
 

 

 

 

 

 

 

 

KOSKI, SAIJA 
 

INKLUUSIO ITÄVALTALAISESSA PERUSOPETUKSESSA 2000-LUVULLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 
 
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

 
2014 



 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Varhaiskasvatuksen koulutus Tekijä 

Koski, Saija 

Työn nimi 

Inkluusio itävaltalaisessa perusopetuksessa 2000-luvulla 

Pääaine 

Kasvatustiede 

Työn laji 

Pro gradu -tutkielma 

Aika 

Toukokuu 2014 
Sivumäärä 

131 + 3 

Tiivistelmä 

Keskustelu inkluusiosta on ollut vilkasta kansainvälisillä koulutusta koskevilla areenoilla 2000-luvulla. Inkluusiokeskuste-

luissa on muun muassa etsitty koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä tekijöitä sekä pyritty löytämään keinoja, joilla ehkäis-

tä koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Inkluusiosta sekä sen ideologiasta, arvoista ja tarkoitusperistä on tehty 

runsaasti tutkimuksia. Onnistuneen inklusiivisen koulutuksen varmistamiseksi tarvitsemme kuitenkin edelleen aiheen 

tutkimusta, etenkin arjen inklusiivisten käytänteiden monipuolista kuvausta. Inkluusion onnistuneiden toteuttamistapo-

jen kuvaamiselle ja ymmärtämiselle on myös Suomessa vahva yhteiskunnallinen tilaus, sillä maan sisäinen tutkimus ei 

yksistään ole riittävä vahvojen ja laajojen inkluusiokäytänteiden luomiseen. Suomalaista, valtion rajat ylittävää, tutkimus-

ta inkluusion arjen käytänteistä on tehty varsin vähän. Kulttuurien rajat ylittävä tutkimus on tärkeää arvioidaksemme 

koulutusjärjestelmäämme sekä inkluusion että erityisen tuen tarvitsijoiden asemaa siinä. 

Tutkielman tavoite on kuvata, millaisista elementeistä inkluusio rakentuu itävaltalaisen koulutusjärjestelmän perusope-

tuksessa 2000-luvulla. Tavoite on niin ikään kartoittaa, miten itävaltalainen perusopetuksen koulukulttuuri huomioi 

käytännön tasolla erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja heidän tarpeitaan. Tutkielman teoreettinen viitekehys jakautuu 

kolmeen tasoon, jossa korostuu niin eurooppalainen, itävaltalainen kuin teoreettinenkin näkökulma inkluusioon, integ-

raatioon sekä erityiskouluihin osana erityisopetusta. Teoreettisena lähtökohtana toimii lisäksi Itävallan koulutusjärjes-

telmä, johon valtion kaikki koulutuksen ja opetuksen järjestäminen nojaavat. Tämä laadullinen tutkimus on kuvaileva 

kollektiivinen tapaustutkimus. Se on tieteellinen katsaus itävaltalaisiin inklusiivisiin koulukulttuureihin, pyrkimyksenä 

kokonaisvaltaisesti ymmärtää ja kuvailla valtion inklusiivisten käytänteiden ulottuvuuksia. Tutkimukseen osallistui neljä 

Ylä-Itävallan osavaltion erityis- ja inklusiivisen opetuksen piiriin kuuluvaa perusasteen sekä alemman keskiasteen koulu-

tuksen luokkaa. Empiirisen aineiston keruumenetelmät perustuvat sekä osallistuvaan havainnointiin että opettajien 

teemahaastatteluihin. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi opettajaa, jotka koulutusstatuksiltaan olivat luokan-, 

aineen- ja erityisopettajia. Aineiston analysointia ohjaa sisällönanalyysi. 

Tutkimustulokset osoittavat, että itävaltalaisen inklusiivisen oppiympäristön keskeiset elementit koostuvat inkluu-

siomyönteisistä arvoista, asenteista ja oppimiskäsityksistä sekä empaattisesta opettajuudesta. Tutkimusluokkien oppi-

ilmapiiriä hallitsi niin holistinen kuin humanistinenkin ihmiskäsitys, jossa korostui yksilöiden välinen suvaitsevaisuus ja 

tasa-arvo. Luokkajäsenet ymmärrettiin ainutlaatuisiksi yksilöiksi, joilla jokaisella oli omat henkilökohtaiset tarpeensa. 

Luokan toimintaa ohjasi konstruktivistinen, etenkin sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppimiskäsityksessä täh-

dentyivät sosiaalinen oppiminen ja oppilaiden välinen yhteistoiminnallisuus. Kaiken koulutoiminnan perustana pidettiin 

sosiaalista ja yhteiskunnallista integraatiota, jotka edellyttivät oppilailta itseohjautuvuuden sekä sosiaalisten vuorovaiku-

tustaitojen jatkuvaa harjoittelua. Opettajien ohjaavaluontoinen opettamisen ote oli erityisen korostunutta ja heidän 

opettajuuden olemuksistaan huokuivat empatia, positiiviset asenteet sekä hyvä oppilastuntemus. Kolmessa neljästä 

tutkimusluokasta harjoitettiin samanaikaisopettajuutta. 

Tutkimustulokset tarjoavat esimerkkejä onnistuneiden inkluusiokäytänteiden toteuttamisesta ja lisäävät tietoisuutta 

erilaisista tavoista toteuttaa inkluusiota. Tulokset ja johtopäätökset ilmentävät, millaisia tekijöitä yksilön henkilökohtais-

ten tarpeiden pohjalta rakennettu koulutus ja opetus sisältävät. Lisäksi tutkimus tuo esille eurooppalaisen opettajan-

koulutuksen ongelmakohtia inkluusioaatteen näkökulmasta. Tässä tutkielmassa keskeisistä itävaltalaisista inkluusioele-

menteistä opettaja sekä opettajuus nousevat edustamaan inklusiivisen koulutuksen toteutumisen ja ylläpitämisen mer-

kittävimpää mahdollistajaa. Tutkimustulosten valossa opettajankoulutuksen kehittämistyö vaatii huomion suuntaamista 

juuri opettajuuteen ja sen jalostamiseen yhä inkluusiokeskeisemmäksi. 
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1 JOHDANTO 

Koulutusta koskevassa kansainvälisessä keskustelussa inkluusio on ollut vilkkaana puheenai-

heena 90-luvun puolivälistä lähtien. 2000-luvulla keskustelu inkluusiosta sekä sen ideologiaan 

kytkeytyvistä käsityksistä, esimerkiksi osallisuudesta, tasa-arvosta ja syrjinnän ehkäisemises-

tä, on edelleen yltynyt. Inklusiivisen koulutuksen toteuttamiseen ei ole määritelty tarkkoja 

toimintaperiaatteita ja sitä voidaankin toteuttaa monin tavoin (Mitchell 2008, 27–28, 39). In-

kluusiofilosofian tulkinta sekä sen käytännön toteuttamisen tavat riippuvat muun muassa val-

tioiden koulutuspolitiikasta, opetussuunnitelmista, koulujen toimintastruktuureista sekä yksit-

täisten opettajien kyvyistä ja osaamisesta (Kyriazopoulou & Weber 2009, 13). Toteuttamisva-

paudestaan huolimatta kouluyhteisöjen muuttaminen yhä inklusiivisimmiksi on osoittautunut 

haasteelliseksi tehtäväksi. Tieteellisen tutkimuksen piirissä inkluusio on saanut runsaasti 

huomiota, mutta edelleen ilmiö tarvitsee laajamittaista kansainvälistä tutkimusta ja käytännön 

esimerkkejä ponnistaakseen siihen, mihin se alun perin on luotu: lapsen ja nuoren kehityksen 

tukemiseen sekä koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseen. 

Inkluusiolla on useita kutsumanimiä. Toisinaan sitä nimitetään inkluusio-pedagogiikaksi, in-

klusiiviseksi opetukseksi ja koulutukseksi sekä inklusiiviseksi ajatteluksi. Toisinaan käsite 

puolestaan ymmärretään osallistavaksi opetukseksi ja kasvatukseksi. Tutkielmassani kirjoitan 

nimityksistä toistensa synonyymeinä, sillä ne jakavat yhteiset ideologiset lähtökohdat: pyrki-

myksen taata koulutus kaikille lapsille ja nuorille sekä tarjota yhteinen koulu kaikille oppijoil-

le (European Agency for Development in Special Needs Education 2011, 16, 20). Kaikille 

yhteisessä koulussa tuki tuodaan oppilaan luo sitä vastoin, että hänet lähetettäisiin tuen luokse 

(Väyrynen 2001, 17). Inkluusioaatteen ytimessä kytee ajatus, että jokaisella lapsella ja nuorel-

la on oikeus osallistua opetukseen lähikoulussaan, tasa-arvoisessa asemassa vertaistensa rin-

nalla (UNESCO 2001, 15–16). Lisäksi inkluusio ymmärretään päättymättömänä prosessina, 

joka kehittää jatkuvasti kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen ja pedagogiikkaan liittyviä 

käytänteitä (Ainscow 2005, 118–119; Väyrynen 2001, 17, 19). 

Itävaltalaiset inklusiiviset käytänteet virisivät kiinnostukseni kohteiksi ollessani vaihto-

opiskelijana Itävallassa. Pro gradu -tutkielman laatimiseen aiheesta vaikuttivat inkluusion 

maailmanlaajuinen ajankohtaisuus sekä kotimaani Suomen ja Itävallan koulutusjärjestelmien 

erilaisuus. Tutkielmani ajankohtaisuutta lisää, että itävaltalainen opettajankoulutus on 2010-

luvulla ollut muutosvaiheessa ja uusi, inkluusion periaatteita korostava opettajankoulutusjär-

jestelmä käyttöönotetaan lukuvuoden 2015–2016 aikana. Koska inkluusion onnistuneiden 

toteuttamistapojen kuvaamiselle ja ymmärtämiselle on Suomessa vahva yhteiskunnallinen 
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tilaus, suuntaan tutkielmani kuvailemaan itävaltalaisen inkluusion peruslähtökohtia. Inkluu-

siota koskeva kulttuurien rajat ylittävä tutkimus on tärkeää laajentaaksemme maailmanku-

vaamme esimerkiksi koulutuksellisen tasa-arvon perspektiivistä. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa linkitämme yhä enemmän osallistavaa kasvatusta osaksi koulu-

tusjärjestelmäämme (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 42–43, 45, 48–49). Järjestelmämme 

kehittämisen kannalta tarvitsemme tietoa ja esimerkkejä siitä, millaisina koulutusjärjestelmät 

näyttäytyvät muualla Euroopassa ja kuinka inklusiivinen opetus noissa järjestelmissä tukee 

erityisen tuen tarpeessa olevaa oppijaa. Ulkomailla maan kansalaisen omasta kulttuurikon-

tekstistaan tekemät tutkimukset eivät yksistään riitä tarjoamaan esimerkkejä inkluusion toteut-

tamiseen juuri suomalaisessa kulttuurissa. Arvioidaksemme koulutusjärjestelmäämme sekä 

tuen tarvitsijoiden asemaa siinä, tarvitsemme suomalaisen tai kulttuurissamme elävän henki-

lön tekemää kansainvälistä, laadullista tutkimusta. 

Itävallan valtiollinen ja kulttuurillinen kehitys on kaksijakoinen. Toisaalta se on edistykselli-

nen eurooppalainen valtio, jossa muun muassa maahanmuuttopolitiikka on eloisaa. Toisaalta 

esimerkiksi valtion koulutusjärjestelmä näyttäytyy vanhanaikaisena ja on tasa-arvoperustal-

taan oppilaita erittelevä, joidenkin opettajien mukaan jopa syrjivä. Tulevina vuosina Itävallan 

koulutusjärjestelmään on tulossa muutoksia, jotka tasa-arvoistavat oppilaiden koulutusmah-

dollisuuksia (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 7, 9). Vallitsevan 

koulutusjärjestelmän rakenteesta huolimatta käytännön koulumaailmassa erityistä tukea tar-

vitsevien paikka on selkeä: he kuuluvat muiden joukkoon, tavalla tai toisella. Esimerkiksi 

vuonna 2009 perusopetusikäisistä erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista yli 50 pro-

senttia oli sijoittunut inklusiivisiin kouluyhteisöihin. Inklusiivisen oppimisympäristön raken-

taminen on ollut itävaltalaisen kouluhistorian laajin ja vaikuttavin prosessi erityistä tukea tar-

vitsevien integroimiseksi yhteiskuntaan. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

2009, 5–6.) Itävallan koulutusjärjestelmän laajat inklusiiviset perinteet ovat mahdollistaneet 

vahvojen seurantamenetelmien, kuten erityisopetuksen keskuksien, kehittelemisen, joiden 

avulla inklusiivista koulutusta edelleen kehitetään (Feyerer, Moser, Niedermair, Brunner & 

Bauer 2010, 1). Itävalta on ensimmäisiä Euroopan valtioita, jotka ovat rakentaneet inkluusiota 

valvovia erityisopetuksen keskuksia (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 11). 

Tässä tutkielmassani tarkastelen inkluusiota perusopetusikäisten oppilaiden näkökulmasta, 

vaikka osallistavalla kasvatuksella tai sen puutteella voi olla kauaskantoisiakin seurauksia yk-

silön myöhempään kehityskulkuun. Rajaan ikäjakauman perusopetusikäisiin oppilaisiin, sillä 

lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuva kehitys luo perustan myöhemmälle kehitykselle sekä 
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opittaville taidoille ja tiedoille. Huolimatta siitä, että nyky-yhteiskuntien kehityksen trendeissä 

ihmisen oppiminen ymmärretään koko elämänkaarellisena jatkumona, ovat osallisuuden ja 

tasa-arvon kokeminen lapsuusvuosina elintärkeä esimerkiksi koulutuksellista syrjäytymistä 

ehkäisevä tekijä. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 70–72.) 

Luokkahavainnointien ja teemahaastattelujen sekä kirjallisuuden ja teorioiden avulla selvitän 

tutkielmassani, millaisista elementeistä inkluusio rakentuu itävaltalaisen koulutusjärjestelmän 

perusopetuksessa 2000-luvulla. Aikakausi ”2000-luku” täsmentyy tässä tutkielmassa vuositu-

hannen alkuvaiheista tutkielmani valmistumisvuoteen, eli vuosiin 2000–2014. Tutkielmani 

teoriaosuuden kirjoitan kolmessa tasossa, joissa korostuvat niin eurooppalainen, itävaltalainen 

kuin teoreettinenkin näkökulma inkluusioon, integraatioon sekä erityiskouluihin osana eri-

tyisopetusta. Teoreettiset perusteet jakautuvat raportissani neljään ensimmäiseen lukuun. Läh-

tökohtina inkluusion tarkastelulle itävaltalaisessa koulukontekstissa toimivat valtion koulutus-

järjestelmä sekä opetussuunnitelmat, joista kirjoitan luvussa kaksi. Kolmannessa luvussa 

avaan itävaltalaisia käsityksiä erityisopetuksesta ja erityisen tuen tarpeesta. Puolestaan neljän-

nessä luvussa käsittelen eurooppalaisia sekä itävaltalaisia inkluusio-ideologian taustoja ja 

yleisiä tavoitteita, sekä kartoitan opettajan ja opettajankoulutuksen roolia käytännön inkluu-

sion toteuttamisessa. 

Tutkimusraporttini empiirinen ulottuvuus kytkeytyy viiteen viimeiseen lukuun. Kokemuspe-

räisestä otteesta huolimatta tutkielmatekstini on jatkuvaa empirian ja teorian välistä vuoropu-

helua. Viidennessä luvussa avaan tutkimukseni tavoitteet, tutkimusmenetelmällisiä valintojani 

sekä aineistoni keruu- ja analyysimenetelmät. Luvussa kuusi, tutkimusaineistoni ja teorian 

välistä dialogia käyden, esittelen tutkimukseni tuloksia sekä niiden tulkintaa. Tulosluvut erit-

televät oppimisen edellytyksiä, erityisen tuen tarvetta, oppilaan kasvua ja kehitystä tukevia 

palveluita sekä opettajuutta itävaltalaisen perusopetuksen kontekstissa. Seitsemännessä luvus-

sa arvioin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta. Toiseksi viimeisessä luvussa kokoan tut-

kimustulosteni keskeiset johtopäätökset ja tarkastelen niitä teoreettista taustaa vasten. Tut-

kielmani päättää pohdintaluku, jossa syvennyn tarkastelemaan inkluusion realiteetteja sekä 

niitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden äärelle inkluusion käytänteitä koskeva keskustelu 

usein päätyy. Lisäksi pohdin tutkimusluokkieni ja itävaltalaisen yhteiskunnan välistä suhdetta 

osallistavaan kasvatukseen sekä palaan eurooppalaisten opettajankoulutusten merkitykseen 

inkluusiopedagogiikan problematiikassa. Tutkimukseni peilaamisesta varhaisempiin tutki-

muksiin en ole laatinut erillistä lukua, vaan aikaisemman tutkimustiedon huomioiminen ta-

pahtuu kahden viimeisen luvun yhteydessä. 
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”In the middle of our lives – in restaurants, on the market, on public transport, at work, at 

school – we should be meeting persons with disabilities. If this does not happen, we know that 

they live hidden away from the outside world in their homes or in special institutions.” 

Professori Jutta Schöler 

 

2 ITÄVALTALAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ JA ERITYISEN 

TUEN TARPEET HUOMIOIVAT OPETUSSUUNNITELMAT 

Itävalta (Österreich) on eteläiseen Keski-Eurooppaan sijoittuva liittotasavalta. Pinta-alaltaan 

se on noin neljä kertaa Suomea pienempi ja koostuu yhdeksästä osavaltiosta. Alkuvuodesta 

2012 koko Itävallan asukasluku oli yli 8,4 miljoonaa. Vaikka Itävallan virallinen pääkieli on 

saksa, ovat myös sloveeni, unkari ja kroatia hyväksyttyjä virallisia kieliä kohonneen maahan-

muuttovirran myötä. Vuonna 2011 jopa 11,5 prosenttia Itävallan asukasluvusta koostui maa-

hanmuuttajista. Saksa on Itävallan virallinen pääkieli kouluopetuksessa, mutta esimerkiksi 

Carinthia -osavaltiossa saksan ohella virallisena opetuskielenä alakoulussa (Volksschule) toi-

mii maahanmuuttajien laajalti käyttämä sloveenin kieli. Myös Burgenlandin osavaltiossa ope-

tuskieli jakautuu saksan, unkarin ja kroatian kesken. (Eurypedia 2012f; Statistics Austria 

2012, 8, 12, 16, 18, 20.) Vilkas Itävaltaan maahanmuutto on vaikuttanut maan inklusiivisuu-

den ja sen käytänteiden syntyyn (esim. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

2009, 6). 

Saksan kielen taidoiltaan heikko maahanmuuttajaoppilas osallistuu erillisille saksan kielen 

oppitunneille, mikäli hän opiskelee koulussa, jossa pääasiallisena opetuskielenä toimii vain 

saksa. Tällöin oppilas opiskelee saksaa toisena kielenään. Integroidakseen maahanmuuttaja-

oppilaan yleisopetuksen (Regelschulwesen) koululuokkaan, tarjoaa itävaltalainen yhteiskunta 

hänelle erityistä tukea saksan kielen oppimiseen jo päiväkodissa vuotta ennen oppivelvolli-

suuden alkamista. (Eurypedia 2012g.) Oli maahanmuuttajaoppilaan äidinkieli mikä tahansa, 

pyritään hänelle koulussa järjestämään oppitunteja, jotka tukevat hänen kotimaansa kieltä. 

Oppilaiden oman äidinkielen opetus monikansallisessa Itävallassa on vahva osa valtion koulu-

tusjärjestelmää. (Eurypedia 2012i.) 
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2.1 Koulutusjärjestelmän ja opetussuunnitelmien perusteet 

Itävallan koulutusjärjestelmän alkuvaiheet voidaan ajatella sijoittuvan aikakaudelle, jolloin 

koulujen poliittinen hallinta siirtyi kirkolta valtiolle. Tuolloin kirkon hallinnon ulkopuolella 

kehittyneet yliopistot olivat pitkään itsehallinnollisia, mutta siirtyivät nekin myöhemmin val-

tion omaisuudeksi. Liittotasavallan koulutusjärjestelmän varhaisvaiheiden historiasta on löy-

dettävissä merkkejä, jotka varovaisesti luotaavat 2000-luvun inkluusioajatteluun. Muun muas-

sa vuonna 1867 säädetty laki varmisti akateemisen vapauden tieteen ja opettajuuden parissa. 

Hyväksytty laki puolestaan edesauttoi vuonna 1869 voimaantullutta perusasteen koulutusta 

koskevaa lakia, joka takasi lapselle parhaan mahdollisen opetuksen riippumatta oppijan 

asuinpaikasta, sosiaalisesta yhteiskunnallisesta taustasta tai siitä, mitä yhteiskuntaluokkaa 

oppija edusti. Lisäksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen itävaltalainen ymmärrys oppijasta 

ja oppimisesta muuttui radikaalisti: behavioristisessa, opettajuutta korostavassa, koulupolitii-

kassa alkoi kehittyä lapsilähtöisiä opetusmetodeja teroittavia piirteitä. (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 2007b.) Vaikuttaakin siltä, että lapsen henkilökohtaisen kehitys-

kaaren sekä yksilökohtaiset tarpeet huomioiva koulutus nousi opettajankoulutuksen (Lehre-

rInnenbildung) sekä käytännön opettajuuden kiinnostuksen kohteeksi jo aikaa ennen varsi-

naista inkluusion ilmiötä. 

2000-luvulla vastuu itävaltalaisesta koulutusjärjestelmästä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 

jakautuu liittovaltiolle ja osavaltioille. Liittovaltio on vastuussa esimerkiksi julkisten ja yksi-

tyisten koulujen opetuksesta sekä opettajien palkkajärjestelmästä. (Eurypedia 2012e.) Liitto-

valtion elimet muodostuvat kolmesta osa-alueesta. Alueelliset koulun johtokunnat (Bezirks-

schulräte) vastaavat koulupoliittisista asioista, kuten erityisen tuen tarpeen virallisista lausun-

noista. Sen sijaan maakunnallisen koulun johtokunnan (Landesschulräte) vastuu ylettyy lää-

nintasolle ja se huolehtii myös alueellisista koulun johtokunnista. Liittovaltion opetus-, taide- 

ja kulttuuriministeriö (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) vuorostaan kan-

taa maanlaajuista vastuuta koulutukseen liittyvistä seikoista. (Eurypedia 2012b.) 

Itävallan liittovaltion yhdeksän osavaltiota vastaavat kukin oppivelvollisuuden piiriin kuulu-

vien julkisten koulujen opetushenkilökunnan resursoimisesta sekä koulujen rakentamisesta ja 

kunnossapidosta kunnissa. Julkisten koulujen lisäksi myös päiväkoti lukeutuu osavaltioiden 

vastuu-alueeksi. Osavaltioiden peruskoulujen erityisopetuksessa liittovaltion hallitus rahoittaa 

opetushenkilökunnan lisäresursseja, mutta osavaltioiden kunnat itse vastaavat erityisopetuk-

sen ja tuen tarpeessa olevien oppilaiden oppivälineistöstä. (Eurypedia 2012e.) Opetus-, taide- 

ja kulttuuriministeriö huolehtii alakoulun (Volksschule) sekä akateemisen yläkoulun alemman 
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tason (Allgemein bildende höhere Schule, AHS) opetuksesta ja on vastuussa myös opettaja-

korkeakouluista (Pädagogische Hochschule). (Eurypedia 2012b.) 

Oppivelvollisuus Itävallassa kattaa perusasteen sekä alemman keskiasteen koulutuksen ja kes-

tää yhdeksän kouluvuotta. Oppivelvollisuus käynnistyy lapsen ollessa kuusivuotias. Itävallan 

monitasoisesta koulutusjärjestelmästä (kuvio 1, s. 8)
1
 voidaan erottaa viisi koulutusvaihetta: 

esiasteen koulutus, perusasteen koulutus, alempi keskiasteen koulutus, ylempi keskiasteen 

koulutus sekä korkea-asteen koulutus (OeAD 2012). Koulutusjärjestelmän osa-alueet avaan 

vain perusasteen sekä alemman keskiasteen koulutuksen näkökulmasta, sillä keräämäni em-

piirinen tutkimusaineisto sijoittuu kyseisiin oppiympäristöihin. 

Opetussuunnitelmat ovat lainsäädännöllisiä asiakirjoja, jotka ohjaavat käytännön kasvatus- ja 

koulutustyötä eri kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä (Hytönen 2008, 99). 2000-luvun opetus-

suunnitelmat niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin ovat tiukkoihin standardeihin 

sidottuja, eikä niiden normituksia usein kyseenalaisteta julkisesti. Koulutusjärjestelmiin vähi-

tellen kotoutuva inkluusio on kuitenkin pakottanut opetussuunnitelmat vakavan tarkastelun 

alle, sillä inkluusion jalkautuminen koulukulttuureihin vaatii myös opetussuunnitelmallisia 

päivityksiä. Suunnitelmien päivittäminen ei ole yksinkertaista ja esimerkiksi UNESCO:n asi-

antuntija Väyrynen (2001, 25) toteaa, ettei yhtenäistä inklusiivista opetussuunnitelmaa voida 

lainkaan laatia, koska osallistava opetus muotoutuu aina kontekstistaan. Joitakin mielekkäitä 

inklusiiviset opetussuunnitelmat yhdistäviä lähtökohtia voidaan kuitenkin osoittaa. Inklusiivi-

sen opetussuunnitelman mietinnöissä Rose (2007, 295, 298–299) pitää tärkeänä sellaisen 

joustavan suunnitelman valmistamista, mikä tunnistaa ja hyväksyy kaikkien oppijoiden tar-

peet, olivatpa ne miten erityisiä tahansa. Tällöin opetussuunnitelma tukee sekä lapsen oppi-

mista että opettajan työtä. Segregoivien opetusmuotojen korvaaminen inkluusiolla tarkoittaa 

Rosen mukaan aina valtakunnallisia opetussuunnitelmallisia muutoksia. Hän lisää, ettei ope-

tussuunnitelma ole inklusiivinen, mikäli se jättää oppilaan tarkoitustensa ja tavoitteidensa 

ulkopuolelle. 

Opettajuuden ja opettajankoulutusohjelmien muuttaminen kohti inklusiivista orientoitumista 

ei Rosen mukaan ole käytännössä mahdollista ilman opetussuunnitelmallisia muutoksia. 

Opettajat ja kouluttajat sekä opetussuunnitelmat ovat ikään kuin työpari: muutosvoiman on 

tapahduttava molemmissa, samanaikaisesti. Opetussuunnitelmia laativan työryhmän tulee 

koostua opetuksen aidoista asiantuntijoista, jolloin opettajat kuuluvat mukaan suunnitteluun ja 

                                                 
1
 Kuvion 1 mukaisen asetelman itävaltalaisesta koulutusjärjestelmästä olen muotoillut Itävallan liittovaltion 

opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön, Itävallan kansainvälisen koulutuksen ja tutkimuksen edustuston (OeAD) 

sekä Ylä-Itävallan osavaltion laatimia järjestelmiä apunani käyttäen. 
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päätöksentekoon. Erityisesti erityisryhmiä ohjaavien opettajien ja erityisopettajien panos in-

klusiivisen opetussuunnitelman laatimisessa on merkittävä, sillä heidän jalostuneet pedagogi-

set kokemuksensa erityisopetuksen kenttätyöstä tuovat käytännön todellisuutta uuden suunni-

telman valmisteluprosessiin. Erityisopettajat omaavat sellaista käytännön kokemusta, opetus-

menetelmien hallintaa ja opetussuunnitelmallisia ratkaisuja, joita inklusiivinen opetussuunni-

telma Rosen mukaan tarvitsee. (Rose 2007, 299–300.) 

Edelleen Rose (2007) määrittelee inklusiivisen opetussuunnitelman olevan erityisopetuksen ja 

yleisopetuksen opetussuunnitelmien risteymä, joka huomioi, millä tavoin erityisen tuen tar-

peet ratkaistaan kouluympäristössä. Inklusiivisen opetussuunnitelman tulee puolustaa estee-

töntä oppimista ja tarjota oppilaalle oppimisen työkaluja, jotka mahdollistavat hänen sijoittu-

misensa ja sopeutumisensa vallitsevaan yhteiskuntaan. Osallistavan opetuksen opetussuunni-

telmassa Rose korostaa sellaisten oppiaiheiden mielekkyyttä, joiden teemat ja sisällöt kum-

puavat oppilaiden senhetkisistä maailmoista ja ovat tasapainossa keskenään. Puolestaan arvi-

ointinsa inklusiivinen opetussuunnitelma keskittää aina oppilaan henkilökohtaisiin suorituk-

siin ja suoriutumiseen eikä valtakunnallisten standardien saavuttamiseen. Inklusiivisten arvi-

ointimenetelmien jatkuva kehittäminen auttaa opettajaa arvioimaan oppilasta juuri siinä op-

pimisen kontekstissa, jossa oppilas todellisuudessa on. (Emt., 301, 304.) 

Myönteiset kokemukset inkluusiosta ovat saaneet opettajat kriittisiksi perusopetuksen opetus-

suunnitelmien tarkastelijoiksi ja juuri sillä on ollut ratkaiseva merkitys inkluusion päätymises-

sä opetussuunnitelmien muutosprosessiin. Opetussuunnitelmissa opettajia huolestuttava epä-

kohta on usein ollut, että suunnitelmat vaativat oppilaita oppimaan tietyllä, ennalta määritel-

lyllä tavalla, tiettyjä kaavoja seuraillen. Suunnitelmien kehitystyö on alati painottunut op-

piainesisältöjen muuttamiseen sekä tiedon, taidon ja ymmärryksen määrittelyyn. Täten se on 

varsin unohtanut koulun peruskulmakivet: yksinkertaisen oppimisen ja opettamisen. Hioutu-

van inklusiivisen opetussuunnitelman perimmäinen tarkoitus on kehittyä palvelemaan oppilai-

ta ja opettajia. Heitä, joita varten opetussuunnitelma alun historiassaan on laadittu. (Rose 

2007, 301–302, 304–305.) 

Itävaltalaisten koulutusasteiden opetussuunnitelmat (Lehrpläne) perustuvat eri säädöksiin ja 

painottuvat erilaisiin opetuksen sisällön osa-alueisiin. Esimerkiksi perusasteen koulutuksen 

opetussuunnitelmasta Itävallassa päättää ja säätää liittovaltion tieteen ja tutkimuksen ministe-

riö (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung). Huolimatta siitä, kuka opetussuun-

nitelmista päättää, pohjautuvat kaikki suunnitelmaa koskevat säädökset itävaltalaiseen 1962 

perustettuun koululakiin (Schulorganisationsgesetz). (Eurypedia 2012k.) 
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Kaikki Itävallan opetussuunnitelmat sisältävät yleiset koulutuksen tavoitteet, opetuksen sää-

dökset ja määräykset, opetuksen didaktiset periaatteet sekä opetuksen aikataulutuksen ja arvi-

oinnin. Tässä tutkielmassa, inklusiivisia arvoja silmälläpitäen, avaan opetussuunnitelmat kou-

lutuksen ja opetuksen yleisten tavoitteiden, säädösten ja määräysten näkökulmasta. Opetuksen 

aikataulutus sekä arviointi jäävät opetussuunnitelmien tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne eivät 

missään tutkielmani vaiheessa nouse merkittävään tutkimukselliseen keskiöön. Rajaan oppi-

laan arvioinnin tutkielmani ulkopuolelle myös siksi, etteivät nykyiset arviointijärjestelmät 

alati tue erilaisen oppijan oppimisprosesseja. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen 

(2011, 73) inkluusiota edistävää opettajankoulutusta koskevan raportin mukaan arvioinnin 

asemesta opettajan on olennaisempaa syventyä aitoon läsnäoloon opetusryhmässään, tarjota 

oppilailleen oppimisen kokemuksia sekä edistää heidän koulutuksellisia mahdollisuuksiaan. 

Opetussuunnitelmallisten sisältövalintojen ohella luku kartoittaa vain niiden koulutusasteiden 

opetussuunnitelmia, joita tutkielmani käytännön kouluvierailut koskevat. Nämä koulutusas-

teet ovat perusasteen koulutus, alemman keskiasteen koulutus sekä erityisopetus. 
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Akateeminen 

yläkoulu 

(ylempi taso) 
Allgemein bildende 

höhere Schule (AHS) 

Teknillinen oppilaitos  Polytechnische Schule (PTS) 

Akateeminen yläkoulu, 

alempi taso 
Allgemein bildende höhere 

Schule (AHS) 

Perinteinen yläkoulu 
Hauptschule 

Alakoulu, peruskoulu 
Volksschule 

Grundschule 

Esikoulu Vorschule 
 

 
Päiväkoti 

Kindergarten 

Uusi yläkoulu 
Neue Mittelschule 

Keskiasteen 

ammatillinen 
oppilaitos 

Berufsbildende 

Mittlere Schule (BMS) 

Integroitu 

ammatillinen 

koulutus 
Integrative 

Berufsausbildung 

Oppisopimus-

koulutus 
Berufslehre und 

Berufsschule 

(Duales System) 

 

Sosiaalialan 

oppilaitos 
Bildungsanstalt 

für Sozialpäda-

gogik 

Korkeamman 
tason ammatil-

linen oppilaitos 
Berufsbildende 

höhere Schule 

(BHS) 

Yliopisto 
Universität 

Opettajakorkeakoulu 
Pädagogische Hochschule 

Korkeakoulukurssit 
Kollegs 

Ammattikorkeakoulu 
Fachhochschule 

Ikä 

Alter 

Oppivuodet 
Schulstufe 

KUVIO 1. Itävallan koulutusjärjestelmä 
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2.2 Perusasteen koulutus 

Perusasteen koulutus on itävaltalaisen perusopetuksen (Pflichtschule) ensimmäinen taso. Se 

on alakoulu (Volksschule, Grundschule), joka jakautuu kahteen tasoon. Ensimmäinen alakou-

lun taso kattaa kaksi ensimmäistä oppivuotta. Tasoon voidaan sisällyttää myös esikoulua 

(Vorschule) niille oppilaille, jotka eivät varsinaista kouluvalmiutta ole vielä saavuttaneet. 

Toinen alakoulutaso sisältää kolmannen ja neljännen vuoden kouluopinnot. (Bundesministe-

rium für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 5–6; Eurypedia 2012c.) Koulun tarkoitus on tar-

jota sama perusasteen koulutus kaikille lapsille mukaan lukien erityistä tukea tarvitsevat oppi-

jat. Sen opetukselliset peruselementit rakentuvat lasten sosiaalisten, emotionaalisten sekä fyy-

sisten taitojen kartuttamisesta. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007c.) 

Lapset huoltajineen päättävät, osallistuuko lapsi valtion eli julkisen vai yksityisen koulun ope-

tukseen (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007a). 

Perusasteen koulutuksen, alakoulun, opetussuunnitelma toimii opetuksen pohjakenttänä, joka 

jättää opettajalle runsaasti vapautta toteuttaa eri oppiaineiden sisältöjä omaa pedagogista nä-

kemystään hyödyntäen. Opetuksen lähtökohtana opetussuunnitelma painottaa lapsilähtöistä 

oppimista, joka mahdollistaa oppijalle muun muassa leikin ja oman kokemuksen kautta oppi-

mista. (Eurypedia 2012k.) Kuten kaikki itävaltalaiset koulut, myös alakoulu on suunniteltu 

kehittämään lasten moraalisia ja yhteiskunnallisia arvoja sekä kasvattamaan heitä arvosta-

maan hyvyyttä. Opetussuunnitelma kehottaa oppilaiden kouluttamista velvollisuudentuntoi-

siksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Koulu tähdentää solidaarisuuden, suvaitsevai-

suuden, oikeudenmukaisuuden ja ympäristötietoisuuden arvoja. Opettajien tehtävä on tarjota 

lapsille ammatinvalintaa helpottavia tietoja sekä opastaa heitä jatkokoulutuksen hankinnassa. 

Varsinaisessa oppiaineopetuksessa painottuvat muun muassa lukemaan oppiminen, media-, 

taide- ja ympäristökasvatus sekä terveystieto. Alakoulussa opettajien ja huoltajien välinen 

saumaton yhteistyö on korostuneen tärkeää. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur 2012b, 9, 18–19.) 

Alakoulun esikoulutason tehtävä on harjoittaa niiden kouluikäisten lasten kouluvalmiuksia, 

jotka eivät vielä kykene varsinaiseen kouluopiskeluun. Esikoulu opastaa lasta suunnittele-

maan ja tekemään havaintoja ympäristöstään. Koulupäivän aikaiset aktiviteetit vaihtelevat 

leikin kautta oppimisesta itseohjautuvaan työskentelyyn, sillä esikoulun tarkoitus on auttaa 

lasta löytämään hänen omat tapansa työskennellä ja oppia. Alakoulun opetuksen suunnittelus-

sa on tärkeää huomioida esikoulusta siirtyneiden lasten senhetkinen kehityksen taso, sosiaali-

nen käyttäytyminen, kiinnostuksen kohteet ja motivaatiotasot. Lisäksi varhaisten kouluvuosi-
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en aikana lasten yli- ja alikuormittamista pyritään välttämään. Alakoulun opetusta yksilölliste-

tään siten, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kohdata oma henkilökohtainen menestys 

oppimisessaan. Koulun on määrä kehittää yksilön taitojen ja kykyjen karttumista sekä kannus-

taa oppimisen iloon vahvistaen lapsen luottoa omiin, jo olemassa oleviin kykytaitoihinsa. 

Lapsi niin ikään oppii koulussa myönteisiä asenteita sekä kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia 

taitoja. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–10, 20, 27–28.) 

Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden sosiaalinen osallisuus ja integrointi, erityisesti sosiaali-

nen integrointi, ovat tärkeä osa perusasteen koulutusta. Hellyyttä, arvostusta ja avoimuutta 

korostava kouluilmapiiri sekä pari- ja ryhmätyöskentely ovat tekijöitä, jotka edistävät lasten 

sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sosiaalisten taitojen oppiminen saa erityislaatuisia piirteitä 

myös silloin, kun luokkatilassa opiskelee erilaisia äidinkielellisen- ja kulttuurillisen taustan 

omaavia sekä eri luokka-asteilla olevia oppilaita. Opetussuunnitelma tavoitteleekin kulttuu-

rienvälistä oppimista ja kulttuuriperinnön jakamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki 

oppilaat opiskelevat yhdessä kulttuuritaustoistaan riippumatta. Lasten kesken kulttuuriperin-

töä voidaan tehokkaasti jakaa esimerkiksi tarinoiden, satujen sekä laulujen välityksellä. Kult-

tuurienvälinen oppiminen ei ole pelkästään pinnallista muihin kulttuureihin tutustumista, vaan 

ennakkoluulojen vähentämistä sekä pyrkimys kulttuurierojen todellisen ja arvokkaan yhteis-

kunnallisen merkityksen syvätasoiseen ymmärtämiseen. (Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur 2012b, 9–11, 17, 26–29.) 

Opettajan tehtävä on poistaa erityisen tuen tarvetta varjostavia ennakkoluuloja sekä kehittää 

lapsissa myötätunnon ja ymmärryksen tunteita, sillä koulun halutaan olevan turvallinen vam-

maisten ja vammattomien kohtaamispaikka. Turvallisuuden tunteen viestittäminen on tärkeää, 

jotta lapsen itsetunto ja luottamus omiin kykyihin voi luonnollisesti kehittyä. Alakoulu järjes-

tää kaikille tuen tarpeessa oleville oppilaille sellaiset oppimistilat, joissa he voivat vaivatta 

opiskella. Mikäli oppilas kohtaa vaikeuksia oppimisessaan, pyrkii opettaja yhdessä oppilaan 

ja hänen huoltajiensa kanssa löytämään oppimista korjaavia keinoja ja menetelmiä. Esteettö-

mään opiskeluun alakoulussa kuuluu myös, että oppilaalle taataan aika, jonka hän kulloinkin 

tarvitsee omaksuakseen opetettavan oppiaineksen. Koululaisen oppimisen keskiössä opettajan 

tehtävä on empaattisesti rohkaista ja ymmärtää lasta sekä auttaa heitä ratkaisemaan kouluarjen 

konfliktitilanteita. Opetussuunnitelma arvottaa opettajan oppilaan merkittäväksi roolimalliksi 

ja ohjaa pedagogeja vastaamaan jokaisen oppijan yksilöllisiin oppimisen tarpeisiin lasta par-

haiten palvelevalla tavalla. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–

11, 26–29.) 
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2.3 Alempi keskiasteen koulutus 

Alempi keskiasteen koulutus on perusopetuksen (Pflichtschule) toinen taso ja tarjoaa kolme 

koulumahdollisuutta. Oppilas voi osallistua opetukseen perinteisessä yläkoulussa (Hauptschu-

le), uudessa yläkoulussa (Neue Mittelschule) tai alemman tason akateemisessa yläkoulussa 

(Allgemein bildende höhere Schule, AHS). Kaikki alemman keskiasteen koulutukset kestävät 

neljä oppivuotta ja sijoittuvat lapsen 10–14 ikävuoden välille. Lukuvuosien 2015 ja 2016 ai-

kana perinteiset yläkoulut muuttuvat uudeksi yläkouluksi. Muutoksen jälkeen alemman kes-

kiasteen koulutusvaihtoehtoja on vain kaksi. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur 2013, 7, 9.) Uudistus on myönteinen, sillä sen tarkoitus on tasa-arvoistaa oppilaiden 

koulutusmahdollisuuksia. 

Perinteisen yläkoulun (Hauptschule) oppijajoukko on kirjava. Se on oppiympäristö kaiken-

tasoisille oppijoille ja vastaa jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin sekä kiinnostuksen kohtei-

siin, uskonnolliseen suuntautumiseen ja lahjakkuuteen. Koulun kolmannella ja neljännellä 

luokka-asteella opetus keskittyy oppilaiden valmentamiseen työelämään. (Bundesministerium 

für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 9–10.) Syksyllä 2008 käynnistetty uusi yläkoulu (Neue 

Mittelschule) toimii samanaikaisopettajuuden periaatteella. Luokkaopettajista toinen on perin-

teisen yläkoulun opettaja ja toinen omaa alemman tason akateemisen yläkoulun opettajan pä-

tevyyden. Uuden yläkoulun opettajalla on myös valmius kohdata oppilaiden erityisen tuen 

tarpeita. Koulun opetussuunnitelma on sama kuin alemman tason akateemisessa yläkoulussa 

ja on sekä akateemisen että perinteisen yläkoulun opettajien yhdessä suunnittelema. Opinnois-

saan uudessa yläkoulussa oppilaat opiskelevat oman kykytasonsa mukaisesti. (Bundesministe-

rium für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 7–8; Eurypedia 2012d.) 

Akateeminen yläkoulu (Allgemein bildende höhere Schule, AHS) jakautuu kahteen oppi-

tasoon: alempaan sekä ylempään yläkouluun. Mikäli oppilas suorittaa molemmat yläkoulun 

tasot, on oppiaika yhteensä kahdeksan lukuvuoden mittainen. Akateemisessa yläkoulussa ope-

tus tapahtuu usealla eri kielellä, riippuen oppilaiden äidinkielestä sekä niistä kieliopinnoista, 

joita oppilaat opintoihinsa valitsevat. (Eurypedia 2012d.) Päästäkseen opiskelemaan sekä 

alemman että ylemmän tason akateemiseen yläkouluun, oppilaan tulee menestyä aiemmissa 

opinnoissaan (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 13). 

Alemman keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelman kehittämisestä vastaa joukko asian-

tuntijoita. Ryhmä koostuu opettajista, alan opiskelijoista, koulun johtokunnan ja opetusminis-

teriön jäsenistä sekä yliopistojen asiantuntijoista. Asiantuntijaryhmän laatima opetussuunni-
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telma toimitetaan liittovaltion opetus-, taide- ja kulttuuriministeriöön, joka hyväksyy sen käyt-

töönotettavaksi. Alemman keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelma ei ole niin väljä kuin 

perusasteen vastaava suunnitelma, vaan määrittää oppisisällöt laajemmin ja tarkemmin. Itä-

vallan opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa opetussuunnitelmaa kunnioittaen 

koulut voivat kuitenkin päättää, mitä opetussuunnitelmallisia sisältöjä kouluarjessaan painot-

tavat. Oppiaineiden lisäksi alemman keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelmat peräänkuu-

luttavat oppilaiden tiedollista, taidollista, sosiaalista sekä ongelmanratkaisukyvyn kehittymis-

tä. Eri kehityksen osa-alueille luotuihin tavoitteisiin pyritään yksilöllisen opetuksen voimin, 

pari- ja ryhmätyöskentelyä hyödyntäen sekä projektiluontoisilla harjoituksilla. Akateemisen 

yläkoulun alemmalla tasolla (Allgemein bildende höhere Schule, AHS) sekä uudessa yläkou-

lussa (Neue Mittelschule) opettajat voivat vapaammin päättää käyttämistään opetusmenetel-

mistään ja opetuksen apuvälineistä kuin perinteisessä yläkoulussa (Hauptschule). Vaikka ope-

tusmenetelmien valinnanvapaus on asettautunut eri tasoille, kaikki kolme koulutusta painotta-

vat erityisen tuen tarvitsijoiden, lahjakkaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden opiskelun tuke-

mista. (Eurypedia 2012j.) 

Alemman keskiasteen koulutuksessa opetus kannustaa oppilaita jatkuvaan tiedonhankintaan ja 

osaamisensa kehittämiseen sekä auttaa nuoria harjoittamaan kykyjään ja tunnistamaan omat 

vahvuutensa. Se valmistaa nuoria omatoimisuuteen, itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä 

innostaa heitä myönteiseen sosiaaliseen, osallistuvaan elämään. Koska maahanmuutto Itäval-

taan on määrällisesti mittavaa, nousevat kanssaihmisten kunnioitus sekä kulttuurienvälinen 

oppiminen tärkeiksi alemman keskiasteen koulutuksen kasvatustavoitteiksi. (Bundesministe-

rium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012a, 2–4, 6–9.) 

Opetussuunnitelma toivoo oppilaan kehittävän ymmärrystään yhteiskunnassa vaikuttamisen 

mahdollisuuksistaan ja oppivan vastuunkantoa. Se toivoo nuoren kehittyvän itsenäiseksi toi-

mijaksi, joka suunnittelee omaa elämäänsä sekä tavoittelee ammatillista kehittymistä. Oman 

elämän suunnittelu ei kuitenkaan ole itsekäs tapahtuma, vaan siihen liittyy muun muassa ih-

misarvon ja yhteiskunnallisen tasa-arvon tunnistamista sekä henkistä eheyttä ja eheytymistä. 

Koulutuksen aikana oppilaat kohtaavat elämänlaajuisia kysymyksiä, merkityksiä ja tarkoituk-

sia, jolloin he pohtivat olemassaoloaan ja paikkaansa yhteiskunnan elossa. Koulutus opastaa 

oppilaansa eri uskontoihin ja filosofioihin, joista hän voi löytää vastauksia arjen haasteisiinsa. 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012a, 1–4, 6–7, 10.) 

Koulutus tarjoaa kasvatuksellista valistusta ja opetusta muun muassa media-, kansalais- ja 

ympäristökasvatuksen areenoilla sekä kulttuurienvälistä koulutusta. Kulttuurienvälinen koulu-
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tus ei rajoitu eri kulttuurien pintapuoliseen tutustumiseen, vaan vastavuoroiseen oppimiseen 

eri kansallistaustaisten yksilöiden välillä pohjautuen kulttuurierojen ymmärtämiseen sekä 

omakohtaisiin kokemuksiin. Koulutuksellinen päämäärä on herättää nuoren kiinnostus ja ute-

liaisuus kulttuureja kohtaan. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012a, 5, 

7–8.) 

Alemman keskiasteen koulutus noudattaa koululakia integraatiosta ja inkluusiosta. Lain mu-

kaan koulutuksen tulee olla esteetöntä kaikille oppilaille ja opetus on velvollinen vastaamaan 

erityisen tuen tarpeisiin siten, että oppilas kykenee opiskelemaan yleisopetuksen opetusryh-

mässä. Koulutuksen tehtävä on yksilöllistää opetusta oppilaiden henkilökohtaisten tarpeiden 

mukaisesti huomioiden heidän henkilöhistoriansa, kulttuuriympäristönsä sekä sellaiset oppi-

misen taustatekijät, jotka saattavat vaikeuttaa oppimista. (Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur 2012a, 7 ja 9.) 

 

2.4 Erityisopetus koulutusjärjestelmässä 

Läpi oppivelvollisuusajan, perusasteen sekä alemman keskiasteen koulutuksessa, oppilaan on 

mahdollista osallistua erityisopetukseen inkluusion, integraation tai erityiskoulussa tapahtu-

van opetuksen muodoissa. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2013, 16–

17.) Erityisopetus kaikkine ilmenemismuotoineen on tärkeä koulutuksellinen kanava itävalta-

laisessa koulukulttuurissa, mikä ilmenee lukuisista itävaltalaista koulupolitiikkaa koskevista 

asiakirjoista. Lisäksi liittovaltion opetus-, taide- ja kulttuuriministeriö on perustanut CiSonline 

-yhteisön, joka toimii erityispedagogisen koulutuksen puolestapuhujana Itävallassa. Interne-

tissä toimiva yhteisö jakaa asiantuntevaa ja ajankohtaista informaatiota muun muassa inkluu-

siosta sekä sen kehityksestä itävaltalaisissa oppiympäristöissä. 

Erityisopetus mukaan lukien, Itävalta on vuodesta 2001 lähtien pyrkinyt aktiivisesti korjaa-

maan ja kehittämään koulutusjärjestelmäänsä ja opetussuunnitelmiaan. Erityistä huomiota on 

kiinnitetty opetustyöhön oppilaiden oppimistulosten parantamiseksi. Tärkeä kehityksen kohde 

on myös moniammatillisen yhteistyön rakentaminen, mikä tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä 

yliopistotutkijoiden sekä kenttätyöskentelijöiden välillä. Kehitystyötä harjoittamaan ja valvo-

maan on perustettu liittovaltiollinen laitos, BIFIE (Bundesinstitut für Bildungsforschung, In-

novation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens), jonka motivaatio on itävaltalai-

sen koulutuksen tutkimuksessa, uudistamisessa ja kehittämisessä. (Bundesministerium für 
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Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 1–10.) Maanlaajuisesti BIFIE toimii myös tärkeänä koulu-

tuksen arvioijana (Eurypedia 2012l). 

Kaikki erityiskoulut omaavat erillisen opetussuunnitelman. Mikäli lapsen tai nuoren tila sallii, 

pyrkii hän kuitenkin erityiskoulussa opiskelemaan yleisopetuksen koulun opetussuunnitelman 

mukaisesti. (European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2010.) Alueellinen 

koulun johtokunta (Bezirksschulräte) päättää, opiskeleeko yksilö yleisopetuksen vai erityis-

koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Jos oppilas saa joissakin oppiaineissa opetusta muun 

kuin ikäluokkansa opetussuunnitelman mukaisesti, päättää kouluneuvottelukunta (Schulkonfe-

renz), mitä oppiaineita eriyttäminen koskee. Koulun johto- ja neuvottelukunta pyrkivät täten 

tarjoamaan oppilaalle opetusta, joka parhaiten palvelee hänen yksilöllisiä tarpeitaan. (Bun-

desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 10–11.) Erityiskoulujen erityisope-

tuksen opetussuunnitelmat mukailevat yleisopetuksen opetussuunnitelmia, mutta ne on mu-

kautettu erityisen tuen tarvitsijan tarpeisiin vastaaviksi. Opetussuunnitelmat on kehitetty kan-

nustamaan tuen tarvitsijoita saavuttamaan henkilökohtaiset koulutukselliset tavoitteensa. Op-

pilaalle räätälöidyn opetussuunnitelman lisäksi hänelle tulee tarjota muitakin tukipalveluita, 

kuten terapiaa. (Eurypedia 2012h.) Järjestetty terapia voidaan jopa lukea oppitunniksi (Bun-

desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 22).  

Elinikäiseen oppimiseen kannustavan erityisopetuksen opetussuunnitelman tehtävä on saattaa 

lapset ja nuoret oppimisvaikeuksiensa yli johdatellen heidät kohti myönteistä elämää. Suunni-

telma auttaa oppilaita kehittämään sellaisia elämänhallintataitoja, joiden avulla he voivat ra-

kentaa tulevaisuuttaan ja osallistua yhteiskuntansa toimintaan mahdollisimman täysipainoi-

sesti. Jotta oppilaalle kehittyisi käsitys yhteiskunnallisesta, demokraattispainotteisesta osallis-

tumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista, tulee erityisopetuksen harjoittaa yksilön kykyä sosi-

aaliseen vastuuseen. Yhteiskunnallisen näkökulman lisäksi opetussuunnitelma pitää eettisiä ja 

moraalisia arvoja tärkeänä osana erityisopetusta ja sen kasvatustavoitteita. Niin ikään merki-

tyksellisiksi erityisopetuksen arvoiksi nousevat jokaisen oppilaan henkilökohtainen ihmisarvo 

ja vapaus. Opetus valistaa sukupuolellista tasa-arvoa ja tähdentää perheen, työn ja yhteiskun-

nan merkityksellisyyttä yksilön elämässä. Se rohkaisee itseluottamukseen ja itseohjautuvaan 

oppimiseen sekä kannustaa oppilasta vastuunottoon, yhteistyöhön muiden kanssa ja konflikti-

en ratkaisuun. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2008, 11–12.) 

Yleiset erityisopetuksen opetukselliset periaatteet voidaan kategorisoida. Tärkeiksi huomioik-

si muodostuvat esimerkiksi oppimisen edellytykset, opetuksen henkilökohtaistaminen, moti-

vointi ja aktivointi, opetuksen mukauttaminen sekä sosiaalinen oppiminen. Oppimisen edelly-
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tykset painottavat opettajan taitoa havaita ja ymmärtää oppilaan henkilöhistoriaa sekä sitä 

todellisuutta, jota oppilas kullakin hetkellä elää. Yksilön motoriset, kielelliset, kognitiiviset ja 

henkilökohtaiset taidot sekä sosiaalinen identiteetti ovat perusta oppimisen tavoitteille. Puo-

lestaan opetuksen henkilökohtaistamisella varmistetaan oppiaiheiden esittäminen oppilaalle 

tavalla, jolla aiheet lähestyvät koskettamaan hänen omaa kokemusmaailmaansa. Henkilökoh-

taistamiseen kytkeytyy tiiviisti virheistä oppimisen -ajatus, johon erityisopetus perusasteen 

koulutuksen tavoin luottaa. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2008, 24–

25, 27–28.) 

Lapsen ja nuoren motivointi ja aktivointi peräävät houkuttavaa oppiaineiden käsittelyä, apu-

välineiden runsasta käyttöä sekä onnistumisen kokemuksia. Tärkeä aktivoinnin osatekijä on 

oppilaan olotilan seuranta. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa yli- ja alikuormittamisen 

välttämistä. Leikin merkitys opetuksessa on korostunutta, sillä itävaltalainen erityisopetus 

uskoo leikin ohjaavan oppijan itsenäiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen. Leikin ja sitä kautta 

oppimisen ohella erityisopetuksessa painottuvat sosiaalinen oppiminen, puhumisen ja lukemi-

sen oppiminen, terveysvalistus, ympäristökasvatus, kulttuurienvälinen oppiminen sekä val-

mistautuminen työhön ja ammattiin. Erityisopetus edistää kommunikointi- sekä viestintätaito-

ja, ja oppilaat saavatkin mahdollisuuden käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa oppiakseen kriit-

tisesti käsittelemään löytämäänsä informaatiota. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur 2008, 12, 15–16, 25–27.) 

Oppilaan mukauttamisessa merkityksellistä on yksilöllisen opetussuunnitelman laatiminen. 

Suunnitelmaan kirjataan muun muassa lapsen tai nuoren oppimisen kokonaisvaltaiset tavoit-

teet sekä toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi suunnitelma sisältää yksilölle asete-

tut tuki- ja terapiapalvelut. Oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan ja päi-

vitetään säännöllisesti. Puolestaan sosiaalisen oppimisen malleja ovat esimerkiksi pari- ja 

ryhmätyöskentely. Näissä oppimisen muodoissa yksilö rakentaa identiteettiään ja minäku-

vaansa. Sosiaalisen oppimisen onnistuminen vaatii luottamuksellisen oppi-ilmapiirin, joka 

korostaa avoimuutta ja hyväksymistä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen tavoin erityisope-

tus uskoo oppilaan identiteetin kehittyvän vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten yksi-

löiden sekä ympäristön kanssa ja täten kaikki erityisopetuksellinen toiminta integroituu vuo-

rovaikutukseen. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2008, 16, 27–30.) 
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3 ERITYISOPETUKSEN LINJAUKSIA ITÄVALLASSA 

Erityisopetuksen (Sonderpädagogik) luonteesta, monimuotoisuudesta sekä kritiikistä vallitsee 

eriäviä käsityksiä Euroopassa. Euroopan unioni on jokseenkin pyrkinyt yhdenmukaistamaan 

erityisopetusta koskevia määritelmiä ja toimintamalleja jäsenmaidensa välillä, mutta se, mil-

laisena erityisopetus todellisuudessa näyttäytyy, riippuu jokaisen EU-valtion omasta hallin-

non, rahoituksen ja opetuksen säädöspolitiikasta. Itävallan koulutuspolitiikka kiinnittyy erityi-

sen tuen tarvitsijoihin usealla tavalla: se tarjoaa oppilaille erityisopetusta erityiskouluissa, 

yleisopetuksen kouluihin perustetuissa erityisluokissa, yleisopetuksen integraatioluokissa sekä 

inklusiivisissa oppiympäristöissä. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus kutsuu tätä 

monihaaraiseksi toimintamalliksi, joka tarjoaa erityisen tuen tarvitsijalle useita vaihtoehtoja 

sijoittua opiskelemaan. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 7–8.) 

Päätös erityisopetuksen järjestämisestä edellyttää erityisen tuen tarpeen määrittelemistä sekä 

tuen tarpeen tunnistamista lapsessa tai nuoressa. Erityisen tuen tarpeen määrä ja laatu vaikut-

tavat siihen, millaisia erityisopetuksellisia toimenpiteitä oppilaalle tarjotaan. Lapsen ja nuoren 

hyvinvoinnin sekä laadukkaan oppimisen kannalta on tärkeää, että erityisen tuen tarpeeseen 

puututaan ajoissa. Tuen tarpeen havaitseminen oppilaassa käynnistääkin niin kutsutun varhai-

sen puuttumisen prosessin, jonka aikana opetuksen sekä hoitopuolen ammattitiimit verkostoi-

vat lasta ja nuorta hänen tarvitsemansa tuen piiriin. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur 2012c, 9, 11; Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 51, 56.) Kuvio 2 

(s. 17) jäsentää itävaltalaisen erityisopetuksen pedagogisia kulmakiviä. 

Itävallan liittovaltion opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön (Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur) mukaan erityisopetuksen tarkoitus on auttaa erityistä tukea tarvitse-

via oppilaita hankkimaan itselleen koulutusta omien rajojensa puitteissa, jotta he integroituvat 

asuinvaltionsa koulutusjärjestelmään, tulevaisuutensa työelämään sekä ennen kaikkea ympä-

röivään yhteiskuntaansa. Oppimisympäristönä erityisopetus tukee lapsen kehittymistä itsenäi-

seksi, päätöksiä ja ratkaisuja tekeväksi yhteiskuntansa kansalaiseksi. (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 9.) 
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3.1 Erityisen tuen tarve ja varhainen puuttuminen 

Erityisen tuen tarve (Sonderpädagogischer Förderbedarf) on perinteisesti hahmotettu vam-

maisuuden kautta ja jaettu kolmeen näkökulmaan. Vanhin katsannoista määrittelee vammai-

sen henkilön elävän ja kokevan elämäänsä vain vammansa kautta. Puolestaan lääketieteellinen 

hahmottamistapa huomioi vammaisuuden ikään kuin henkilön elämää koskevana tragediana, 

joka rajoittaa hänen kykyään ja mahdollisuuksiaan osallistua täysipainoisesti ympäröivän yh-

teiskuntansa toimintaan. Näkemys painottaa, että vastuu sosiaalistumisesta ja sopeutumisesta 

yhteiskuntaan lankeaa vammaiselle itselleen. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 

kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizati-

on) kritisoi lääketieteellistä näkökantaa ja pitää järjettömänä ajatusta, että vammainen henkilö 

olisi itse vastuussa sopeutumisestaan yhteiskuntaan, joka on rakennettu vammattomille ihmi-

sille vammattomien henkilöiden toimesta. (UNESCO 2001, 21.) 

Uusin, sosiaalinen, vammaisuuden ja erityisen tuen tarpeen hahmottamisen malli kumoaa 

ajatuksen henkilön omaa elämäänsä koskevasta tragediasta. Sosiaalisen mallin mukaan juuri 

Erityisen tuen 

tarve 

Varhainen 

puuttuminen 

ERITYISOPETUS 

Integraatio Erityiskoulu Inkluusio 

KUVIO 2. Esimerkki itävaltalaisen erityisopetuksen jäsentymisen tulkinnastani 
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yhteiskunta tekee henkilöstä tuen tarvitsijan, ei vamma, häiriö tai muu yksilön ominaispiirre 

(Armstrong, Armstrong & Spandagou 2011, 30). Malli moittii yhteiskuntia vammaisten syr-

jimisestä ja siitä, ettei yhteiskunta ole toimiva vammaiselle henkilöille. Koulumaailmaa 

UNESCO muistuttaa, ettei erityisen tuen tarpeessa oleva oppijaryhmä koostu ainoastaan 

vammaisista oppilaista, vaan ryhmään lukeutuvat myös köyhät sekä etniset ja kielelliset vä-

hemmistöt. (UNESCO 2001, 21–22.) Booth (2000, 17) lisää, että tavanomaisen yleisopetuk-

sen ryhmän tavoin erityisen tuen tarvitsijat ovat varsin heterogeeninen oppijaryhmä. 

UNESCO:n (2001) mukaan inklusiivinen oppiympäristö ymmärtää tuen tarpeen sosiaalisen 

mallin kautta. Inkluusioaate tunnistaa, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret kohtaavat 

lukuisia ongelmia koulussa. He eivät välttämättä kykene esimerkiksi etenemään yleisopetuk-

sen opetussuunnitelmien mukaisesti tai pysty seuraamaan suullisia ja kirjallisia opettajan an-

tamia ohjeita. Toisinaan oppija voi olla kokonaan estynyt pääsemään kouluun. Inklusiivinen 

koulu painottaa, ettei edellä kuvattuja ongelmia voida selittää lasten tarpeella erityiseen tu-

keen. Sitä vastoin oppilaiden koulunkäyntivaikeuksien syyllinen löytyy ympäröivästä koulu-

maailmasta: mikäli oppilas ei kykene etenemään yleisopetuksen opetussuunnitelman mukai-

sesti, on opetussuunnitelma viallinen. Jos oppilaan on vaikea ymmärtää opettajan antamia 

ohjeita, on opettaja riittämättömästi työhönsä koulutettu. Lisäksi mikäli koululaisen erityisen 

tuen tarve estää hänen pääsynsä koulurakennukseen, on rakennus rajoittunut ja riittämätön 

palvelemaan kirjavaa oppilasjoukkoa. UNESCO tähdentää, etteivät erityiskoulut ole ratkaisu 

yleisopetuksen oppiympäristöjen rajoittuneisuuteen ja puutteellisuuteen. Inklusiivista opetus-

muotoa lukuun ottamatta järjestö kritisoi kaikenlaista erityisopetusta, joka olemassaolollaan 

kannustaa lapsia syrjäytymään vallitsevasta yhteiskunnasta ja hyväksymään yleisopetuksen 

puutteellisuuden vastata kaikkien lasten yksilöllisiin tarpeisiin tarpeen luonteesta riippumatta. 

(UNESCO 2001, 21–22.) 

Erityiskoulut, inklusiiviset opetusmuodot sekä inkluusio itsessään eivät kumoa tosiseikkaa 

erityistä tukea tarvitsevien olemassaolosta. Itävallassa lapsi voidaan määritellä erityisen tuen 

tarvitsijaksi, mikäli hänellä on todettu fyysinen tai psyykkinen vamma tai häiriö, joka estää 

opiskelun valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti ilman erityisiä tukitoimia. Tuen 

tarvitsija voi olla oppilas, jolla on virallinen lausunto erityisen tuen tarpeesta tai lapsi ja nuori, 

jolla virallista lausuntoa ei ole, mutta hänen tunnistetaan tarvitsevan erityisiä toimia oppipol-

kunsa tueksi. (European Agency for Development in Special Needs Education 2010, 7.) Kui-

tenkaan pelkkä heikko koulumenestys ilman fyysistä tai psyykkistä vammaa tai häiriötä ei 

itävaltalaisen koululain mukaan ole edellytys erityisen tuen tarpeelle (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education 2012b). 
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Mikäli lapsella tai nuorella on fyysisiä tai psyykkisiä erityisen tuen tarpeita, ja hän kykenee 

osallistumaan kouluopetukseen mutta ei seuraamaan yleisopetuksen opetusta, antaa alueelli-

nen koulun johtokunta oppilaalle virallisen lausunnon erityisen tuen tarpeesta (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education 2012a). Lausunnon laatii aina puolueeton 

erityisopetuksen asiantuntija. Johtokunta määrittelee, tarvitseeko erityistä tukea vaativa oppi-

las erillisiä tukitoimia ja millaisia mahdolliset tukitoimet ovat. (Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur 2012c, 9, 15.) Johtokunnan jäsenet auttavat huoltajia valitsemaan op-

pilaalle sopivan koulun. He kunnioittavat huoltajien toiveita lapsen ja nuoren kouluvalinnassa 

ja ovat velvollisia etsimään tuen tarpeeseen vastaavia kouluja, mieluiten oppilaan asuinpaikan 

lähiympäristöstä. (Eurypedia 2012h.) Jos oppilaan huoltajat haluavat lapsen tai nuoren osallis-

tuvan jonkin lähikoulunsa opetukseen, mutta oppilaalle soveltuvaa inklusiivista oppiympäris-

töä ei lähikouluissa ole vielä olemassa, on alueellinen koulun johtokunta velvollinen toimi-

maan inklusiivisen luokan perustamiseksi lähikouluun. Tällöin johtokunta jättää koulutuksen 

tarjoajalle, kunnalle, hakemuksen tarvittavien apuvälineiden hankkimisesta kouluun. Johto-

kunta voi myös määrätä perusopetuksen luokkaan toisen opettajan sekä avustavaa henkilö-

kuntaa luokanopettajan avuksi. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 

14–15.) 

Itävaltalainen oppivelvollisuus (Schulpflicht) ymmärretään velvollisuuden lisäksi oppilaan 

oikeutena koulutukseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että erityistä tukea tarvitsevat saavat osal-

listua jokapäiväiseen opetukseen, toimi opetuksen tapahtumapaikkana yleisopetuksen luokka, 

erityisluokka tai erityiskoulu. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 

18.) Mikäli lapsen koulumatka on pitkä, eikä hän kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja, 

järjestetään hänelle erityisen tuen tarpeet huomioiva kyyditys kouluun. Itävaltalaisen erityis-

pedagogisen ajattelun mukaan oppilaan omatoiminen pääsemättömyys kouluun ei saa olla 

este hänen koulunkäynnilleen. (Eurypedia 2012a.) 

Toisinaan oppilas ei erityisen tuen tarpeensa vakavuuden vuoksi kykene osallistumaan min-

käänlaiseen opetusryhmään, jolloin hänet voidaan väliaikaisesti vapauttaa oppivelvollisuudes-

taan. Koulun johtokunnan lausunto tuen tarpeesta ei ole eliniäksi sitova, sillä tarvetta erityi-

seen tukeen arvioidaan jatkuvasti. Erityistä tukea voidaan vähentää tai jopa kokonaan lakkaut-

taa, mikäli lapsen tai nuoren kehitykselliseen tilaan tulee myönteisiä muutoksia. (Bundesmi-

nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 11, 19.) 

Itävallan maakohtaista oppilasmäärää koskevan tilaston mukaan (taulukko 1, s. 20) vuosina 

2008 ja 2009 valtion julkisissa ja yksityisissä oppivelvollisuuden alaisuuteen kuuluvissa kou-
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luissa opiskeli yhteensä yli 28 500 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta. Erityiskoulua käyviä 

oppilaita oli liki 11 800, kun puolestaan yleisopetusta tarjoavien koulujen erityisluokissa eri-

tyisen tuen tarvitsijoita oli 965. Inklusiivisessa koululuokassa tuen tarpeessa olevia oppilaita 

opiskeli yli 15 770. (European Agency for Development in Special Needs Education 2010, 6.) 

Vastaavasti vuosina 2010 ja 2011 oppivelvollisuuden alaisuuteen kuuluvissa kouluissa opis-

keli yhteensä yli 29 200 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, joista erityiskoulua käyviä oli 

hieman yli 11 600. Yleisopetuksen koulujen erityisluokissa tuen tarvitsijoita oli 684 ja puoles-

taan inklusiivisissa koululuokissa miltei 17 000. (European Agency for Development in Spe-

cial Needs Education 2012b, 7.) Vuosien 2010 ja 2011 tilastot osoittavat, että oppivelvolli-

suusikäisten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt vuosien 2008 ja 2009 

tilastoihin verrattuna. Erityiskouluissa opiskelevien määrä on kuitenkin vähentynyt ja puoles-

taan inklusiivisten oppiympäristöjen oppilasmäärä lisääntynyt erityistä tukea tarvitsevien op-

pilaiden osalta. Tilasto viestittää muutoksesta kohti inkluusiosuuntautuneempaa koulu-

tusjärjestelmää. 

 

Varhainen puuttuminen (Frühförderung) lapsen ja nuoren erityisiin tarpeisiin on tärkeä toi-

minto itävaltalaisessa koulukulttuurissa. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan prosessia, jos-

sa oppilaan asioihin puututaan ennaltaehkäisevästi tai mahdollisimman pian ongelmien esiin-

tyessä. Sen avulla oppilasta avitetaan saavuttamaan oppimiselle asetetut tavoitteet (Huhtanen 

& Laitinen 2009, 168). Itävallassa varhaisen puuttumisen juuret johtavat lapsen jo ensimmäi-

siin elinkuukausiin, jolloin sen tarkoitus on tukea vauvaa ja hänen kasvuaan niin lääketieteel-

lisesti, psykologisesti kuin pedagogisestikin. Tukipalveluita organisoivat erilaiset alueelliset, 

TAULUKKO 1. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulumuoto ja oppilaslukumäärä 

Itävallassa lukuvuosina 2008–2009 ja 2010–2011, European Agency for Development in 

Special Needs Educationin (2010 ja 2012b) maakohtaisia raportteja mukaillen 

Koulumuoto 
Lukuvuosi 

2008–2009 2010–2011 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä yhteensä 

oppivelvollisuuden alaisuuteen kuuluvissa kouluissa 
28 525 29 242 

Erityiskouluissa opiskelevien määrä 11 787 11 615 

Erityisen tuen tarvitsijoiden määrä yleisopetuksen 

erityisluokissa 
965 684 

Erityisen tuen tarvitsijoiden määrä inklusiivisissa 

oppiympäristöissä 
15 773 16 943 
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varhaiseen puuttumiseen erikoistuneet laitokset (NGOs). Varhaisen puuttumisen tukea lapsille 

ja heidän perheilleen tarjoavat myös sairaalat ja lääkäripalvelut. (European Agency for Spe-

cial Needs and Inclusive Education 2012a.) 

Maanlaajuisesti varhaiselle puuttumiselle ei ole olemassa täysin yhtenäistä toimintamallia, 

sillä se jakautuu yhdeksän osavaltion omiin tapakäytänteisiin. (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education 2012a.) Tavoitteet sille kuitenkin ovat lähes samat: varhaisen 

puuttumisen tehtävä on kokonaisvaltaisesti tukea lasta ja hänen perhettään. Lapsen ja perheen 

tarpeet määrittelevät varhaisen puuttumisen keinot ja tavoitteet. Erityistä tukea tarvitseville 

lapsille sekä heidän perheilleen varhainen puuttuminen tarjoaa myös erityisiä tukipalveluita, 

kuten rahallista avustusta. Erityistä tukea tarvitsevalle varhainen puuttuminen varmistaa täy-

sivertaisen mahdollisuuden kehittyä itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Puolestaan lapsen 

huoltajille varhainen puuttuminen tarjoaa oppivälineitä tunnistaa, kuinka itse kyetä parhaiten 

auttamaan lasta ja muuta perhettä. Varhainen puuttuminen pyrkii löytämään perheen sisäiset 

kyvyt, voimavarat ja osaamisen kohdata lapsen erityisen tuen tarpeet. (Dunst 2000, 99; Euro-

pean Agency for Special Needs and Inclusive Education 2010.) Joitakin maan osavaltioita 

lukuun ottamatta varhaisen puuttumisen palvelut ovat lapsen huoltajille veloituksettomia (Eu-

ropean Agency for Special Needs and Inclusive Education 2012a). 

 

3.2 Erityiskoulutyypit ja integraation periaatteet 

Vuosikymmeniä sitten itävaltalaiset erityiskoulut koettiin oppilaita yhteiskunnasta syrjäyttä-

vinä laitoksina. 2000-luvulla käsitykset erityiskouluista ovat muuttuneet radikaalisti. Yleis-

opetuksen tavoin nykyiset erityiskoulut tarjoavat laadukasta koulutusta ja useat niistä mahdol-

lisuuksia myös korkeamman tason koulutukseen. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur 2009, 10.) Fyysisesti erityiskoulut ovat sijoittuneet maanlaajuisesti ja ne voidaan 

jakaa kymmeneen tyyppiluokkaan: koulut tarjoavat opetusta oppimisvaikeuksista kärsiville 

lapsille ja nuorille, liikunta- ja vaikeavammaisille, puhe-, näkö- ja kuulovammaisille, täysin 

kuuroille ja sokeille sekä sopeutumattomille oppilaille (Eurypedia 2012h). Pitkäaikaisessa 

sairaalahoidossa oleva lapsi tai nuori on myös velvoitettu ja oikeutettu osallistumaan opetuk-

seen omien voimavarojensa mukaisesti. Opetus järjestetään tuolloin sairaalan tiloissa. (Bun-

desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 22.) 
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Kaikki erityiskoulutyypit vastaavat erilaisiin erityisen tuen tarpeisiin ja erityiskoulun luokkaa 

opettaa aina erityispedagogisen koulutuksen saanut erityisopettaja. Kaikki opetusmenetelmät 

ja -materiaalit luodaan vastamaan kunkin erityistä tukea tarvitsevan lapsen tarpeisiin. (Euro-

pean Agency for Special Needs and Inclusive Education 2010.) Erityisluokassa oppilasryh-

mäkoko on yleisopetuksen oppiluokkaa huomattavasti pienempi, eikä koko saa missään eri-

tyisluokkamuodossa ylittää 13 oppilasta luokkaa kohden (Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur 2012c, 22). Ryhmäkoko määräytyy oppilaiden iän ja tuen tarpeen mukaan. 

Tuen tarpeen laadusta ja määrästä riippuen erityisopettajan tukena luokassa työskentelee usein 

toinen erityisopettaja tai luokanopettaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Erityisopetuksessa 

korostuvat muun muassa sosiaalisten- ja elämänhallintataitojen oppiminen, oppilaiden moti-

vaatiotason ylläpitäminen ja terapiapalveluiden käyttäminen. (Eurypedia 2012h.) 

Integraatio on inkluusiota muistuttava kasvatusopillinen tapa ehkäistä ja torjua segregaatiota 

ja on ensimmäisiä pedagogisia askeleita oppilaiden erottelun vähentämisessä (Moberg & Iko-

nen 1980, 52). Moberg ja Savolainen (2010, 77) toteavat, että jo 1950-luvulla tutkijajoukko 

huolestui erityisopetuksen segregoivasta vaikutuksesta oppilaisiin ja sen opetuksellisesta te-

hottomuudessa auttaa erityistä tukea tarvitsevia. He viittaavat Dunnin vuonna 1968 laatimaan, 

erityisopetusta koskevaan raporttiin, jossa hän kritisoi erityisopetuksen leimaavuutta ja puo-

lustaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuutta siirtyä lähikoulunsa opetuksen 

piiriin. 

Mobergin ja Savolaisen tapaan myös Feuser (2001, 193) on vakuuttunut segregaation kieltei-

sistä vaikutuksista lapsiin ja nuoriin sekä arvioi integraation olevan eettisyyden peilikuva, 

joka heijastaa ihmisen arvon ja arvokkuuden turvaamista. Emanuelsson (2001) jatkaa korosta-

en, että integraatiossa erilaisuus lukeutuu normaalin ihmisyyden perusominaisuudeksi, jota 

ilman ihminen ei ole ihminen. Täten heterogeenisyys on ihmisryhmän välttämätön ominai-

suus. Emanuelsson painottaa, että opettaja ei voi päättää, millainen erilaisuus on hyödyllistä ja 

millainen haitallista. Käsitys erilaisuudesta ei siis voi määrittää integraatiota. Usein opettaja-

johtoisessa oppilasryhmässä koululaista ei nähdä vaikeuksissa olevana yksilönä vaan itse vai-

keutena. Ongelmaksi muotoutuu siis yksilö itse, eivätkä ne ongelmat, joista hän kärsii. Oppi-

laiden luokittelemisen asemesta integraatio tulisi kohdata haasteena, joka varmistaa ihmisen 

oikeutta osallisuuteen yhteiskunnassa. Emanuelsson tietää integraation olevan saavutusmah-

dollinen tavoite, joka ylläpitää demokraattisia ihanteita ja joka pyrkii sivuuttamaan segregaa-

tiota. Puhdas integraatio on uskoa ihmisten välisiin normaaleihin eroavaisuuksiin ja luotta-

musta siihen, että erilaisuus on normaalia. (Emanuelsson 2001, 125–128.) 
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Inkluusion tavoin integraatio on prosessi, jossa opettaja ja muut luokkaryhmän jäsenet oppi-

vat hyväksymään erilaisuutta ja pitämään sitä normaalina. Prosessin perimmäinen tarkoitus on 

välttää ihmisten erottelua heidän ominaisuuksiensa perusteella. Integraation ytimeen päästäk-

seen jokaisen ryhmän jäsenen tulee tuntea vastuuta ryhmästä ja sen kaikista jäsenistä. Integ-

raatio on vääristynyttä tai sitä ei ole tulkittu oikein, mikäli erilaisuus ymmärretään poik-

keavuutena. Oppilaan diagnosoimista erityistä tukea tarvitsevaksi voidaankin pitää poik-

keavaksi leimaamisena. Tällaisissa tilanteissa opettajan ei tule kannattaa yksilöiden ryhmitte-

lyä erityisen tuen tarvitsijoihin ja sitä tarvitsemattomiin, vaan päinvastoin varmistaa, ettei tuen 

tarvitsija joudu raahaamaan erilaisuuden leimaa, ”integroidun oppilaan” -nimikylttiä, läpi 

kouluvuosiensa. (Emanuelsson 2001, 128, 130, 132–133.) 

Integraation rakenne voidaan havainnollistaa nelikerroksiseksi palapylvääksi (kuvio 3). Perin-

teisesti integraatio on jaettu fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ker-

rokseen, joista kukin toimii toistensa rakennusaineena. Onnistunut integraatio vaatii kaikkien 

neljän integraatiotason yhtäaikaista läsnäoloa. Fyysisen integraation perusajatus on kaventaa 

fyysistä etäisyyttä erityisopetuksessa olevien sekä yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden 

välillä. Toiminnallinen integraatio puolestaan edistää tuen tarpeessa olevien yhteistyömahdol-

lisuuksia yleisopetuksessa opiskelevien parissa. Sosiaalinen integraatio tarkoittaa sosiaalista 

kanssakäymistä kahden edellä mainitun oppijaryhmän välillä. Sosiaalisessa integraatiossa sen 

osapuolet hyväksyvät toisensa ja muodostavat keskenään tiiviitäkin sosiaalisia suhteita. Vii-

meinen integraation vaihe, yhteiskunnallinen integraatio, kuvastaa oppilaan elämää koulun-

jälkeisessä arjessa. Yhteiskunnallinen integraatio ja sitä edeltäneet vaiheet luovat pohjaa oppi-

laan mahdollisuuksille sopeutua yhteiskuntaansa samoine elämänarvoineen ja mahdollisuuk-

sineen kuin muukin kansanjäsenistö. (Moberg & Ikonen 1980, 54–56; Hautamäki, Lahtinen, 

Moberg & Tuunainen 2002, 182–183.) 

Yhteiskunnallinen 

Sosiaalinen 

Toiminnallinen 

Fyysinen 

KUVIO 3. Integraation rakenne Mobergia ja Ikosta (1980) mukaillen 
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Oppiympäristöjen käytänteissä integraatio voi muistuttaa inklusiivista toimintaa ja erityisope-

tuksen muodot ymmärretäänkin toisinaan tiiviisti yhdessä kulkevina erityispedagogisina 

kumppaneina (Devecchi 2007, 543). Ihatsu, Ruoho ja Happonen (1999, 14) käsittävät integ-

raation mittavana askeleena kohti inklusiivista koulutusta. Integraatio ja inkluusio jakavat 

yhtenäisen osallisuutta koskevan ajatusmaailman sekä samankaltaiset pedagogiset tavoitteet ja 

nämä aiheuttavatkin jatkuvaa sekaannusta termien kesken (Hautamäki ym. 2002, 186–187). 

Hautamäen ym. (2002) mukaan termit eivät kuitenkaan ole täysin identtiset, sillä niiden tul-

kinnoissa on eroavaisuuksia. Merkittävä ero näyttäytyy integraation ja inkluusion taustoissa. 

Integraatiossa oppilas on jo kertaalleen erotettu ikätovereistaan ja halutaan nyt uudelleen kut-

sua mukaan yleisopetuksen ryhmätoimintaan. Inkluusio puolestaan pyrkii oppilaan mukaan 

ottamiseen jo hänen koulutuksellisella alkutaipaleellaan. (Hautamäki ym. 2002, 186.) 

Lakkala (2008) huomauttaa, että ajatus oppilaan mukaan ottamisesta linkittyy integraation 

taustoihin. Sitä vastoin inkluusion tulee varmistaa oppilaan mukaan kuuluminen. Inkluusiossa 

ihmisten välinen erilaisuus on itsestäänselvyys, kun puolestaan integraatio pyrkii pelastamaan 

niiden lasten aseman, jotka jo ovat kielteisen erilaisiksi arvotettu. Lakkala osoittaa, että integ-

raatiota ja inkluusiota erottava tekijä näyttäytyy myös ongelmanratkaisun keskittämisessä: 

integraatio sysää erityisen tuen tarpeen problematiikan yksilöön sekä hänen henkilökohtaisiin 

taitoihinsa, ja jättää tilaa erityiskoulujen olemassaololle. Puolestaan inkluusio kyseenalaistaa 

(koulu)ympäristön ja karsastaa erityiskoulujen suosiota. (Lakkala 2008, 23–24.) 

Moberg (2001) kritisoi integraation ja inkluusion erilleen repimistä. Hänen mukaansa integ-

raatio koulutuspoliittisena käsitteenä on inkluusion kaltainen, eli pyrkimys sellaiseen tilaan, 

jossa kaikki oppijat hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Moberg ymmärtää integraation ole-

van inkluusion tavoin prosessi, jonka tarkoitus on selvittää kouluympäristöjen mahdollisuuk-

sia muuttua oppilaiden tarpeita paremmin palveleviksi. Inkluusion kaltaisesti integraatio pyr-

kii väljentämään yksilöiden erilaisuuden dilemmaa. Tällöin integraatio ja inkluusio jakavat 

yhtäläisen arvokosmoksen: yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden sekä laadukkaan opetuk-

sen erityisen tuen tarpeen luonteesta riippumatta. (Moberg 2001, 83, 85.) 

Itävallassa integraatiota voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Yksilöllisessä integraatiossa yleis-

opetuksen oppiluokkaan on kerrallaan sijoittunut vain yksi tai kaksi erityisen tuen tarvitsijaa. 

Luokanopettaja opettaa luokkaryhmäänsä pääsääntöisesti yksin erityisopettajan osallistuessa 

ryhmän toimintaan vain tietyillä oppitunneilla. Integroidussa oppiympäristössä puolestaan 

opiskelee samanaikaisesti useita tuen tarvitsijoita ja luokkaa opettaa kokoaikaisesti luokan- ja 

erityisopettajasta muodostuva tiimipari. (Eurypedia 2012k.) 
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Mobergin (2001) tavoin itävaltalaiset opettajat tapaavat puhua integraatiosta ja inkluusiosta 

päällekkäisinä käsitteinä. Vaikka itävaltalaisen integraation ja inkluusion ero on varsin häily-

vä, erottavat Zettl, Wetzel ja Schlipfinger (2001) termien välillä selkeitäkin käsityseroja. Kou-

lukäytännöissä itävaltalaisen integraation ja inkluusion ero voidaan havainnollistaa taulukon 2 

mukaisesti. 

 

Taulukko paljastaa, että vaikka integraatio ja inkluusio ovat toiminta-ajatuksiltaan limittyneet, 

on niiden välillä sellaisia eroja, jotka estävät niitä olemasta toistensa synonyymejä. Integraati-

on ja inkluusion eroavaisuuksien kuilu kärjistyy aatteeseen, jonka mukaan integraatio nojaa 

vain erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin ja inkluusio puolestaan kaikkiin oppilaisiin tasaver-

taisesti. Samalla kun integraatio erottelee erityisen tuen tarvitsijat muista oppilaista tukeak-

seen maksimaalisesti heidän oppimistaan, sulauttaa inkluusio tuen tarvitsijat osaksi tavan-

omaista luokkayhteisöä ja tukee kaikkien oppilaiden yksilöllistä oppimista. Lisäksi itävaltalai-

sissa kouluintegraation perinteissä erityisopettaja on sijoittunut luokkaan auttamaan ja ohjaa-

maan vain erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, kun vastaavasti inklusiivisissa oppiympäris-

töissä erityisopettaja toimii kaikkien oppilaiden sekä myös luokanopettajan tukena. Integraa-

tion ja inkluusion välinen aate-ero ei näyttäydy vain oppiluokkatasolla, vaan kärjistyy myös 

opetussuunnitelmien asettelussa. Integraatioluokissa yksilöllinen opetussuunnitelma laaditaan 

vain erityisen tuen tarvitsijoille, kun puolestaan inklusiivisissa ryhmissä vastaava suunnitelma 

asetetaan kaikille oppilaille.  

TAULUKKO 2. Käytännön integraatio ja inkluusio Zettliä et al. (2001) mukaillen 

INTEGRAATIO KÄYTÄNNÖSSÄ INKLUUSIO KÄYTÄNNÖSSÄ 

Integraatioryhmiä yleisopetuksessa erityis-

tä tukea tarvitseville oppilaille 

Kaikki oppilaat sijoittuvat samaan op-

piympäristöön 

Koulun ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat 

oppilasta 
Koulun opettajatiimi arvioi oppilasta 

Ryhmäjako erityistä tukea tarvitsevien ja 

yleisopetukseen osallistuvien oppilaiden 

kesken 

Ei ryhmäjakoa sen perusteella, onko op-

pilas erityisen tuen tarvitsija 

Yksilöllinen opetussuunnitelma erityistä 

tukea tarvitsevalle 

Yksilöllinen opetussuunnitelma kaikille 

oppilaille 

Huomio keskitetään erityistä tukea tarvit-

seviin oppilaisiin 
Huomio keskitetään kaikkiin oppilaisiin 

Erityisopettaja tukee vain erityistä tukea 

tarvitsevia oppilaita 

Erityisopettaja tukee kaikkia oppilaita 

sekä luokanopettajaa 
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4 KAIKILLE YHTEINEN KOULU – NÄKÖKULMIA INKLUUSIOON 

Ideologia inkluusiosta uskoo koulutuksen olevan jokaisen ihmisyksilön perusoikeus ja johdat-

tavan ihmiskansan kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Inklusiivinen oppimisympäristö 

hyväksyy oppilaiden erilaisuuden, eikä tulkitse yksilöllisiä eroavaisuuksia ongelmiksi. 

(UNESCO 2001, 15–16.) Inklusiivinen koulu on täten kaikille yhteinen, osallistava
2
, koulu-

ympäristö ja avoin jokaiselle oppilaalle riippumatta hänen fyysisistä, henkisistä, sosiaalisista, 

emotionaalisista tai kielellisistä ominaisuuksistaan. Koulumuoto huomioi myös kielellisten, 

etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen, vähäosaisten ja syrjäytyneiden sekä lahjakkaiden 

lasten ja nuorten tarpeet. (UNESCO 1994, 6, 11.) Vaikka inkluusio ei poista häiriötä, vammaa 

tai muuta oppimista vaikeuttavaa tekijää, torjuu se Boothin (2000, 20) mukaan tehokkaasti 

fyysisiä, henkisiä sekä institutionaalisia oppimisen esteitä. 

Erityisen tuen tarpeessa olevilla lapsilla ja nuorilla on kohonnut riski syrjäytyä koulutuksesta 

tai jopa heitä ympäröivästä yhteiskunnasta, sillä toistuvasti nämä oppijaryhmät segregoidaan, 

eristetään, yleisopetuksen kouluista, opetussuunnitelmista sekä muista ikäryhmänsä jäsenistä. 

Usein lapset ja nuoret sijoitetaan erillisiin erityisluokkiin tai -kouluihin tai heiltä peräti koko-

naan evätään mahdollisuus käydä koulua. Erityiskoulut eivät ole ratkaisu niihin lukuisiin kou-

lutuksellisiin esteisiin, joita erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret kohtaavat. Koulutuksel-

lisiksi esteiksi voidaan lukea muun muassa opetussuunnitelmat, valtiolliset lait, segregaatiota 

tukeva koulutuspolitiikka sekä koulujen kehittyminen suuntaan, joka tukee vain opinnoissaan 

menestyviä oppijoita. (Rioux 2007, 109, 115; UNESCO 2001, 19, 21.) Inklusiivista opetusta 

koskevassa asiakirjassaan UNESCO (2001, 21) raportoi erityiskoulujen palvelevan vain pien-

tä osaa koko erityisen tuen tarpeessa olevasta lapsi- ja nuorisojoukosta. Asiakirjan mukaan 

erityiskoulujen tulisi tukea muutosprosessia kohti inklusiivisia käytänteitä. 

Oikeus inklusiiviseen koulutukseen kuuluu tasapuolisesti jokaiselle ihmisyksilölle. UNESCO 

(2001, 15) tähdentää inklusiivisen koulun merkitystä tuen tarpeessa oleville oppijoille sekä 

uuteen asuinvaltioon asettautuneille kansallisille ja kielellisille vähemmistöryhmille. Inkluu-

sion keskiössä erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori sijoittuu yleisopetuksen opetusryhmään 

erityisopetukseen siirron asemesta (Gal, Schreur & Engel-Yeger 2010, 89). Tavoitteena on 

                                                 
2
 Valtaväestöä vasten erityisen tuen tarvitsijat ovat usein sosiaalisesti heikommassa asemassa. Inklusiivisen kou-

lutuksen tärkein tavoite on taata jokaiselle koulutukseen osallistuvalle tasavertaisuuden kokemuksia ja osallisuu-

den elämyksiä arvokkaana yhteisön jäsenenä. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa tuen tarvitsijan mahdolli-

suutta päästä koulutukseen ja käydä koulu loppuun sekä mahdollisuutta kehittyä vallitsevan yhteiskunnan osal-

listuvaksi jäseneksi. Osallisuuden perusperiaatteet nojautuvat YK:n vuonna 1989 julkaisemaan sopimukseen 

lasten oikeuksista, joka korostaa lapsen ja nuoren kuulluksi tulemista, oikeutta ilmaista näkemyksiään sekä osal-

listumista ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskeviin päätöksiin. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 

2012, 277–278, 280–281.) 
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taata oppilaalle sellaiset tarvittavat tukimuodot, että pysyvä sijoittuminen yleisopetuksen 

ryhmään on mahdollista. Inklusiivisen kouluperinteen mukaan lapsi aloittaa koulutaipaleensa 

yleisopetuksen opetusryhmässä ja siirtyy erityisopetukseen vain, mikäli yleisopetus ei millään 

tavalla onnistu tarjoamaan oppimista tarkoituksenmukaisesti edistäviä tukitoimia. (Wisconsin 

Education Association Council 2007.) 

Rioux (2007, 108–109) huomauttaa, että erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten jättäminen 

koulutuksen ulkopuolelle tuottaa vakavia yhteiskunnallisia seurauksia. Hänen mukaansa syr-

jäytyminen koulutuksesta syrjäyttää yhteiskunnasta. Rioux patistaa koulutusjärjestelmiä kehit-

tymään vastuunottajiksi koulutuksellisesta syrjäytymisestä. Osallistavan yhteiskunnan raken-

nusprosessissa inklusiivinen koulu näyttelee ehdotonta ja elintärkeää rakennusainesta. 

(UNESCO 1994, ix.) Inklusiivisen koulun merkityksellisyyttä perustellessaan UNESCO tu-

keutuu inkluusion koulutuksellisiin, sosiaalisiin sekä taloudellisiin lähtökohtiin. Koulutuksel-

lisen lähtökohdan näkökulmasta inklusiiviseen koulumalliin siirtyminen vaatii opettajia kehit-

tämään opetusmetodejaan, jotta opetus saadaan vastaamaan jokaisen lapsen yksilöllisiin tar-

peisiin ja täten hyödyttämään kaikkia luokan oppijoita. Sosiaalisen perustan mukaan osallis-

tava opetus on tehokkain tapa pyrkiä muuttamaan ihmisten ennakkoluuloja ja asenteita. En-

nakkoluuloton ja asenteiltaan positiivinen ilmapiiri tuottaa oikeudenmukaisempaa ja syrjintää 

vastustavaa yhteiskuntaa. Kaikille yhteisen koulun taloudellinen lähtökohta vakuuttaa koulu-

mallin olevan kustannuksiltaan edullisempi kuin malli, joka rakentuu sekä yleisopetuksen 

kouluista että erikoistuneista, erityisen tuen tarpeessa oleville valmistetuista, koululaitoksista. 

(UNESCO 2001, 20.) 

 

4.1 Salamancan julistus ja Education for All -liike 

Inklusiivisen toiminnan täydellinen käytäntöön siirtäminen on valtioita haastava järjestely. 

Useat, etenkin kehittyneet maat, ovat kuitenkin ilmaisseet vahvan tahtonsa toteuttaa inkluu-

siota. Innostuminen inklusiiviseen toimintaan on edennyt ketjuperiaattein: kun yksi valtio on 

sitoutunut inkluusion periaatteisiin ja saanut toiminnastaan positiivisia tuloksia, ovat toiset 

valtiot tästä rohkaistuneina siirtyneet nekin kohti inklusiivista ajattelua. (UNESCO 2001, 22.) 

Kesällä 1994, 92 hallitusta ja 25 kansainvälistä järjestöä kokoontui Espanjaan, Salamancaan, 

maailmanlaajuiseen erityisopetuksen konferenssiin (World Conference on Special Needs Edu-

cation) tukeakseen inklusiivisen toiminnan käytänteitä valtioissa ja edistääkseen ”Education 
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for All” -liikkeen tavoitteita. Yhdessä UNESCO:n sekä Espanjan hallituksen kanssa järjeste-

tyssä konferenssissa osanottajat laativat ja allekirjoittivat sopimuksen, jonka tavoite on koulu-

tuksen tarjoaminen kaikille. Erityisen tarkastelun alla olivat erityistä tukea tarvitsevat oppija-

ryhmät. Inkluusion edistämistä koskeva asiakirja nimettiin ”Salamancan julistukseksi” (The 

Salamanca Statement). (UNESCO 1994, iii.) Lisäksi konferenssissa laadittiin inklusiivinen 

toimintasuunnitelma, jonka pyrkimys on yhtenäistää inklusiivista ajattelua ja ohjata inklusii-

vista toimintaa valtioissa. 

Salamancan julistus on jokaisen konferenssiin osallistuneen valtion maakohtainen lupaus ja 

sitoumus edistää ”kaikille yhteinen koulu” -periaatteen toteutumista. Toimiva kaikille yhtei-

nen koulu hyväksyy monisävyisen oppija-aineksen, kunnioittaa yksilöiden eroavaisuuksia, 

tukee oppimisen eri ulottuvuuksia sekä vastaa jokaisen oppijan yksilöllisiin tarpeisiin. 

(UNESCO 1994, iii.) Vaikka Salamancan julistus toimii erityistä tukea tarvitsevien koulutuk-

sellisen oikeuden perustana, ovat kaikki Euroopan maat hyväksyneet sen myös osaksi koko 

koulutuspolitiikkaansa (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 13). Salamancan 

julistus on inkluusion vahva kulmakivi, sillä se mainitaan lähes poikkeuksetta inkluusiota 

käsittelevissä asiakirjoissa. 

Julistuksen mukaan ajatus koulutuksen tarjoamisesta kaikille tasavertaisena oikeutena ei ole 

uusi keskusteluaihio. Jo vuonna 1948 ”Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus” (Univer-

sal Declaration of Human Rights) totesi, että mahdollisuus koulutukseen on jokaisen yksilön 

ihmisoikeus. Vuonna 1993 Yhdistyneet kansakunnat puolestaan kuulutti vammaisten oppijoi-

den tasavertaisuutta mahdollisuuksissa koulutukseen (Equalization of Opportunities for Per-

sons with Disabilities). YK:n julistus korostaa valtioiden velvollisuutta varmistaa, että vam-

maisten koulutus lukeutuu osaksi valtion ylläpitämää koulutusjärjestelmää. (UNESCO 1994, 

vii.) 

Salamancan julistus koostuu viidestä arvosta, jotka ovat koko julistuksen perusta. Ensimmäi-

nen arvo vaatii jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeutta koulutukseen. Mahdollisuus koulutuk-

seen tulisi ymmärtää lasten ja nuorten perusoikeudeksi. Toinen arvotekijä muistuttaa, että 

oppijoilla on yksilöllisiä luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita sekä erilaisia kykyjä. Ju-

listuksen kolmas arvo toivookin valtioiden suunnittelevan koulutusjärjestelmänsä siten, että 

ne huomioivat lasten ja nuorten yksilölliset persoonat ja erilaiset tarpeet. Neljäs arvo painottaa 

erityistä tukea tarvitsevien oikeutta yleisopetuksen kouluun. Lisäksi tukea tarvitsevien tarpei-

siin on kyettävä vastaamaan lapsikeskeisen pedagogiikan avulla. Viimeinen, viides julistuk-

sen arvo vakuuttaa, että inkluusio-orientoituneesti toimivat yleisopetuksen koulut ovat tehok-



29 

 

 

kain keino ehkäistä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten syrjäytymistä. Inklusiivisilla 

kouluilla on mahdollisuus edesauttaa jopa koko yhteiskuntaa siirtymään yhä inkluusiokeskei-

semmäksi sekä toteuttamaan ”Education for All” -liikkeen tavoitteita. (UNESCO 1994, viii–

ix.) Salamancan konferenssiin kokoontuneet toivovat, että valtiot, joissa erityiskouluja ei ole 

tai niiden asema on heikko, keskittäisivät voimavarantonsa inklusiivisten kouluyhteisöjen 

rakentamiseen. Konferenssin jäsenistö uskoo, että mitä inklusiivisemmaksi yleisopetuksen 

koulut kehittyvät, sitä vähemmän erityiskouluille on kysyntää. (UNESCO 2001, 21.) 

Kansainvälisellä tasolla on laadittu useita inkluusiota, erityisopetusta sekä erityisen tuen tar-

vetta koskevia sopimuksia ja julistuksia. Laadinnat viestittävät valtioiden tapoja käsitellä ja 

kehittää inkluusiota. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 11.) Sopimukset ja 

julistukset inkluusiosta ja sen käytänteiden ihanteista eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan 

ihmisille heille kuuluvaa oikeutta koulutukseen ja yhteiseen kouluun. Inklusiivisen yhteiskun-

nan toteuttamisprosesseissaan valtiot tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjeistusta. Sopimusten ja 

julistusten realisoimiseksi käytäntöön kehitettiin vuonna 1990 Thaimaan Jomtiessa liike ”The 

Education for All” (EFA), jota UNESCO johtaa. Maailmanlaajuisen EFA:n voimakkain pyr-

kimys on auttaa valtioita takaamaan laadukas peruskoulutus lapsille, nuorille ja aikuisille. 

(UNESCO 2001, 17.) Vuosikymmen EFA:n luomisesta, sille Jomtiessa laaditut tavoitteet tar-

kistettiin World Education Forum -tapaamisessa Dakarissa. 2000-luvulla UNDP:n, UNFPA:n, 

UNICEF:n ja World Bankin kanssa yhteistyössä pidetyssä seminaarissa huomattiin, että valti-

ot eivät olleet saavuttaneet tai olivat laiminlyöneet EFA -liikkeen laatimat toimintatavoitteet.
3
 

(UNESCO 2001, 18; UNESCO 2012.) Dakarin seminaariin osallistujat loivat EFA-

toiminnalleen uudenlaiset päämäärät ja sitoutuivat toteuttamaan nimetyt tehtävät vuoteen 

2015 mennessä. Valtiot, alueelliset kehittämiskeskukset, kansalaisjärjestöt, yksityissektorit ja 

media ovat sitoutuneet toimimaan tavalla, jolla EFA:n tavoitteet voidaan saavuttaa. (UNES-

CO 2012.) 

EFA:n tavoitteet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen. Ensimmäinen tavoitekokonaisuus koskee 

varhaiskasvatuksen laadun parantamista ja kokonaisvaltaista laajentamista siten, että myös 

vähäosaiset lapset huomioidaan. Toinen tavoite peräänkuuluttaa kaikkien lasten, erityisesti 

tyttöjen, vaikeissa olosuhteissa kasvavien lasten sekä etniseen vähemmistöön kuuluvien lasten 

ja nuorten vapaata pääsyä laadukkaan perusopetuksen piiriin. Kolmas päämäärä on varmistaa, 

että lapset, nuoret ja aikuiset oppijat kohtaavat tasapuolisen mahdollisuuden koulutukseen. 

Neljäs pyrkimys tavoittelee parantamaan aikuisten, erityisesti naisten, lukutaidottomuutta 50 

                                                 
3
 UNDP (United Nations Development Programme), UNFPA (United Nations Population Fund) sekä UNICEF 

(United Nations Children’s Fund) ovat YK:n maailmanlaajuisesti toimivia kehitysyhteistyöjärjestöjä. 
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prosentilla. EFA:n viides tavoite on häivyttää sukupuolten välisiä eroja peruskouluissa saavut-

taen lopulta sukupuolisen tasa-arvon kaikessa koulutuksessa. Kuudentena päämääränään liike 

pyytää koulutuksen laadun kehitystä sen kaikilla osa-alueilla siten, että lukemisen, laskemisen 

sekä keskeisten elämänhallintataitojen oppiminen on kaikille tasavertaisesti mahdollista. 

(UNESCO 2009, 27.) 

 

4.2 Eurooppalaisia inkluusiokäsityksiä 

Maailman- ja Euroopanlaajuisten järjestöjen sekä EFA -liikkeen vahva inkluusiosuuntautu-

neisuus osoittaa inkluusion ajankohtaisuutta koulutusta koskevilla maailmanpoliittisilla aree-

noilla. Inkluusio nähdään merkittävänä ihmisyyttä koskevana prosessina, jonka onnistunei-

suus kuvastaa koulutuksellisen ihmisoikeuden saavuttamista. Inkluusion ideologiset ääreisvii-

vat ovat verrattain tarkkaan muotoutuneet, mutta ilmiön maailmanlaajuisuus saa ihmiset, jär-

jestöt, organisaatiot ja valtioiden yhteiset komiteat painottamaan inkluusion eri näkökulmia. 

Täten inkluusio somistautuu useisiin ulkomuotoihin, joissa heijastuvat kirjavatkin tulkinta-

erot. Monimuotoisten tulkintaerojen vuoksi tutkielmassani ei ole mielekästä tukeutua vain 

yhdenlaiseen inklusiiviseen teoriaan, sillä se kuvastaa mustavalkeaa suhtautumista inkluusi-

oon ilmiön monenkirjavassa maailmassa. Päätökseni olla tukeutumatta yksittäiseen inkluu-

siota koskevaan teoriaan ei kuitenkaan merkitse erilaisten määritelmien ja ajattelusuuntausten 

mielivaltaista yhdistämistä. Käytännön tutkimustyöni kannalta tärkeää oli valita näkökulma, 

josta inkluusiota tässä tutkielmassani tarkastelen. Inkluusion tarkastelun näköalapaikakseni 

muotoutui opettajuus, joka nousee keskeiseen asemaan tutkielmani niin teoreettisessa kuin 

empiirisessäkin osiossa. 

Mikä tekee inkluusiosta inkluusion? Inklusiivisen opetuksen tehokkuutta koskevassa tutki-

musraportissaan Ainscow (2007, 157) kirjoittaa inkluusion olevan sekä käytännön toimintaa 

että syvää ajattelua ja kykyä aistia käytänteiden taakse kytkeytyneitä aatoksia, malleja ja ideo-

logeja. Hän uskoo inkluusion olevan keino löytää ne esteet, joita erityisen tuen tarvitsija op-

pimisessaan kohtaa. Puolestaan Slee (2010, 21) arvioi inkluusion olevan yhteiskunnallinen 

strategia syrjäytymisen nimeämisestä ja ilmiantamisesta. Arvio ei kuitenkaan yksistään selitä, 

missä inkluusion todellinen ydin vallitsee. Syrjäytymistä ja sen uhkakuvaa vastaan taistelevat 

Euroopan unionin poliittiset asiakirjat, UNESCO:n laatimat julistukset ja EFA -liikkeen ta-

voitteet ovat ideaaleja yrityksiä turvata lasten ja nuorten oikeuksia. Ne ovat aloitteellisia ja 

keskeisiä inklusiivisen ajattelun kehittäjiä ja toimivat inklusiivisen kehityksen seurantajärjes-
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telminä, mutta ovat sellaisenaan riittämättömiä rakentamaan inklusiivisia käytänteitä. Kaikille 

yhteinen koulu -periaatteella toimivaan luokkahuoneeseen sijoitettu heterogeeninen ryhmä 

oppilaista ei sekään vielä ole inkluusiota. Slee (2010, 21) osoittaakin, että syrjäytymisen eh-

käisyn ohella inklusiivisuus on väkevästi myös strategia osallisuuteen suuntautuvasta opetta-

juudesta. Saavuttaakseen inklusiivisuuden ytimen, oppilasryhmä tarvitsee inkluusion asian-

tuntijan, pedagogin. Opettaja on inkluusion mahdollistaja ja rakentaja, joka määrittää inkluu-

sion raamit ja normit (esim. Avramidis & Norwich 2002, 130). Opettajan taito, tieto ja oppi 

ovat elintärkeitä ulottuvuuksia inklusiivisen oppiympäristön saavuttamisessa ja sen ylläpitä-

misessä. Opettajankoulutus on taho, joka tarjoaa inklusiivisen opettajuuden käytännön työvä-

lineet ja kouluttaa opiskelijoitaan taitaviksi osallistavan opetuksen hallitsijoiksi. 

Aliarvioimatta opettajuuden merkityksellisyyttä inklusiivisen toiminnan rakentamisessa ja 

onnistumisessa, Florian (2010, xix) yhtyy UNESCO:n ajatukseen siitä, että inklusiivisen kou-

lumuodon perusaate kytee lapsen ja nuoren mahdollisuudessa osallistua opetukseen hänen 

lähikoulussaan. Lakkala (2008, 23, 217) lisää, että inkluusiossa oppilaalle järjestetyt opetuk-

sen tukimuodot perustuvat aina hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, eivätkä koulun sijainti-

paikkaan. Lisäksi oppilaan henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet kytkeytyvät hänen oppimi-

sensa etenemiseen oppikirjan tavoitteiden asemesta. Lakkalan mukaan inklusiivista koulua ei 

voida jakaa erityisopetukseen ja yleisopetukseen, vaan inklusiivinen koulu alati kutsuu itseään 

yhdeksi kokonaisuudeksi, perusopetukseksi. 

Inklusiivisessa oppiympäristössä opettajien tulee suunnata huomionsa koko oppijajoukkoon 

tasapuolisesti. Keskittyminen vain erityistä tukea tarvitseviin tai heidän jättäminen opetuksen 

ulkopuolelle ei kuulu inklusiivisen opettajuuden toimintaperiaatteisiin. (Florian 2010, xx.) 

Opettajan inklusiivisiin opettajuuden arvoihin ei niin ikään lukeudu oppilaan syyllistäminen 

hänen tarpeestaan erityiseen tukeen. Oppilaan vaikeudet oppimiseen eivät ole merkki siitä, 

että hän on virheellinen ja vaurioitunut, eivätkä ne inklusiivisuuden näkökulmasta ole syy 

siirtää lasta tai nuorta osallistavasta opetusryhmästä toisenlaiseen oppiympäristöön. Inklusii-

visen toiminnan peruslähtökohta painottaa, etteivät oppilaan kouluvaikeudet löydy hänestä 

itsestään, vaan pikemminkin koulutusjärjestelmän rakenteista sekä opettajien tavoista ja ky-

vyistä kohdata lapsen ja nuoren oppimisen tarpeet. (Sharma 2010, 103–104.) 

Inkluusion vastakohdaksi tunnustettu perinteinen koulujako sijoittaa oppilaansa heidän yksi-

löllisten kompetenssiensa mukaisesti. Tällainen käytännön näkymä oppilasjaosta on kahden-

lainen: erityistä tukea tarvitsevat oppilaat työskentelevät erityisluokissa sekä -kouluissa ja 

tuen tarpeen ulkopuolelle lukeutuvat lapset vastaavasti sijoittuvat yleisopetuksen oppiympä-
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ristöön. Osallisuuden näkökulmasta erityisopetus ja inkluusio sen osa-alueena eivät ole on-

gelmaton yhtälö. Sleen (2010, 18) mukaan erityisopetus on historiallisesti voitu kohdata kak-

sijakoisesti. Toisaalta erityisopetus on ymmärretty syrjäytymistä ehkäisevänä mahdollisuutena 

sekä erityistä tukea tarvitsevien lisääntyneenä oikeutena osallistua koulutukseen. Toisaalta 

erityisopetusta on kritisoitu sen nimenomaisista syrjäytymistä edesauttavista vaikutuksista, 

sillä usein erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret on eristetty muusta oppijajoukosta erityi-

siin kouluihin tai luokkatiloihin. 

Mitä erityisopetus oikeastaan ilmaisee ja millaista erityisyyttä se kätkee ideologiaansa sekä 

käytännön todellisuuteensa 2000-luvulla? Nämä Florianin (2007a ja b) kysymykset yhtäältä 

kyseenalaistavat erityisopetuksen tarpeellisuutta ja toisaalta kutsuvat erityisopetusta uudel-

leenmäärittelyyn. Florianin mukaan erityisopetuksen tulisi olla ilmiö, joka painottaa kaikkien 

oppijoiden erilaisuuden sekä erityisyyden huomaamista ja huomioimista. Hän kehottaa yh-

teiskuntia pohtimaan, milloin ja erityisesti miten vastata oppimista vaikeuttaviin tekijöihin 

oppijaa parhaiten tukevalla tavalla. Erityisopetuksen terminologiaan Florian luo kritiikkiä. 

Hän toteaa, että normaaliuden -käsite sekä sen vertaaminen erityiseen tukeen ja sen tarpeeseen 

ovat sidoksissa käsitteiden määrittäjään sekä paikkaan ja aikaan, josta käsin määrittäjä ter-

minologiaa tarkastelee. Näkökulma ei luo tilaa erityisopetuksen sekä yleisopetuksen eriyttä-

miselle, sillä se uskoo erityisen tuen olevan osa normaaliutta ja jokaisen oppijan oikeus ja 

mahdollisuus. Rajuimmillaan erityisopetus voi piilottaa tuen tarvitsijan normaaliuden varjoon 

huolimatta siitä, että vuosien ajan juuri erityisopetuksen on uskottu olevan erityisen tuen tar-

vitsijoiden yhteiskunnallinen pelastus ja takuu laadukkaaseen elämään. (Florian 2007a ja b, 1, 

8–10, 12–15.) 

Erityisopetusta koskevan kritiikin alaisuudessa inkluusio erityisopetuksen muotona ei ole yk-

siselitteinen. Vaikka inkluusion idea ja periaatteet ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ja 

useiden valtioiden laki ja opetusta koskeva politiikka tukevat toimintamallia kaikille avoimes-

ta ja yhteisestä koulusta, on Sharman (2010, 102) mukaan olemassa vakavia haasteita, jotka 

estävät inkluusion toteutumisen käytännön tasolla. Merkittäväksi esteeksi hän nimeää asian-

mukaisen opettajankoulutuksen puutteellisuuden. Maailmanlaajuisesti opettajankoulutus on 

muotoutunut perinteisen koulujaon rakenteiden mukaisesti ja lokeroi koulutettavan opettaja-

aineksen toisensa poissulkeviin ryhmiin, kuten luokanopettajiin, aineenopettajiin sekä erityis-

opettajiin. Inkluusion periaatteiden näkökulmasta vahva opettajankoulutuksen ryhmäjako voi-

daan tulkita inklusiivisuuden vastaisena toimintana, joka jopa estää inkluusion toteutumista. 

(Florian 2010, xix.) Chambers ja Forlin (2010, 74–75) lisäävät, että puutteellisen opettajan-

koulutuksen ohella opettajien kielteiset asenteet inkluusiota kohtaan muodostuvat inkluusion 
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haasteiksi. Huolimatta siitä, että kielteisten asenteiden muuttuminen on pitkäjännitteinen pro-

sessi, toteavat he opettajankoulutuksella olevan merkittävä asema asenteiden työstämisessä. 

UNESCO peräänkuuluttaa inkluusion merkityksellisyyttä mannerten laajuisesti. Euroopassa 

inkluusion tärkeydestä UNESCO:n lisäksi muistuttavat muun muassa European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education -järjestö, Eurydice -verkosto sekä lukuisat yksittäiset 

hankkeet ja kehittämiskeskukset. Euroopan laajuudessa inklusiivinen opetus ja kasvatus ym-

märretään eri tavoin. Valtiot ovat luoneet omanlaisia tulkintojaan inkluusiosta sekä siihen 

liittyvistä käsitteistä, kuten ”erityisen tuen tarve” ja ”vammaisuus”, eikä termeistä ole koottu 

yhtenäistä eurooppalaista käsitteistöä. Usein inklusiiviset käsitteet ja niiden tulkinnat ovat 

riippuvaisia valtioiden hallinnollisista, rahoituksellisista sekä opetuksen järjestämistä koske-

vista säädöksistä. (Kyriazopoulou & Weber 2009, 13.) Tämä näkyy valtioiden perusopetusta 

käsittelevissä tilastoissa: vuonna 2009 eräät valtiot sitoivat erityisopetuksen piiriin yli viisi 

prosenttia erityistä tukea tarvitsevista oppilaista, kun toisissa valtioissa lukema kipusi enin-

tään yhteen prosenttiyksikköön (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 8). 

Tutkijat sekä opetusalan ammattikunta eivät ole yksimielisiä siitä, tulisiko Euroopan unionin 

yrittää pyrkiä täydelliseen yhteisymmärrykseen inkluusion luonteesta ja tavoitteista. Esimer-

kiksi Väyrynen (2001, 14) asettuu yhtenäisten inklusiivisten käytänteiden vastustajaksi pai-

nottaen inkluusion olevan kauttaaltaan kontekstisidonnainen ilmiö. Hänen mukaansa inkluu-

sion kasvot ovat ympäristölleen mukautuvat eikä sitä ilmiönäkään voida tarkastella konteks-

tistaan irrallaan. Yksiselitteisten inklusiivisten mallien asemesta Väyrynen toivoo inkluusion 

tarkasteluun kulttuurillista kuvausta ja ymmärrystä. Väyrysen linjausten vastaisesti muun mu-

assa Florian (2007a, 1) pyytää Euroopan unionin valtioita kehittämään jokseenkin yhtenäiset 

erityisen tuen tarpeita kuvaavat termistöt sekä inkluusiota ohjaavat käytänteet. 

Euroopan valtioissa tapahtuvaa inkluusiota on vaikea vertailla, sillä valtiot etenevät eri koh-

dissa Salamancan sopimuksen sisällöissä (Kyriazopoulou & Weber 2009, 13–14). Vaikeaksi 

valtioiden vertailun tekee myös, että toisten valtioiden tavoitellessa täydellistä inklusiivisen 

opetuksen koulutusjärjestelmää, toiset vielä nojaavat ajatukseen yleis- ja erityisopetuksen 

eriyttämisen hyödyistä (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 8). Vaikka maat 

ovat toistaan edempänä inkluusion käyttöönotossa, on havaittavissa, että jokaisen Euroopan 

valtion koulutuspolitiikassa inkluusio on oivallettu ja hyväksytty käsite. Lisäksi inkluusio 

nähdään valtioiden yhteisenä tulevaisuuden tavoitteena, vaikka yhteiskuntien tämänhetkiset 

inklusiiviset käytänteet ja jatkuva kehitys kohti inkluusiota ovatkin eri vaiheissa. (Kyriazo-

poulou & Weber 2009, 5, 14.) Euroopan valtiot jakavat ymmärryksen siitä, että inklusiivinen 
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koulu on laadukas koulutusjärjestelmällinen tuotos, joka palvelee kaikkia oppijoitaan tasapuo-

lisesti (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 8–9). 

Tasapuolisuusperiaatteen ohella inkluusioaatteen tärkeäksi sisältöalueeksi täsmentyy kon-

struktivistinen oppimiskäsitys, jonka arvon tunnustaminen oppimisen ymmärtämisen ajatte-

lusuuntauksena on toivottavaa 2000-luvun eurooppalaisilla inklusiivisilla koulutustantereilla 

(esim. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2011, 67–69). Konstruktivistista käsitystä 

oppimisesta ei voida yksiselitteisesti kuvata nojaamatta sen yksittäisiin teorioihin, sillä käsi-

tyksellä on useita määritelmiä, joissa sen sisältöalueet painottuvat eri tavoin. Yhteistä kon-

struktivistista oppimiskäsitystä kuvaaville teorioille on kuitenkin se, että oppiminen ymmärre-

tään konstruointi- eli tiedonrakentamisprosessiksi
4
, jossa painottuu sekä oppijan oma aktiivi-

suus tiedonrakentajana että oppijan ja ympäristön välinen sosiaalinen vuorovaikutus (Tynjälä 

2002, 57–58). 

Oppimisen tutkimuksessa konstruktivistista oppimiskäsitystä pidetään eräänä lähestymistapa-

na pohtia tiedon olemusta (Tynjälä 2002, 37). Oppimiskäsityksen keskiöön voidaan sijoittaa 

niin oppilaat kuin opettajatkin. Opetuksen lähtökohtana nähdään oppilaan henkilökohtaiset 

tavat ja kyvyt hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa. Tällöin on tärkeää, että oppilaalle esitet-

tävä opetusaines vastaa hänen senhetkistä tapaansa tarkastella tietoa ja todellisuutta. (Rauste-

von Wright ym. 2003, 162.) Tiedon siirtymisen ja siirtämisen sekä passiivisen tiedon vastaan-

ottamisen asemesta oppiminen ymmärretään oppijan omaksi aktiiviseksi toiminnaksi, jossa 

yksilö havainnoi ja tulkitsee havaintojaan aiemman oppimansa avulla ja näin kehittää ymmär-

rystään, oivalluksiaan, käsityksiään ja toimintatapojaan. Konstruktivistisessa oppimiskäsityk-

sessä oppimista ei mielletä vain yksittäisiksi irrallisiksi tapahtumasarjoiksi, vaan prosessiksi, 

jossa oppija jatkuvasti rakentaa uutta tietoa aikaisempien tietojensa, kokemustensa ja ymmär-

ryksensä pohjalta. Sosiaalinen vuorovaikutus oppijan ja ympäristön välillä on erottamaton osa 

oppimisen prosessia. (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen 2012, 64, 66; Tynjälä 2002, 37–38; von 

Wright 1993, 9.)
5
 

                                                 
4
 Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen usein yhdistetyn John Deweyn mukaan (re)konstruktioprosessi on 

kaiken oppimisen perusta. Tässä prosessissa oppiminen perustuu ongelmanratkaisuun, jossa oppija toimii on-

gelman ratkaisijana. Ongelmanratkaisussa, eli uuden oppimisessa, oppija asettuu kasvokkain aiemmista tiedois-

taan ja taidoistaan kumpuavien oletuksiensa kanssa, jolloin hän vertaa niitä uuteen oppimaansa tietoon tai tai-

toon. Uusi opittu voi koostua tiedoista, taidoista, käsityksistä, oivalluksista tai toimintatavoista. Itsereflektionsa 

ja uuden oppimansa avulla yksilö rekonstruoi, jälleenrakentaa, aikaisempaa ymmärrystään. (ks. von Wright 

1993, 12.) 
5
 Lisää selityksiä ja määrittelyjä konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle tarjoavat esimerkiksi Pass (2004), Puo-

limatka (2002) sekä Järvisen (2011) konstruktivistista oppimiskäsitystä käsittelevä väitöskirja. 
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Muutos kohti inkluusiota vaatii jatkuvaa aktiivista ja määrätietoista työskentelyä, ajattelutapo-

jen korjaamista, lainsäädännön uudistamista sekä inkluusiota käsittelevien työryhmien ehdo-

tonta tukemista. Usein inkluusio edellyttää myös valtioiden koulutushallintorakenteiden läpi-

kohtaista muokkausta, jotta yleisopetuksen ja erityiskoulun yhdistyminen yhdeksi yhtenäisek-

si kouluksi onnistuu. Prosessina inkluusio vaatii aina henkilöllisiä ja taloudellisia resursseja 

sekä vahvaa kansainvälistä yhteistyötä inkluusiota tukevien organisaatioiden kanssa. (UNES-

CO 2001, 25–26.) Inkluusio vaatii erityisiä toimenpiteitä myös oppiympäristönä: inklusiivisen 

luokan opettajan tulee voida osallistua työtään kehittävään koulutukseen sekä saada työparik-

seen avustavaa henkilökuntaa, kuten erityisopettajia tai luokka-avustajia. Lisäksi opettajalle 

tulee tarjota inklusiivisia menetelmiä tukevia opetusmateriaaleja. (Kyriazopoulou & Weber 

2009, 13.) 

Ihatsu ym. (1999, 16) ehdottavat inkluusiota integraation rakennuspylvään (ks. kuvio 3, s. 23) 

viidenneksi ja täten korkeimmaksi tasoksi, yhteiskunnallisen integraation yläpuolelle. Inkluu-

sio on päättymätön prosessi, joka on 2000-luvulla noussut maailmanlaajuisesti koulutusta 

koskevan tarkastelun keskiöön. Prosessiluonteesta huolimatta esimerkiksi Lakkala (2008, 41) 

arvioi inkluusion olevan myös eräänlainen lopputulos, joka heijastaa inkluusion onnistunei-

suutta. Inkluusion prosessiluonteella viitataan siihen, että käsitykset inklusiivisesta koulusta ja 

opetuksesta sekä niiden käytänteistä muuttuvat jatkuvasti valtioissa. Valtiot päivittävät koulu-

tusjärjestelmiään ja laativat uudenlaisia lakeja ja asetuksia, jotka tukevat inkluusiota. Yhteis-

kuntien ja koulutusjärjestelmien muutos kohti inkluusiota vaatii kontrollia sekä ajoittaista 

tavoitteisiin pääsyn tarkistamista. Inklusiivisen kehityksen seurantaan on laadittu erityisiä 

indikaattorimittareita, joita Euroopassa on kuitenkin käytössä varsin vähän. (Ainscow 2007, 

155; Kyriazopoulou & Weber 2009, 8–9.) 

 

4.3 Inklusiivinen opettajuus ja opettajankoulutus Euroopassa 

Väitöskirjassaan ”Inklusiivinen opettajuus: toimintatutkimus opettajankoulutuksessa”, Lakka-

la (2008) kirjoittaa inklusiivisen opettajuuden sisältävän runsaasti sellaisia kulttuurillisia, 

muutosalttiita tekijöitä, jotka estävät osallistavan opetuksen perusteellisen ja yksityiskohtaisen 

määrittelemisen. Hän kehottaakin opettajia luopumaan täydellisen inkluusion tavoittelemises-

ta ja kannustaa pedagogeja korostamaan oppijaryhmänsä erilaisuutta, jolloin opetus pohjautuu 
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luokkakohtaiseen inklusiiviseen toimintaan.
6
 Inklusiivisessa luokassa opetus perustuu oppi-

laan yksilölliseen oppiaine-etenemiseen, jonka vuoksi mahdollisuudet koko luokan yhteisiin 

opetushetkiin ovat vähäisiä. Millä tavoin ja kuinka vahvasti inklusiivisuus ryhmässä toteutuu, 

riippuu Lakkalan mukaan siitä, miten hyvin opettajat kykenevät tunnistamaan oppilaidensa 

tavat oppia ja luomaan sellaisia tasapainoisia oppimisen muotoja, jotka edistävät oppilaiden 

oppimista. (Lakkala 2008, 149, 156, 217.) Inklusiivista luokkaa ohjaavien opettajien tulee 

tunnistaa käsityksiinsä, ajattelutapoihinsa, asenteisiinsa ja päätöksiinsä vaikuttavia taustateki-

jöitä. Näiksi tekijöiksi Kershner (2007, 486–487) luettelee opettajan omat motivaatiot ja nii-

den juuret, työasenteet ja -arvot sekä teoreettisen tietämyksen opettamisesta ja oppimisesta. 

Opettajien inkluusiota ja erityisen tuen tarvetta koskeviin asenteisiin vaikuttavat Galin et al. 

(2010, 91) mukaan opettajan koulutustaso, työkokemus, ikä, sukupuoli sekä opettajan henki-

lökohtaisessa elämässään erityisen tuen tarvitsijoihin luomat kontaktit. 

Inklusiivisen koululuokan opettajuus edellyttää pedagogilta kykyä ja taitoa vastata jokaisen 

luokkayhteisössä opiskelevan lapsen tarpeisiin nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa. Forlinin 

(2010a) mukaan ilman inklusiivisuuteen tähtäävää opettajankoulutusta opettajan on lähes 

mahdotonta suoriutua tehtävästään, sillä esimerkiksi maahanmuuton vuoksi oppija-aines 

muuntautuu jatkuvasti. Alati muuttuvaan oppilasryhmään mukautuminen käynnistää sopeu-

tumisprosessin oppilaiden lisäksi aina myös opettajassa. Forlin kiteyttää, että vain inkluusioon 

perustuvan koulutuksen saaneet pedagogit kykenevät hallitsemaan muutosaltista luokkayh-

teisöä. Perinteisen opettajankoulutuksen läpikäynyt ja joustamattomaan tuntisuunnitteluun 

tukeutuva opettaja ei kykene vastaamaan niihin haasteisiin, joita 2000-luvun muuttuva koulu-

arki tuottaa. (Forlin 2010a, 251–252.) 

Florian (2007b) puolestaan uskoo myös perinteisen opettajankoulutuksen saaneiden opettajien 

taitoon ohjata inklusiivista luokkaa. Hän viittaa käsitykseen, jonka mukaan erityisopetuksessa 

käytettävät menetelmät soveltuvat myös yleisopetuksen koululuokan oppijoille. Täten opetta-

jilla on jo hallussaan menetelmiä, joilla opettaa samanaikaisesti sekä tuen tarvitsijoita että 

tukea tarvitsemattomia. Erityisopetuksessa käytettävät menetelmät, kuten suora ja selkeä op-

pilaan ohjeistus, ovat seikkoja, joita opettajat ovat opiskelleet erityisopetusta käsittelevillä 

kursseilla opettajankoulutuksessa. Florian painottaa, että kaikki oppijat opiskelevat ja oppivat 

eri tavoin siitäkin huolimatta, etteivät he ole erityisen tuen tarvitsijoita. Tuen tarvitsijoita ei 

siis ole syytä erotella sitä tarvitsemattomista. Koko oppija-aineksen ymmärtäminen erilaisista 

                                                 
6
 Armstrongin et al. (2011, 31) mukaan inkluusion luokkakohtaisen soveltamisen vaarana on, että keskeiset in-

kluusiolle sovitut rajat häviävät. Tällöin inkluusio muuttuu mielivaltaiseksi soveltamiseksi ja päätyy tarkoitta-

maan samanaikaisesti kaikkea ja ei mitään. 
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yksilöistä koostuvaksi yhteisöksi ohjaa perinteisen opettajankoulutuksen saaneita opettajia 

pärjäämään ja selviytymään oppijoukkonsa parissa. (Florian 2007b, 16.) 

Vuonna 1996 laadittu laaja tutkimus opettajien inklusiivisen opettamisen käsityksistä paljas-

taa, että 10 000 opettajasta arviolta 65 prosenttia työskentelee inkluusioksi määritellyssä ym-

päristössä. Tutkimuksen tulokset huolestuttavasti osoittavat, että selvitykseen osallistuneista 

opettajista vain noin 30 prosenttia uskoi omaavansa riittävästi kykyjä sekä tarvittavan koulu-

tuksen selviytyä inklusiivisessa luokkayhteisössä. Vuonna 2002 tuotettu vastaava tutkimus 

ilmentää, että opettajien tietoisuus inkluusiosta ja sen haasteista on karttunut. Siitä huolimatta 

useat osallistavaan ympäristöön sijoittuneet opettajat eivät kokeneet omaavansa riittäviä val-

miuksia kohdata inkluusion sekä erityisen tuen tarpeen tarjoamia haasteita. Jopa vastavalmis-

tuneiden opettajien ryhmään lukeutui pedagogeja, joiden inklusiivinen tietämys ja osaaminen 

olivat erityisen vähäistä. (Forlin 2010b, 6.) Miksi opettajaopiskelijat eivät kohtaa tasavertai-

sesti opinnoissaan inklusiivista opetusta ja kasvatusta käsitteleviä opintokokonaisuuksia? Entä 

miksi opettajankoulutus ei kykene tarjoamaan toimivaa inklusiivisuuteen tähtäävää koulutus-

ta? 

Florian (2010, xx) uskoo, että opettajankoulutuslaitosten on vaativaa ja työlästä kehittää opin-

to-ohjelmia, jotka kouluttavat tulevia opettajia kohtaamaan oppilaiden yksilöllisiä eroavai-

suuksia ja tarpeita osallistavan opetuksen toimintaperiaatteiden edellyttämillä tavoilla. Kersh-

ner (2007) jatkaa, että koska inkluusiosta vallitsee monenlaisia käsityksiä ja ymmärryksen 

tasoja, on inkluusion ja inklusiivisten menetelmien mukautuminen arkikontekstiin hidas pro-

sessi. Inkluusion monimuotoisuus vaikeuttaa kenttäopettajan ja opettajakouluttajan itselleen 

sopivan inklusiivisen toimintamallin omaksumista. (Kershner 2007, 491.) Lisäksi Euroopassa 

opettajankoulutukset ovat sisällöiltään ja kestoiltaan vaihtelevia, minkä vuoksi inklusiiviselle 

opetusotteelle ei ole voitu luoda yhtenäisiä keskeisiä sopimuksia. Opettajankoulutusten sisäl-

töalueiden vastuun hajautuminen valtiollisen lain alaisuuksista aina opettajakorkeakoulujen 

omiksi vastuualueikseen ei niin ikään luo suopeaa nostetta inkluusion systemaattiselle kehit-

tymiselle. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2011, 18–19, 21.) 

Opettajankoulutuksen näkökulmasta Forlin (2010b, 8, 10) otaksuu, että vain koko koulutuk-

sen uudelleenmäärittäminen mahdollistaa inkluusion ideologian istuttamisen osaksi opetta-

jankoulutusjärjestelmiä. Opettajankoulutuksen uudelleenmäärittelyn perustaksi hän ehdottaa 

kasvatuksen ja opetuksen tiedekuntien yhdistymistä sekä niiden opetussuunnitelmien ehdo-

tonta limittymistä erityispedagogiikan opintojen opetussuunnitelmaan. Bradshaw ja Mundia 

(2006, 39) tähdentävät, että muutoksille altistettavan opetussuunnitelman tarkoitus on onnis-
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tua tarjoamaan opiskelijoilleen opetusta, joka auttaa heitä valmistautumaan opettajuuteen var-

sin heterogeenisessä opetusryhmässä. Toisen merkittävän opetussuunnitelmaa koskevan muu-

toksen tulisi Forlinin (2010b) mukaan käsittää opettajankoulutuslaitosten inklusiivisten asen-

teiden luomisen ja hyväksymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa opettajankoulutuksen toimi-

mista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, jolloin koulutus avautuu myös erityistä tukea 

tarvitseville hakijoille. Opettajankoulutuslaitokset eivät voi järjestää inklusiivisuuteen suun-

tautuvaa koulutusta ja toimia opettajakokelaiden inklusiivisvastaisten asenteiden muuttajina, 

jos ne itse opiskelijavalinnoissaan luotaavat vain tietynlaiseen hakijajoukkoon. (Forlin 2010b, 

9–10.) 

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen (2011) keräämät maakohtaiset raportit opet-

tajankoulutuksen pääsyvaatimuksista ilmentävät, että 29:stä eurooppalaisesta valtiosta vain 

seitsemän mainitsee koulutuksen piiriinsä kuuluvan vähemmistöryhmien opiskelijoita ja kou-

luttajia. Kehittämiskeskuksen yhteenvetoraportista kuitenkin selviää, että vaikka opettajakor-

keakoulujen pääsyvaatimuksena on perinteisesti ollut vähintään tyydyttävä toisen asteen kou-

lutuksen päättötodistus, on painoarvoksi 2000-luvulla noussut myös koulutukseen hakijoiden 

aiemmat käytännön kokemukset tuen tarvitsijoista. Inklusiivisesta näkökulmasta on tärkeää, 

että koulutuksen valintavaiheessa hakijoiden opettamiskyvyn arvioinnin ja mittaamisen lisäksi 

huomio suunnataan tulevan opettajasukupolven monivivahteisuuteen, sillä inklusiiviset oppi-

ryhmät tarvitsevat heterogeenisen opettajakunnan. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskes-

kus 2011, 19–20, 74.) 

Opettajankoulutusten kehittäminen kohti inklusiivisemman opetuksen näkökulmaa vaatii ope-

tussuunnitelmien ja opiskelijavalintamenetelmien lisäksi muita kehittämislinjauksia. Forlinin 

(2010b) tavoin Slee (2010) vaatii koko opettajankoulutuksen perustan uudistamista. Hänen 

mukaansa järjestettävän koulutuksen on korostettava opettajan omaa kriittistä ajattelua erilai-

suudesta ja sen määrittämisestä, lasten perusoikeuksista sekä osallisuuden ja syrjäytymisen 

merkityksistä. Opettajankoulutuksen kehittämiseksi kohti onnistuneempaa inklusiivista muo-

toa Slee ehdottaa neljää koulutukseen sisällytettävää teemaa. Ensimmäinen teema koskee syr-

jäytymisen taustojen oivaltamista sekä luopumista sellaisista toiminnoista, jotka lisäävät tai 

tuottavat koulutuksellista syrjäytymistä. Teema tarjoaa opettajille mahdollisuuden kehittyä 

kriittisesti tarkastelemaan, millä tavalla syrjäytyminen ja syrjäyttäminen ovat osa kouluympä-

ristöä, ja mitä keinoja opettajan tulee hallita syrjäytymisen estämiseksi. Tärkeää on ymmärtää, 

että vastuu yhteiskunnassa tapahtuvasta koulutuksellisesta syrjinnästä on jakamaton ja on tä-

ten jokaisen opettajan henkilökohtainen huolenaihe. (Slee 2010, 19–20.) 
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Toinen opettajankoulutusta koskevan uudistuksen teema toivoo uudenlaisia pedagogisia suun-

tauksia koulutuksen opintokokonaisuuksiin ja arviointijärjestelmiin, sillä opettajankoulutuk-

sen opetussuunnitelma ja arviointimekanismit ovat vakavasti puutteellisia. Teema myös ko-

rostaa, että opettajien kouluttautuminen pedagogisten valintojensa kriittisiksi arvioijiksi on 

tärkeää. Kolmas uudistuksen aihio tavoittelee moniammatillista yhteistyötä kouluyhteisöissä. 

Teeman mukaan on erityisen tärkeää, että inklusiivisten oppiympäristöjen opettajat saavat 

tukea työlleen. (Slee 2010, 20.) Sharma (2010, 108) muistuttaakin, ettei opettajan tule mil-

loinkaan ajatella, että hänen pitää aina pärjätä kaikkien oppilaidensa kanssa yksin. Moniam-

matillisessa verkostossa yhteistyö myös oppilaiden huoltajien kanssa on merkittävää. Shar-

man (2010) tavoin Todd (2007, 1, 5, 13) huomauttaa, että onnistunut ja täysipainoinen inkluu-

sio käsittää aina tiiviin yhteistyön niin opettajien, oppilaiden huoltajien kuin moniammatillis-

ten yhteistyötahojenkin kanssa. Ilman näitä elementtejä inklusiivinen koulu ei hänen mukaan-

sa voi olla inklusiivista sen todellisessa merkityksessä. Monihaaraisen yhteistyön lisäksi in-

klusiivinen ympäristö tarvitsee Sleen (2010) mukaan luokkatilan huolellista suunnittelua. 

Viimeinen, neljäs, Sleen teema pyytää inklusiivista opettajankoulutusta vastustamaan niitä 

poliittisia päätöksiä, jotka haittaavat osallisuuteen kannustavien koulujen ja koulutusten kehi-

tystä. (Slee 2010, 20.) Opettajankoulutuslaitoksilla on yksittäisiä opettajia vahvempi mahdol-

lisuus osallistua koulutusta koskevaan poliittiseen keskusteluun ja saada inkluusion ääni päät-

täjien puheeseen. 

UNESCO:n johtaman ”Education for All” -liikkeen (EFA) tavoitteet inklusiiviselle koulutuk-

selle ovat maailmanlaajuisesti hyväksytyt. EFA:n tavoitteiden tunnustetun merkityksellisyy-

den vuoksi Florian (2010, xix–xx) ihmettelee, kuinka kehnosti valtiot tarttuvat opettajankou-

lutuksen muuntamiseen kohti inklusiivisia rajoja. Koska EFA:n tavoittelema ajatus inkluu-

siosta ei voi todentua ilman opettajia, on kääntyminen opettajankoulutuksen puoleen ainoa 

mahdollisuus kukistaa inkluusiota koskevat haasteet. Puolestaan Forlin ja Nguyet (2010) us-

kovat inkluusion ideologian tunnustaneiden valtioiden ymmärtävän yhä enenevissä määrin 

opettajankoulutuksen merkityksen inklusiivisen toiminnan toteutumisen mahdollistajana. 

Heidän mukaansa valtiot ovat oivaltaneet, että myös opettajankoulutuksen kouluttajat tarvit-

sevat määrätietoista koulutusta inklusiivisuudesta kyetäkseen opettamaan yhä inklusiivisperi-

aatteisemmassa opettajankoulutuksessa. (Forlin & Nguyet 2010, 34.) Kaikissa eurooppalaisis-

sa opettajakorkeakouluissa kouluttajaksi pääsemiselle ei ole laadittu lainsäädännöllisiä vaati-

muksia ja kouluttajien ammattipätevyys ja kokemus sekä työtehtävät varioivat niin, että jyke-

viä inklusiivisia opintokokonaisuuksia voi olla mahdotonta kehittää. Lisäksi inklusiiviset oh-
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jelmat vaativat tiivistä yhteistyötä yleisopetuksen ja erityisopetuksen kouluttajien kesken, eikä 

yhteistyölle aina löydy aikaa. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2011, 44–45, 48.) 

Chambers ja Forlin (2010) ovat havainneet, että vääristyneet asenteet voivat olla sekä opetta-

jakouluttajien että opettajaopiskelijoiden inklusiivisuusajattelun ja koko inklusiivisen opetta-

jankoulutuksen kehittymisen este. Kouluttajien sekä opiskelijoiden asenteilla tarkoitan tässä 

tutkielmassani niitä opittuja tapoja ja toimintoja, joiden avulla kouluttajat ja opiskelijat ar-

vioivat erityisen tuen tarvetta, erityisopetusta ja inkluusiota sekä omaa suhdettaan niihin. 

Asenteet ovat henkilökohtaisten uskomusten näkyviin nouseva osa. Esimerkiksi opettajan 

uskomusten vaikutus asenteisiin voi kuvastua opettajan suhtautumisesta inkluusioon ja siitä, 

miten suhtautuminen vaikuttaa hänen olemukseensa ja käytökseensä koululuokassa. Inklusii-

vista ajattelua tuhoavan toiminnan estämiseksi on elintärkeää, että opettajankoulutuksessa 

kouluttajat tunnistavat sekä omansa että koulutettaviensa inkluusiota koskevat uskomukset ja 

asenteet. Opettajankoulutuksen on tarpeen kehittää ja vahvistaa kokelaidensa myönteisiä 

asenteita ja uskomuksia ja toisaalta oikaista niitä harhakuvia, joita heillä erityisen tuen oppija-

ryhmistä on. Opettajaopiskelijoiden inklusiivista asennekasvatusta voidaan harjoittaa muun 

muassa tarjoamalla heille käytännön kokemustyötä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 

parissa. Chambers ja Forlin uskovat, että käytännön kokemukset inkluusiosta ovat arvokas 

keino vaikuttaa opiskelijoiden kielteisiin asenteisiin ja totuttaa tulevat pedagogit kohtaaman 

tuen tarvitsijoita tulevaisuutensa inklusiivisissa kouluyhteisöissä. (Chambers & Forlin 2010, 

74–75.) Käytännön kokemusten toteuttamiseen on luotu ohjelmia, joiden avulla opettajaopis-

kelijoiden asenteiden muuttumiseen voidaan vaikuttaa. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi 

inklusiivisten kokemusten kolmio (triad of inclusive experience) sekä opettajuuden reflektoin-

ti (reflective teaching). Esittelyn ohjelmista olen koonnut liitteeseen 1. 

Opettajankoulutuksen muotoutuminen kohti inklusiivisempia rakenteita on pitkäkulkuinen 

taival, joka vaatii perusteellisia koulutusta ja sen periaatteita koskevia muutoksia. Inkluusion 

sisällyttäminen opettajankoulutukseen ja opettajan työhön edellyttää moniammatillista kes-

kustelua koulutuksen tavoitteista ja yhteiskunnallisista intresseistä. Forlinin (2010a) mukaan 

on kuitenkin mahdollista, että jopa inkluusiosuuntautuneesta opettajankoulutuksesta valmis-

tuneet opettajat voivat kokea kykenemättömyyttä koettaessaan siirtää oppimaansa käytännön 

opetustyöhönsä. Inklusiivisen toiminnan käytännön toteuttamisen vaikeutta voi selittää, ettei-

vät opettajakokelaat ole itse lapsuuden ja nuoruuden kouluvuosinaan kokeneet inklusiivista 

oppi-ilmapiiriä monisävyisine oppija-aineksineen. Myös opettajakouluttajien riittämättömyy-

den tunteet inklusiivisen koulutuksen toteuttamiseen voivat selittyä omakohtaisen inklusiivi-

sen oppiympäristön kokemuksen puutteesta. (Forlin 2010a, 249–250.) Opettajankoulutuslai-
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tosten tulee vakaasti pohtia, mitkä ovat ne todelliset avaintekijät inklusiivisen opettajankoulu-

tuksen saavuttamiseksi sekä inkluusion toimintaperiaatteiden säilyttämiseksi tulevien opetta-

jien työnkuvassa. 

Vastatakseen menestyksellisesti jokaisen oppilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin, opettajankou-

lutuksesta valmistuneet opettajat tarvitsevat vahvaa asiantuntemusta muun muassa lapsen ja 

nuoren kehityksestä, konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä sekä ongelmalähtöisestä ja yh-

teistoiminnallisesta oppimisesta
7
 (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2011, 67–68). 

Kershner (2007, 494–496) jakaa asiantuntemuksen neljään kategoriaan. Hän rauhoittelee, että 

opettajien sekä opettajakouluttajien on tärkeää ymmärtää oppijaa siinä ympäristössä, jossa hän 

kasvaa. Opettaja-ammattilaisten on myös hyväksyttävä, etteivät tiedä kaikesta kaikkea. Kaik-

kitietäväisyyttä tärkeämpää on ylläpitää uskoa oppilaan menestymiseen. Kershner toivoo 

opettajien ja kouluttajien jakavan inkluusiota ja erityisen tuen tarvetta koskevaa ammattitie-

touttaan säikähtämättä aiheisiin liittyviä mielipide-eroja. Hän muistuttaa, että vaikka opetta-

jankoulutus on oleellinen opettajuuden ammattiin opastava vaihe, on loppujen lopuksi koulu 

käytäntöineen se aito konteksti, joka johdattelee todelliseen opettajuuteen ja luo täysin uuden-

laista tietämystä inkluusiosta ja erityisen tuen tarpeista. 

 

4.4 Itävaltalaisen inkluusiopedagogiikan lähtökohdat 

Itävallan laajassa maahanmuuttovirrassa on luonnollista, että esimerkiksi eri kulttuurien ja 

uskontokuntien edustajat integroituvat kukin samaan kouluympäristöön ja jakavat yhteisen 

luokkahengen. Erityistä tukea tarvitsevien (Sonderpädagogischer Förderbedarf) oppilaiden 

asema itävaltalaisessa koulukulttuurissa ei aina ole ollut maahanmuuttajataustaisen kaltainen. 

Aiemmin Itävallan koulutusjärjestelmässä ajateltiin, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 

                                                 
7
 Yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen ovat ryhmä- ja oppilaskeskeisiä oppimisen menetelmiä (Sha-

ran 1999, 336). Eräs menetelmien merkittävistä tavoitteista on turvata oppilaiden varhainen sosiaalistuminen 

vallitsevaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin (Kauppila 2007, 156). Molemmissa menettelytavoissa luokkajäsenistö 

jaetaan ryhmiin, jotka työstävät oppitehtäviä opettajan ohjeiden mukaisesti. Olennaista yhteistoiminnallisen ja 

yhteisöllisen oppimisen toimivuuden kannalta on ryhmän jäsenten myönteinen keskinäinen riippuvuus, kasvok-

kain tapahtuva vuorovaikutus, jokaisen ryhmän jäsenen yksilöllinen tai koko ryhmän yhteisöllinen vastuu ryh-

män toiminnasta, pienryhmätyöskentelytaidot sekä reflektointi ryhmän toiminnan onnistumisesta. Tehokas yh-

teistoiminnallinen tai yhteisöllinen oppiminen maksimoivat jokaisen ryhmän jäsenen oppimista. Menetelmien on 

lisäksi havaittu edistävän oppilaiden sosiaalisia taitoja. Niin ikään menettelytapojen on todettu auttavan oppilaita 

innostumaan oppimisesta sekä pitämään enemmän koulunkäynnistä, toisista oppilaista ja itsestään. (Johnson, 

Johnson ja Johnson Holubec 1991, 1:5–6, 1:9–14.) Yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen toiminnan oppimisen 

erottaa toisistaan niiden näkemys yksilön vastuusta tehtäväalueissa. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppiteh-

tävät jakautuvat ryhmän jäsenten kesken, jolloin oppilaat ovat vastuussa heidän omasta tehtäväalueestaan. Puo-

lestaan yhteisöllisessä oppimisessa kaikki oppitehtävät ratkaistaan yhteistuumin ryhmän jäsenten kesken, jolloin 

yhteistyö ohjaa yksilön koko oppimisprosessia. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 170, 172.) 
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nuoret kuuluvat erityiskouluun. Tuolloin uskottiin, että vain erityiskouluilla on kyky kohdata 

erityistä tukea tarvitsevan oppilaan yksilölliset tarpeet sekä vastata niihin hänen kasvuaan ja 

kehitystään edistävällä tavalla. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 6.)  

Yhä useammat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huoltajat huolestuivat segregaati-

osta, erityiskoulujen eristävistä ja syrjäyttävistä vaikutuksista jälkikasvuunsa. Huoltajat koki-

vat, että erityiskouluissa lapset ja nuoret syrjäytyvät ikätovereistaan sekä koko mikroympäris-

töstään. He toivoivat lapsilleen pääsyä yleisopetuksen kouluihin ja mahdollisuutta jakaa joka-

päiväinen oppiympäristö heille tuttujen ikätovereiden kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien op-

pilaiden huoltajat sekä inkluusio-orientoituneet opettajat työstivät kahden vuosikymmenen 

ajan kaikkien lasten pääsyä yleisopetuksen kouluun. 1980-luvulla inklusiivisia opetusryhmiä 

testattiin kokeiluluontoisesti ja vuonna 1993 koulua koskeva laki teki ehdotuksen inkluusion 

yleistämisestä itävaltalaiseksi koulumuodoksi. Lakimuutoksen myötä valta oppilaan sijoitta-

misesta yleisopetukseen tai erityiskouluun siirtyi lapsen huoltajille. (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 6.) Vuodesta 1996 lähtien tukea tarvitsevien oikeus yleis-

opetukseen ei ole koskettanut enää vain alakoulua, vaan myös sen jälkeistä koulutusastetta, 

yläkoulua (Eurypedia 2012a). 

Itävallassa vuonna 2009 yli 50 prosenttia kaikista erityistä tukea tarvitsevista oppilaista oli 

sijoittunut yleisopetuksen kouluympäristöihin perusasteen ja alemman keskiasteen koulutuk-

sissa. Inklusiivisen oppimisympäristön rakentaminen on ollut itävaltalaisen koulu- ja kasva-

tushistorian laajin ja vaikuttavin prosessi tukea tarvitsevien integroimisessa yhteiskuntaan. 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 5–6.) Koska Itävallan koulutus-

järjestelmällä on laajat inklusiiviset perinteet, on valtio ehtinyt kehittää vahvoja seurantame-

netelmiä, joiden avulla inklusiivista koulutusta ja kasvatusta voidaan edelleen kehittää (Feye-

rer et al. 2010, 1). Seurantajärjestelmät auttavat löytämään ne puutteet, joita inkluusio Itäval-

lassa kohtaa. Valtioon on muodostettu erityisopetuksen keskuksia (Sonderpädagogische Zent-

ren), jotka valvovat ja tarkastavat inkluusion toteutumista yleisopetuksessa. Keskukset ovat 

tiiviissä yhteistyössä inklusiivisten koulujen kanssa ja tarjoavat niille tukipalveluja inklusiivi-

sen toiminnan vahvistamiseksi. Se tukee inklusiivisen koululuokan opettajien tiimityöskente-

lyä sekä informoi oppilaiden huoltajia erityisen tuen tarpeesta, inklusiivisesta koulumuodosta 

ja oppilaiden jatkokoulutusmahdollisuuksista. Keskuksen yhteistyöverkosto on laaja. Sen yh-

teistyökumppaneita ovat muun muassa kaikki keskuksen hallinnoiman alueen koulut, toiset 

erityisopetuksen keskukset sekä kouluviranomaiset, esimerkiksi koulutarkastajat. (Bundes-

ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007c; European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education 2010.) Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen (2003, 11) rapor-
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tista ilmenee, että Itävalta on ensimmäisiä Euroopan valtioita, jotka ovat rakentaneet erityis-

opetuksen keskuksia. 

Kuten koko Euroopanlaajuisesti, myös Itävallassa inklusiivinen, osallistava opetus ja kasva-

tus, nähdään kaikkien lasten yhdenmukaisena mahdollisuutena käydä samaa koulua. Itävalta-

laiset inklusiiviset kokeilut ovat osoittaneet, että esimerkiksi 20 lapsen luokkaryhmään voi-

daan sijoittaa useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Itävaltalaisissa inklusiivisissa luokissa 

jokaisen lapsen ja nuoren henkilökohtaiset oppimistarpeet huomioidaan tasavertaisesti, eivät-

kä täten vain erityistä tukea tarvitsevat nouse luokkaryhmän keskiöön. Inklusiivisen opetuk-

sen tärkein tavoite on kehittyä ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta, sillä itävaltalainen 

elämänajattelutapa korostaa erilaisuuden hyväksymistä. Lisäksi inklusiivinen opetus kannus-

taa lasta ja nuorta oppimaan oman kokemusmaailmansa kautta. Se painottaa leikin avulla op-

pimista, ryhmätyöskentelyä sekä vertaisoppimista. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur 2009, 7.) 

Inklusiivinen oppimisympäristö Itävallassa rakentuu kolmesta erityyppisestä luokkakokonai-

suudesta. Inklusiivisessa luokassa kaikki oppilaat opiskelevat samassa tilassa ja käyvät sa-

moilla oppitunneilla. Tällaista luokkaa opettaa kahdesta tai useammasta opettajasta koostuva 

tiimi. Opettajan tuesta koostuvassa luokassa opiskelee vain muutama erityistä tukea tarvitse-

va oppilas. Lasten tuen tarpeesta riippuen he saavat ylimääräistä tukea koulunkäyntiinsä eri-

tyisluokan opettajalta muutamia kertoja viikossa. Yhteistyöluokka -mallissa erityisluokan 

opettaja sekä luokanopettaja yhdessä sopivat, ketkä erityiskoulun ja yleisopetuksen oppilaista 

sijoitetaan opiskelemaan samaan luokkatilaan osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Usein erityis-

koulut ja yleisopetusta tarjoavat koulut sijaitsevat fyysisesti eri paikoissa, mikä voi vaikeuttaa 

oppilaiden koulukohtaisia siirtymistilanteita. (European Agency for Special Needs and Inclu-

sive Education 2010.) 

Luokkatyypistä riippumatta inklusiivisen luokkatilan tulee fyysisesti palvella kaikkia oppijoi-

taan. Apuvälineitä tarvitseville lapsille on varmistettava estoton pääsy luokkahuoneeseen ja 

siellä liikkumiseen. Inklusiiviseen luokkaan kuuluu olennaisesti myös erityiset tilat ryhmäja-

olle, ryhmätyöskentelyyn sekä ajatusten lepoon. Oppimisympäristö rakennetaan viihtyisäksi, 

sillä positiivinen oppimisen ilmapiiri soveltuvine kalusteineen ja apuvälineineen rohkaisee 

oppilaita uuden oppimiseen. Suuren oppilasmäärän jakaminen pienempiin työskentelyryhmiin 

on tärkeää, jotta erityistä tukea tarvitsevat koululaiset kykenevät seuraamaan opetusta ja täy-

sipainoisesti keskittymään oppitunnin tehtäviin. Pienessä ryhmässä erityisen tuen tarvitsijat 

saavat työskentelylleen tukea toiselta luokassa olevalta opettajalta, eivätkä täten jää yksin 
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ongelmanratkaisuissaan. Suuren oppilasmassan joukossa toimimiseen verrattuna pienessä 

ryhmässä työskentely on tunnelmaltaan tiivistä, eikä tuota oppilaalle eristäytymisen tai syrjäy-

tymisen tunnetta. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2009, 9–10.) 

 

4.5 Itävaltalaisen opettajankoulutuksen suuntaukset ja inklusiivinen opettajuus 

Opetukseen ja kasvatukseen liittyvät kysymykset ovat olleet vahvoja yhteiskuntapoliittisia 

puheenaiheita 2000-luvun Itävallassa. Kansainvälinen koulutuksen kehittämisen paine on pa-

kottanut itävaltalaisen koulutuksen ja opetuksen rakenteellisiin uudistuksiin. Uudistusvirras-

saan valtio myötäilee vuonna 1999 laadittua Bolognan julistusta, jonka tarkoituksena on saa-

vuttaa yhtenevä korkeakoulukäytäntö Euroopassa. Julistuksen tavoitteita mukaillen Itävalta on 

nostanut esimerkiksi opettajankoulutuksen korkea-asteen koulutuksen tasolle kehittäen erilli-

siä opettajakorkeakouluja. Vuodesta 2007 lähtien itävaltalainen opettajankoulutus onkin kes-

kittynyt sekä tieteellistä että käytännönläheistä koulutusta tarjoaviin opettajakorkeakouluihin 

(Pädagogische Hochschule), jotka kouluttavat opiskelijoitaan esiasteen pedagogeista aina 

luokanopettajiksi alakouluun (Volksschule), alemman keskiasteen perinteiseen yläkouluun 

(Hauptschule) sekä esiammatilliseen koulutukseen (Polytechnische Schule, PTS). (Bundesmi-

nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur 2010, 1.) Myös erityisopettajaopiskelijat opiskele-

vat opettajakorkeakoulussa (Community Integration Sonderpädagogik 2012). 

Valtion vallitseva opettajankoulutusjärjestelmä on kaksiportainen jakautuen sekä opettajakor-

keakouluihin että yliopistotason koulutusohjelmiin. Vaikka opettajankoulutus on pääosin kes-

kitetty opettajakorkeakouluihin (Pädagogische Hochschule), opiskelevat ylempään keskias-

teen koulutuksen sekä kolmannen eli korkea-asteen koulutuksen opettajuuteen tähtäävät opis-

kelijat yliopistoissa (European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2012e). 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että opettajaopintojen hakuvaiheessa opiskelija tekee päätöksen 

siitä, haluaako hän alemman vai ylemmän koulutusasteen opettajaksi. Kaksiportainen järjes-

telmämalli on 2010-luvulla ollut muutoksien virrassa, sillä Itävalta haluaa yhtenäistää sisäisiä 

korkeakoulukäytänteitään ja muuttaa opettajankoulutustaan yhä inkluusiokeskeisemmäksi. 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2010, 1–4; Feyerer 2013.) Itävallan 

hallitus on yhdessä opettajankoulutuksen kehitystyöryhmän kanssa pyrkinyt kolmen kuluneen 

vuoden aikana laatimaan sellaisen opettajankoulutusjärjestelmän, joka kohtaa UNESCO:n 

inkluusiivista koulutusta ja opettamista koskevat vaatimukset (ks. Bundesministerium für Un-

terricht, Kunst und Kultur & Pädagogischen Hochschulen und Universitäten 2012). Vahvassa 
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muutosvaiheessa oleva itävaltalainen opettajankoulutus tulee lähivuosina kokemaan niin sisäl-

löllisiä kuin rakenteellisiakin muutoksia. Uudistunut, vallitsevaa opettajankoulutusjärjestel-

mää inklusiivisempi, opettajankoulutus käyttöönotetaan lukuvuoden 2015–2016 aikana. Uu-

den opettajankoulutuksen (PädagogInnenbildung/LehrerInnenbildung NEU) pääperiaatteita 

olen koonnut lyhyesti liitteeseen 2. 

Nykyisessä opettajakorkeakoulussa tapahtuva opettajankoulutus tarjoaa kolme lukuvuotta 

kestävät opettajuuden perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valmistuvat kasvatusalan kan-

didaateiksi (Community Integration Sonderpädagogik 2012). Puolestaan yliopistotason opet-

tajankoulutus kestää noin 4,5 vuotta ja valmistaa opiskelijan kasvatusalan maisteriksi (Euro-

pean Agency for Special Needs and Inclusive Education 2013). Tutkielmassani tarkastelen 

vain opettajakorkeakouluja, sillä tutkimukseeni osallistuneet opettajat ovat korkeakoulun suo-

rittaneita kasvatusalan kandidaatteja. 

Opettajakorkeakouluun opiskelemaan hakevat läpikäyvät pääsykoeseulonnan, jonka tarkoi-

tuksena on varmistaa hakijan soveltuvuus opettajan ammattitehtäviin. Feyererin et al. (2010) 

mukaan opettajakorkeakoulun pääsyvaatimukset edellyttävät hakijan persoonan soveltumista 

opettaja-ammattiin, suullisen ja kirjoitetun saksan kielen taitoa, musikaalisuutta sekä fyysistä 

ja motorista pystyvyyttä. Pääsykokeista ja opiskelijavalinnoista vastaava opintolautakunta 

testaa hakijan edellytyksiä ja valmiuksia opettajankoulutukseen muun muassa haastattelujen 

sekä työpaja- ja ryhmätoiminnan avulla. Inkluusiosuuntautuneen opettajakorkeakoulun pää-

syvaatimuksia on toisinaan pidetty inkluusiovastaisina, sillä esimerkiksi fyysinen ja motori-

nen pystyvyys, sekä niiden tärkeys ja mittaaminen syrjivät vammaisia ja liikunnallisesti rajoit-

tuneita hakijoita. Fyysinen ja motorinen pystyvyys opettajankoulutukseen pääsyn edellytyk-

senä takaavat vammaiselle tai liikunnallisesti rajoittuneelle hakijalle muita huonommat lähtö-

kohdat selviytyä korkeakoulun pääsykokeesta. Inkluusioajattelun näkökulmasta tilanne on 

ristiriitainen, sillä opettajakorkeakoulussa koulutettavia opiskelijoita haastetaan jatkuvasti 

erilaisuuden kohtaamiseen sekä erityisen tuen tarpeen huomioimiseen oppijaryhmää rikastut-

tavana seikkana. (Emt., 5.) 

Feyerer et al. (2010) huomauttavat pääsykokeiden syrjivästä vaikutuksesta myös maahan-

muuttajia kohtaan. Vaatimus suullisen ja kirjoitetun saksan kielen taidosta sortaa niitä maa-

hanmuuttajataustaisia hakijoita, joiden saksan kielen taito ei kohtaa kielen natiivipuhujan ta-

soa. Usein opettajuudesta kiinnostuneet maahanmuuttajat hakevatkin vain esimerkiksi perin-

teiseen yläkouluun (Hauptschule) suuntaavaan opettajankoulutusohjelmaan, jolloin heidän 

omasta äidinkielestään voi olla aineopetuksellista hyötyä. Feyerer et al. ovat huolissaan sekä 
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vammaisten että maahanmuuttajataustaisten opettajien vähyydestä ja osoittavat tuen tarpeen 

piiriin kuuluvista opettajista olevan pula itävaltalaisessa koulukulttuurissa. Esimerkiksi luku-

vuonna 2006–2007 äidinkielenään muuta kuin saksaa puhuvia opettajakokelaita opiskeli opet-

tajakorkeakoulussa vain 2,6 prosenttia koko opiskelijajoukosta. Opettajuuden katvealue näyt-

täytyy myös opettajakouluttajissa, joiden keskuuteen niin ikään harvoin sijoittuu erityistä tu-

kea tarvitsevia kouluttajia. (Emt., 5, 12.) 

Luokanopettajakoulutuksen perusopintokokonaisuus koostuu erilaisista opetusmoduuleista. 

Useat moduulit sisältävät inkluusioon painottuvia kursseja, jotka tarjoavat opiskelijoilleen 

kattavaa tietoa inklusiivisista opetusmenetelmistä ja tutustuttavat heidät inklusiivisen luokan 

opettajuuteen. Monipuoliset opetusharjoittelupuitteet erityis- ja inklusiivisissa kouluyhteisöis-

sä tarjoavat opiskelijoille käytännön kokemusta erityispedagogiikan opintoihin. Kouluharjoit-

telua koskevalla kurssilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella yhteisopettajuutta ja mo-

niammatillista työnkuvaa sekä oppia työskentelemään luokassa, jossa on monenlaisen tuen 

tarvitsijoita. Kaikkiin perusopintokokonaisuuksiin sisältyy erityispedagogisia opintoja, vaikka 

niiden laajuus ja kattavuus riippuvat osavaltioiden opettajakorkeakoulujen omista moduuli-

kohtaisista opetussuunnitelmista. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 32.) 

Yksittäisellä korkeakouluopettajallakin on valta päättää, kuinka inklusiivislähtöistä opetusnä-

kökulma on (Feyerer et al. 2010, 5–6). 

Korkeakoulujen käytännön opetusharjoittelut tapahtuvat ennalta valituissa, harjoitteluympä-

ristöiksi soveltuvissa koululuokissa. Opiskelijat voivat suorittaa opetusharjoittelun kahdella 

tavalla. Harjoittelu suoritetaan joko pitkällä aikavälillä vierailemalla opetusharjoittelukoulussa 

kerran viikossa tai harjoittelemalla useamman viikon ajan yhtämittaisesti. Harjoittelu ja kor-

keakoulukurssit yhdistetään tiiviiksi kokonaisuudeksi siten, että harjoitteluperiodien yhtey-

dessä opiskelija osallistuu myös opintokursseille. Menetelmä tavoittelee saumatonta teorian ja 

käytännön yhdistämistä, jolloin kurssit tuovat opetusharjoitteluun teoreettista näkökulmaa ja 

puolestaan harjoittelu auttaa ymmärtämään kurssien teoriaa käytännön tasosta käsin. (Feyerer 

et al. 2010, 8–9.) 

Itävallan opetusministeriö peräänkuuluttaa opiskelijoiden asennekasvatuksen tärkeyttä opetta-

jankoulutuksessa. Ministeriön mukaan luokanopettajana toimivan on kyettävä tunnistamaan 

sellaiset asenteensa ja ennakkoluulonsa, jotka voivat vaikuttaa hänen käytännön työskente-

lyynsä oppiluokassa. Asenteiden ja ennakkoluulojen tunnistaminen, niiden työstäminen ja 

mahdollinen muuttaminen korostuvat luokassa, jossa opiskelee erityisen tuen tarvitsijoita. 

Opetusministeriö painottaa, että opettajan omien suhtautumistapojen tunnistaminen on tärkeää 
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myös inklusiivisen luokan yhteisopettajuuden näkökulmasta. Yhteisopettajuus tuo haasteita 

monivivahteisten kommunikaatiotapojen löytämiseen sekä omaksumiseen ja näitä prosesseja 

korkeakoulun tulisi opettajaopiskelijoiden opinnoissa tukea. (Feyerer et al. 2010, 5, 8.) Minis-

teriön ohjeistuksista huolimatta Feyererin et al. (2010, 5, 13–14) itävaltalaista opettajankoulu-

tusta koskeva raportti ilmentää, että maan opettajakorkeakoulujen asennekasvatus sekä opis-

kelijoiden saama tuki asenteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen on ollut vähäistä. Raportin 

mukaan vain inkluusiota ja opiskelijoiden itsetuntemusta käsittelevät opintokurssit ovat sisäl-

täneet asenteita työstäviä tehtäviä ja projekteja ja täten onnistuneet myönteisesti vaikuttamaan 

opiskelijoiden asenteisiin. Itävallan Salzburgin opettajakorkeakoulun itsetuntemusta testaa-

vaan hankkeeseen osallistuneet opiskelijat olivat saavuttaneet jopa pysyviä asennemuutoksia. 

Valmistuneet luokanopettajat voivat hakeutua erityisopetuksen täydennyskoulutukseen heti 

valmistuttuaan tai myöhemmin työkokemuksensa perusteella. Täydennyskoulutukseen voi 

osallistua, kun opettajankoulutuksen perusopinnot ja kandidaatin tutkinto ovat hyväksytysti 

suoritettu. Koulutus tarjoaa erilaisia erityispedagogiikan suuntautumisvaihtoehtoja muun mu-

assa liikunta- ja aistivammojen sekä käytösongelmien ja sairaalaopetuksen alueilla. Itävalta-

lainen kouluorganisaatio työnantajana arvostaa erityisopetuksen täydennyskoulutuksen suorit-

tamista ja työllistää mieluusti sekä luokanopettajan että erityisopettajan pätevyyden omaavia 

opettajia. (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 34–35.) Opettajakorkeakoulu-

jen järjestämä perinteinen erityisopettajakoulutusohjelma tarjoaa sekin täydennyskoulutusta 

erityisopettajaksi valmistuneille. Kaikki erityispedagogiset koulutusohjelmat ovat inkluu-

siosuuntautuneita ja niiden tarjoama koulutus rakentuu pitkälti inklusiivisen oppimisympäris-

tön äärelle. (European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2012a.) 

Täydennyskoulutuksien avulla opettajia pyritään tukemaan päivittäisessä työssään luokassa, 

jossa opiskelee tuen tarvitsijoita. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi erityisen tuen tarvitsi-

jan ohjaamista, erityisesti matemaattisissa ja äidinkielellisissä oppiaineissa. Merkityksellisiksi 

koulutuksellisiksi aiheiksi nousevat myös lahjakkaiden lasten tukeminen sekä oppilaiden häi-

riökäyttäytymiseen puuttuminen. (European Agency for Special Needs and Inclusive Educati-

on 2012d.) Eräät täydennyskoulutukset ovat jo työssä oleville opettajille pakollisia. Pakolli-

seksi määritellyt kurssikokonaisuudet velvoittavat usein myös opettajakorkeakoulujen koulut-

tajia huolimatta siitä, että kouluttajaksi pääsemisen edellytyksenä ja vaatimuksena pidetään 

vähintään seitsemän vuoden työkokemusta opettajuuden ammattikentällä sekä vankkaa eri-

tyispedagogista tietämystä (Feyerer et al. 2010, 11). 
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Pakollisten opintokokonaisuuksien ja täydennyskoulutuksien lisäksi opettajakorkeakoulut 

järjestävät kurssiluontoisia koulutuksia pyrkien vastaamaan opiskelijoidensa henkilökohtaisiin 

erityispedagogisiin intresseihin. Opiskelija voi syventyä esimerkiksi lahjakkaiden oppilaiden 

opettamiseen. 1990-luvulta lähtien Ylä-Itävallan ja Steiermarkin osavaltiot ovat tarjonneet 

koulutuksia, joiden tarkoituksena on valmentaa opettajaopiskelijoita sekä jo työssä olevia 

opettajia integroidun luokan ohjaajiksi. Myöhemmin Ylä-Itävalta on muuttanut koulutuksen 

nimeä inklusiiviseen luokkayhteisöön suuntaavaksi, joskin koulutuksen sisältö on pysynyt 

ennallaan. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä inklusiivisen luokan opettami-

nen edellytä kurssin suorittamista. (European Agency for Special Needs and Inclusive Educa-

tion 2012c.) 

Integraatiota koskevan koulutuksen muuttuminen inkluusio-koulutukseksi ilman varsinaisia 

sisällöllisiä muutoksia viestittää integraation ja inkluusion vahvasta päällekkäisyysajattelusta. 

Inkluusiota ei vain nähdä integraatiota seuraavana kehitysaskeleena, vaan termit jakavat sa-

maa ideologiaa. European Agency for Special Needs and Inclusive Educationin (2012d) mu-

kaan opettajakorkeakoulut Ylä-Itävallan sekä Steiermarkin pääkaupungeissa, Linzissä ja Gra-

zissa, ovat integraation ja inkluusion vahvoja kannattajia ja tarjoavat monipuolisia opintoja 

aiheiden äärellä. Koulutuksissa opiskelija tutustuu muun muassa inklusiivisen luokan opetta-

misstrategioihin sekä integratiiviseen pedagogiikkaan, opettamiseen ja kasvattamiseen. Lisäk-

si koulutus tutustuttaa opiskelijan vaihtoehtopedagogioihin ja erilaisiin terapiamuotoihin sekä 

harjaannuttaa yhä tiiviimpään yhteistyökykyyn toisten opettajien ja oppilaiden huoltajien 

kanssa. Inklusiivisen koulutusohjelman jälkeen opettajalla on valmiuksia eriyttää ja yksilöllis-

tää opetusta sekä valmistaa yksilöllistä oppimista tukevia opetusmateriaaleja. (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education 2012d; Euroopan erityisopetuksen kehit-

tämiskeskus 2011, 51.) 

Inklusiivisuuteen suuntautunut luokkaopetus vaatii 2000-luvun itävaltalaiselta opettajalta 

vahvaa pedagogista osaamista ja ammattitaitoa kohdata jokaisen oppijan yksilölliset oppimi-

sen tarpeet ja haasteet. Feyererin et al. (2010, 10) mukaan inklusiivisen opettajan on kyettävä 

muun muassa oppijakeskeiseen opettamiseen, oppimateriaalin ja -ympäristön suunnitteluun, 

yksilöllisten opetussuunnitelmien laatimiseen, opettajien väliseen tiimityöhön, henkilökoh-

taisten arvojensa ja asenteidensa tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä aktiiviseen yhteistyö-

hön oppilaiden huoltajien kanssa. He suosittelevat opettajia olemaan avoimia inklusiivisuutta 

koskeville jatkokoulutuksille. Ammattitehtävässä onnistuakseen ja positiivisen asenteensa 

säilyttämiseksi luokanopettaja tarvitsee työhönsä tukea niin erityisopettajalta kuin oppilaiden 

terapeuteiltakin (Avramidis, Bayliss & Burden 2000, 195; Eurypedia 2012a). Euroopan eri-
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tyisopetuksen kehittämiskeskuksen ja Eurydicen yhteistyössä kokoama tutkimusaineisto 

osoittaa, että itävaltalaisen inklusiivisen luokan opettajan vahvin työn tuki on erityisopettaja 

tai erityisluokanopettaja, joka työskentelee oppiympäristössä vastuuopettajan tiimiparina (Eu-

roopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2003, 29). 

Itävallassa inklusiivinen yhteisopettajuus sisältää vuorottelevaa opetusta, jaetun ryhmän opet-

tamista, eriytyvää ja tiimiopettamista, pistetyöskentelyn hyödyntämistä sekä joustavaa ryhmit-

telyä. Vuorottelevassa opetuksessa opettajilla on kaksi roolia. Toisen ollessa vetovastuussa 

ryhmän toiminnasta, toinen työskentelee tarkkailijana ja vetovastuussa olevan opettajan avus-

tajana. Samanaikaisopettajuuden periaatteen mukaisesti vetovastuuroolin on tasaisesti vaih-

duttava opettajien kesken. Puolestaan jaetun ryhmän opettamisessa opettajat puolittavat oppi-

lasjoukkonsa kahteen samansuuruiseen ryhmään ja opettavat kumpikin omalle ryhmälleen 

samaa oppisisältöä. Oppiaineksen opettajat ovat suunnitelleet yhteistyössä. Eriytyvässä ope-

tuksessa luokkajäsenistö on jaetun ryhmän tavoin erotettu kahteen erilliseen ryhmään, mutta 

toinen ryhmistä on selkeästi toista pienempi. Kun toinen opettaja opettaa suurempaa oppilas-

ryhmää, keskittyy toinen pienemmän ryhmänsä kanssa kertaamaan aiemmin opittua tai tutus-

tumaan jo seuraavaan oppiaiheeseen. Eriytyvässä opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppi-

las pääsee vuorollaan osallistumaan pienemmän ryhmän toimintaan. (Ahtiainen, Beirad, Hau-

tamäki, Hilasvuori & Thuneberg 2011, 22–23.) 

Tiimiopettamisen aikaan luokassa on koolla koko oppilasjoukko, jota opettajaintiimi opettaa 

yhtäaikaisesti. Tämä ei tarkoita opettajien päällekkäistä puhumista ja ohjeistamista, vaan su-

juvaa vuorovaikutuksellista opettamista. Esimerkiksi toinen opettaja voi keskeyttää äänessä 

olevan opettajan esittääkseen kysymyksiä tai tarkennuksia. Pistetyöskentelyssä oppiluokkaan 

muodostetaan toimintapisteitä, joita oppilaat kiertävät opettajien ohjatessa työskentelyä. Puo-

lestaan joustavassa ryhmittelyssä opettajat jakavat oppilaat taitoihin ja osaamiseen perustuviin 

pienryhmiin ja toimivat itse ryhmien vetäjinä. Jotkut kokoonpanot voivat toimia myös itsenäi-

sesti ilman opettajien jatkuvaa ohjausta. Ryhmien jäsenet vaihtuvat oppiaineesta ja -tehtävistä 

riippuen, jolloin työskentelymuoto ei leimaa oppilaita taitajiin ja taidottomiin. (Ahtiainen ym. 

2011, 23–24.) Toteuttavatpa opettajat mitä tahansa samanaikaisopetuksen muotoa, tulee ope-

tuksen päämäärätietoisesti tukea oppilaiden kehittymistä itsenäisiksi toimijoiksi (Mitchell 

2008, 63).  
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5 TUTKIMUSTAIVAL 

Stake (2000, 440, 448) toivoo, ettei laadullinen tutkimus valmistaisi vain yleistiedon ko-

koamiseen, vaan tavoittelisi ainutlaatuisempaa tietoutta. Staken lisäksi myös Varto (1992, 

116) korostaa esimerkiksi laadullisen tapaustutkimuksen perusluonteeseen kuuluvan, että se 

on rajallinen yritys ymmärtää ja hahmottaa ilmiöitä. Täten yksittäisen tutkimuksen ei voida 

olettaakaan johtavan yleismaailmalliseen ilmiöiden yleistämiseen. Toisaalta muun muassa 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007, 189) arvioivat tutkimuksella olevan alati ainakin jonkinas-

teinen pyrkimys yrittää ymmärtää ilmiötä myös laajemmin. Tarvetta ilmiöiden laajempaan 

ymmärtämisen he kutsuvat analyyttiseksi yleistämiseksi, jossa ei pyritä tutkittujen ilmiöiden 

yleistämiseen sellaisenaan, vaan ilmiöitä koskevien teorioiden laajentamiseen ja yleistämi-

seen. 

Pro gradu -tutkielmani on siten yleistietouteen pyrkivä, että sen tarkoitus on hahmottaa tutki-

muskohteitani kokonaisvaltaisesti, eikä vain tiettyä osaa niistä. Tutkielmani aiheen puitteissa 

uskon, ettemme voi ymmärtää ilmiön yksityiskohtia ja ainutlaatuisuutta olematta ensin tietoi-

sia sen yleisolemuksesta. Tutkielmani voidaankin ajatella olevan tieteellinen kurkistus itäval-

talaisiin inklusiivisiin koulukulttuureihin, minkä tarkoitus ei ole toimia kaikkien itävaltalais-

ten inklusiivisten oppiympäristöjen puolestapuhujana, vaan valaista valtion inklusiivisia ulot-

tuvuuksia ja käytäntöjä kouluvierailuja, luokkahavainnointeja sekä yksittäisten informanttien 

haastatteluja apuna käyttäen. 

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tavoitteena on empiirisen tutkimuksen sekä kirjallisuuden, kuten eurooppalaisten 

koulutusta koskevien asiakirjojen, avulla selvittää inkluusion toteutumista itävaltalaisen kou-

lutusjärjestelmän perusopetuksessa. Tavoitteeni on niin ikään kartoittaa, miten itävaltalainen 

perusopetuksen koulukulttuuri huomioi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeita. Suun-

taan tutkielmani kuvaamaan 2000-luvun inklusiivisen koulutuksen näköaloja, vaikka itävalta-

laisen inkluusion historialliset juuret ovat kauaskantoiset ja esimerkiksi useat tutkimusmene-

telmät vaativat tutkimuskohteen historiallista käsittelyä (esim. Syrjälä 1994, 12). Tutkielmaa-

ni olen liittänyt vain muutamia historiaan viittaavia kommentteja, jotka käsitän ehdottomiksi 

itävaltalaisen inkluusiokehityksen valottajiksi. 
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Tutkimuskysymykseni ja niiden laajuudet ovat muuttuneet tutkimuksen kulussa, sillä itävalta-

laisen koulutusjärjestelmän inklusiiviset muotokuvat ovat suomalaisella maaperällä lähes tun-

temattomat. Tutkimuskysymysten pohtiminen tyystin vieraasta kohteesta vaati tarkkaa ja huo-

lellista perehtymistäni itävaltalaiseen koulutuskulttuuriin sen nykymuodossaan. Aineiston 

analyysin alkuvaiheessa tutkimuskysymykset vasta löysivät pysyvältä vaikuttavan olinpaik-

kansa. Niukka suomalainen tietoisuus itävaltalaisesta inkluusiosuuntautuneesta koulutuksesta 

kiteytti tutkimuskysymykseni yksittäiseen, kokoavaan kysymykseen: millaisista elementeistä 

inkluusio rakentuu itävaltalaisen koulutusjärjestelmän perusopetuksessa 2000-luvulla? Edellä 

kirjoittamani tutkielman tavoitteet toimivat tutkimuskysymyksen apukategorioina. 

Laajaan tutkimuskysymykseeni vastaan empiirisen tutkimusaineistoni sekä siitä esiin tulevien 

teorioiden ja kirjallisuuden avulla. Itävallassa kokoamani tutkimusaineisto koostuu neljästä 

Ylä-Itävallan osavaltion erityis- ja inklusiivisen opetuksen piiriin kuuluvasta perusasteen sekä 

alemman keskiasteen koulutuksen koululuokasta. Tutkimusaineiston keruumenetelminä olen 

käyttänyt sekä luokkahavainnointia että opettajahaastatteluja. Aineiston keruun hetkellä ha-

vainnointiluokkien oppilaat olivat iältään 6–13 -vuotiaita. Opettajia luokissa työskenteli 1–3, 

riippuen luokan oppilasmäärästä sekä siitä, oliko kyseessä täysin inklusiivinen luokka vai 

yleisopetuksen koulurakennukseen integroitu erityiskoulu tai -luokka. Opettajahaastatteluihin 

osallistuivat kaikki kuusi vierailuluokkien opettajaa. 

 

5.2 Tutkimuksen taustatekijät ja metodologian valinta 

Innostukseni inkluusion toteutumisen tutkimiseen itävaltalaisessa koulutusjärjestelmässä syt-

tyi kipinäänsä erityispedagogiikan korkeakoulukurssilla, jonka suoritin vaihto-opiskellessani 

Itävallassa vuosina 2011–2012. Kurssin tavoitteena oli oppia sekä jäsentämään itävaltalaista 

koulutusjärjestelmää että hahmottamaan erityisopetusta, esimerkiksi inkluusiota, kyseisessä 

järjestelmässä. Koulutusjärjestelmää sekä sen inkluusiosuuntautuneisuutta selvitin kouluvie-

railuin sekä opettaja- ja asiantuntijahaastatteluin. Oivalsin vasta vaihto-opiskelustani kotimaa-

han paluun jälkeen, että tutkimusmateriaalissani on aineista kvalitatiiviseen opinnäytetyöhön. 

Tutkielmani aineistonkeruun lähtöasetelmat poikkeavatkin perinteisen tieteellisen tutkimuk-

sen taustasuunnittelusta, sillä aineiston hyödyntäminen opinnäytetyössä tapahtui vasta empii-

risen aineistonkeruun jälkeen. Yin (2009, 80, 86–87) toteaa, että tutkimuksellinen voimavara 

voi toisinaan löytyä juuri siitä, että informanteille tavanomainen arjen tilanne saa tutkijan vas-

ta kokemuksensa jälkeen kiinnostumaan asian laajempaan tutkimiseen. Yinin mukaan tutki-
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muksellisesti etukäteissuunnittelemattomissa tilanteissa tutkija esimerkiksi havainnoidessaan 

ei täten vain keskity täyttämään omia motiivejaan, vaan herkistyy kuulemaan, mitä tutkimusti-

lanne- ja ympäristö hänelle kertovat. 

Keväällä 2012, tutkielmani aineistonkeruumenetelmiä sekä hankkimaani aineistoa tarkastel-

lessani totesin niiden viittaavan sekä tapaustutkimuksellisiin että fenomenografisiin menetel-

miin. Etenkin informanteille esittämäni teemahaastattelukysymykset osoittivat vahvasti feno-

menografista pyrkimystä ymmärtää informanttien käsityksiä erityisopetuksesta ja inkluusiosta 

koulutusjärjestelmässä, jossa he työkseen toimivat. Tutkielmani tavoitteita kartoittaessani 

oivalsin, etten tämän opinnäytetyön puitteissa ole kiinnostunut informanttien henkilökohtai-

sista ajatuksista ja käsityksistä inkluusiosta sinänsä, vaan osana koko inkluusioilmiön näyttäy-

tymistä itävaltalaisessa perusopetuksessa. Pitkäjännitteisessä pohdinnassani havaitsin aineis-

tonkeruumenetelmissäni, kerätyssä aineistossani sekä tutkielmallisissa tavoitteissani yhä 

enemmän tapaustutkimukseen viittaavia seikkoja. Esimerkiksi tapaustutkimukselle tyypilliset 

partikulaarisuus ja heuristisuus nousevat tutkielmani perusominaisuuksien esiintyjiksi. Parti-

kulaarisuus keskittää tutkielmani yksittäiseen ilmiöön, inkluusion toteutumiseen Itävallassa. 

Tutkielmani tapaukset, vierailukoulut, ovat otteita tuosta ilmiöstä ja auttavat hahmottamaan 

ilmiötä teoreettisen valokeilan ohella myös empiirisessä kontekstissa. Tutkin siis tapausteni 

avulla suurempaa kokonaisuutta, ilmiötä. Puolestaan heuristisuus mahdollistaa suomalaisille 

tuntemattoman ilmiön, itävaltalaisen inkluusion, jäsentämistä. (Syrjälä 1994, 15–16.) Partiku-

laarisuuden ja heuristisuuden lisäksi tapaustutkimus ymmärretään luonteeltaan ja toteuttamis-

tavoiltaan mukautuvaksi tutkimustavaksi (Syrjälä & Numminen 1988, 15). Tapaustutkimus ei 

siis välttämättä piittaa siitä, että aineistonkeruuprosessini ei täysin ole mukaillut perinteikkäitä 

tieteellisen tutkimuksen käytänteitä. 

Erottaessani tutkimustyöskentelystäni useita tapaustutkimukseen viittaavia ominaisuuksia, 

valitsin menetelmän tutkimusstrategiakseni. Valintaani puoltaa tutkielmassani esiintyvä trian-

gulaatio, tutkimuksen monimetodisuus, jolla tarkoitetaan muun muassa erilaisten aineistojen, 

teorioiden ja menetelmien käyttöä sekä useamman kuin yhden tutkijan osallistumista samaan 

tutkimukseen (Eskola & Suoranta 2008, 68; Yin 2009, 114–115). Monimetodisuus on tapaus-

tutkimukselle tyypillistä ja tärkeää, sillä tapaustutkimusta itsessään ei yleisesti pidetä varsi-

naisena tutkimuksellisena metodologiana (ks. Stake 2000, 435). Tapaustutkimus on pikemmin 

lähestymistapa tai laaja-alainen tutkimusmenetelmä, metodi, joka sisältää useita tutkimuksen 

laadinnan ja aineistonkeruun tapoja (Yin 2009, 18). Tapaustutkimus voidaan kuvitella tutki-

muksellisen vuoriston huipuksi, jonka alamaastoon erilaiset tutkimustavat sijoittuvat (esim. 

Syrjälä & Numminen 1988, 6). 
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Denziniä mukaillen Patton (2002, 247, 556) asettaa triangulaation neljään ulottuvuuteen: ai-

neisto-, tutkija-, teoria- ja menetelmätriangulaatio. Triangulaation viidenneksi ulottuvuudeksi 

Patton ehdottaa analyysitriangulaatiota. Tutkielmani keskiöön nousevat niin aineisto-, tutkija- 

kuin menetelmällinenkin triangulaatio. Aineistotriangulaatio näyttäytyy tutkielmassani usei-

den aineistolajien yhdistämisenä. Ensisijaiseksi aineistokseni asetan havainnointi- ja haastatte-

lumateriaalit. Primaariaineistoa tukevana tausta-aineistona toimivat puolestaan inkluusiota 

koskevat eurooppalaiset asiakirjat, inkluusion itävaltalaiset käytänteet sekä erilaiset inkluu-

siota koskevat teoriat. 

Tutkijatriangulaatio havainnollistuu kahden tutkijan läsnäolosta haastattelu- ja havainnointiti-

lanteissa sekä kerätyn materiaalin purkamisena parityönä
8
. Vastaavasti haastattelun ja havain-

noinnin keinot aineistonhankintana ovat menetelmätriangulaatiota. (esim. Eskola & Suoranta 

2008, 69–70; Patton 2002, 556–560, 562–563.) Eskolan ja Suorannan (2008, 70) mukaan ai-

neisto- ja tutkijatriangulaatio ovat erityisen tehokkaita laadullisen tutkimuksen analyysissä. 

Patton (2002, 555–563) puolestaan luottaa menetelmä-, aineisto-, analyysi- ja teoriatriangu-

laatioon analysoitaessa kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Käyttämiini triangulaatio-

muotoihin ja niiden piirteisiin aineistonkeruussani palaan tutkimusmenetelmiä käsittelevissä 

luvuissa. 

 

5.2.1 Kuvaileva kollektiivinen tapaustutkimus 

Kvalitatiivista tapaustutkimusta voidaan toteuttaa lukuisista eri lähtökohdista ja tutkimukselli-

sista asetelmista. Laadullisen tapaustutkimuksen sisällöllisen määrittelyn häilyväisrajaisuuden 

(esim. Syrjälä & Numminen 1988, 6; Yin 2009, 16–21) vuoksi tutkijalle avartuu vastuullinen 

vapaus eri tutkimustyyppien yhdistämiseen. Tapaustutkimus ei kuitenkaan kannusta tekijään-

sä mielivaltaisiin tutkimuksellisiin ratkaisuihin, sillä valinnanvapaus tekee tapaustutkimukses-

ta haasteellisen ja vastuuttaa tutkimuksen tekijää tehdyistä valinnoista (Yin 2009, 21). Ta-

paustutkimusta käsittelevät teokset (esim. Denzin & Lincoln 2000; Patton 2002; Silverman 

                                                 
8
 Vaihto-opiskelussani itävaltalaista erityisopetusta koskeva kurssi suoritettiin parityönä, jotta uuden informaati-

on ja kokemusten reflektio ei jäisi yksiääniseksi itsepuheluksi. Tutkimusaineiston keräsin yhdessä suomalaisen 

tutkijaparini kanssa osallistuvan havainnoinnin sekä informanttien teemahaastattelujen avulla. Kahden tutkijan 

läsnäolo tutkimuskohteissa, henkilökohtaiset havaintomuistiinpanot sekä kahdenkeskinen havaintojen ja haastat-

telujen purkaminen ovat mahdollisuus lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Käsitellessäni tässä tutkielmassani kult-

tuurien välistä tutkimusta sekä aineiston hankkimista (havainnointia tutkimuskohteissa sekä opettajahaastattelu-

ja), kirjoitan ”me” -muodossa kunnioittaakseni tutkijaparini mukanaoloa ja työpanosta tutkimusaineiston keruu-

prosessissa. Muissa tutkielmani osioissa kirjoitan yksikön ensimmäisessä persoonassa, sillä tätä pro gradu -

tutkielmaa varten olen analysoinut kerätyt havainto- ja haastatteluaineistot yksin. 
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2005; Syrjälä & Numminen 1988; Yin 2009) esittelevät erilaisia tapaustutkimuksen tyyppejä 

sellaisinaan, mutta eivät estele tyyppien keskinäistä sekoittamista ja yhdistämistä. Valitsinkin 

tutkielmani tapaustutkimuslajikseni sekä kuvailevan (descriptive) että kollektiivisen (collecti-

ve) tutkimusotteen. Molemmissa tutkimustyypeissä on tutkimuksellisiin tarkoituksiini ja ta-

voitteisiini soveltuvia ominaisuuksia ja yhdistettyinä ne täydentävät toisiaan. 

Tutkielmani päätapaukseksi muodostuu ilmiö, jonka olen nimennyt itävaltalaiseksi inkluu-

sioksi. Ilmiö koostuu neljästä alatapauksesta, joina toimivat havainnointikohteeni koulut (ku-

vio 4). Koska tutkin useiden pienten tapausten avulla yhtä suurempaa tapausta, ilmiötä, voi-

daan tutkimustyyppiäni kutsua rinnakkaiseksi- tai monitapaustutkimukseksi (multiple-case 

study) (Yin 2009, 53). Monitapausasetelma tuottaa yksittäistä tapausta laajempaa kuvaa tutkit-

tavasta ilmiöstä sekä lisää tutkimustulosten luotettavuutta. Rinnakkaisen tapaustutkimuksen 

ohella myös kollektiivinen tapaustutkimus vaatii useiden tapausten läsnäolon tutkimuksessa, 

vaikka tapaukset analysoitaisiinkin samanaikaisesti. Se uskoo, että tutkimuksessa saavutettu 

useiden tapausten ymmärrys voi johdattaa laajempaan, ilmiöluonteisen tapauksen ymmärtä-

miseen. Kollektiivinen tapaustutkimus on välineellisen tapaustutkimuksen (instrumental case 

study) laajennettu muoto, jossa yksittäisellä tapauksella ei ole tutkimuksellista merkitystä sel-

laisenaan. Täten yksittäisen tapauksen arvo näyttäytyy vain toivossa löytää jotain kokonais-

valtaisempaa, ilmiömäisempää ja merkityksellisempää. Vaikka jokaisen tapauksen tutkiminen 

ansaitsee syväluotaavan tutkimusotteen, ei siis itse tapauksella lopulta ole merkitystä, vaan 

vain sillä, miten tapaus kiinnittyy johonkin laajempaan kokonaisuuteen. (Stake 2000, 437.) 

Kollektiivisuudella pyrin tässä tutkielmassani itävaltalaisen inkluusion ymmärtämiseen.  

 

Kuvailevan, deskriptiivisen tutkimusstrategian avulla luonnehdin ja kuvailen keskeisiä piirtei-

tä ja havaintojani siitä, millaisissa olomuodoissaan inkluusio vierailemissani kouluissa näyt-
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täytyi. Strategia auttaa muodostamaan tutkittavasta kohteesta ehjän kokonaisuuden. Pitkäranta 

(2010, 128) korostaa, että deskriptiivinen tutkimusmenetelmä raportoi tutkittavaan kohteeseen 

liittyvät tosiseikat ja ominaisuudet mahdollisimman todenperäisesti, kuitenkin siten kuin ne 

ovat tutkijalle avautuneet. Kuvaileva tutkimusote soveltuu tapaustutkimukseni tutkimusase-

telmaksi, sillä sen avulla tavoitellaan tietoa jostain sellaisesta, josta tiedetään vähän tai ei lain-

kaan. Se on oiva tutkimuksen väline, kun tavanomainen arkitieto ei riitä asioiden ja ilmiöiden 

tarkkaan kuvaamiseen. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013.) Saarela-Kinnusen ja Eskolan 

(2007, 185) mukaan kuvailu on aina tärkeä osa tapaustutkimuksen ydintä. 

 

5.2.2 Kahden kulttuurin välinen tutkimus 

Kuvailevan kollektiivisen tapaustutkimuksen ohella tutkielmaani ohjaa kahden kulttuurin vä-

linen tutkimus. Kulttuurien välinen tutkimusote on välttämätöntä, sillä vieraan kulttuurin tut-

kiminen asettaa sellaisia tutkimuksellisia merkityksiä ja haasteita, joita ei voida ratkaista il-

man kulttuurien välistä tietoisuutta. Tässä tutkielmassa kahden kulttuurin välisen tutkimuksen 

merkitys ja haaste koskevat tutkimusasetelmaa, kolmijakoista kieliproblematiikkaa sekä kult-

tuurien välisiä käsite-eroja. Tutkimusasetelmassani suomalainen tutkija pyrkii tutkimaan Itä-

vallassa valtion koulukulttuuria inkluusion näkökulmasta taustaymmärryksenään suomalainen 

koulukulttuuri, koulutusjärjestelmä sekä inkluusio. Tutkielmani ei varsinaisesti ole Itävallan 

ja Suomen kulttuureja ja järjestelmiä vertaileva tutkimus. Tutkijan mielensisäistä vertailua 

kuitenkin tapahtuu alati, automaattisesti, samalla kun hän käsitteellistää uusia asioita uudessa 

ympäristössä niiden käsitysten avulla, joita hänellä on kyseisestä asiasta tai ilmiöstä. Näiden 

käsitysten avulla tutkija jopa voi valita tutkimusaiheensa ja ne valtiot, joissa hän tutkimustaan 

suorittaa. (Hantrais 2007, 13.) 

Emberin ja Emberin (2001, 1) mukaan kulttuurien välinen tutkimus on tärkeää, jotta ymmär-

rämme ihmisyyttä yli kulttuurirajojemme. Toisinaan on hedelmällistä, että kulttuurin tutkimus 

tapahtuu sellaisen tutkijan toimesta, joka kulttuuritaustaltaan ei edusta tutkittavaa kulttuuri-

ryhmää. Tällöin tutkimukseen saattaa sisältyä jotain sellaista, jota kulttuurin sisäpuolella elävä 

ei kykene havaitsemaan. (Hantrais 2007, 13.) Tutkijan ulkopuolisuuden lisäksi kieli on mer-

kittävä osa kulttuurin tutkimusta. Ember ja Ember (2001) painottavatkin, että kulttuurien väli-

nen tutkimus tapahtuu juuri sanojen, puheen välityksellä. Kielen avulla ymmärrämme, an-

namme merkityksiä sekä vertailemme vieraan kulttuurin ilmiöitä omaan, jo tuttuun kulttuu-

riimme. Asiat ja ilmiöt sellaisinaan voivat lipua ajatustemme ulottumattomiin niiden ainutlaa-
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tuisesta luonteestaan huolimatta, mutta mikäli kielen avulla voimme kuvailla ympäristömme 

ilmiöitä sekä vertailla niitä oman kulttuurimme merkitysrakenteisiin, on mahdollista saavuttaa 

kulttuureiden välinen ymmärryksen tila. (Ember & Ember 2001, 2.) 

Kielellinen ulottuvuus kulkee tutkielmassani kolmeen suuntaan. Tutkimusprosessin käyttökie-

linä olivat englanti, suomi ja saksa, jotka toimivat voimakkaassa vuorovaikutuksessa keske-

nään. Korkeimmaksi kielen ulottuvuudeksi kohosi englanti, joka Itävallassa toimi tutkijoiden 

sekä informanttien asiointikielenä tutkimustilanteissa. Englannin kielen puhuttu ja kirjoitettu 

taitomme oli moitteetonta ja vaivatonta. Selkeää ja esimerkillistä oli myös informanttien eng-

lannin kielen taito. Suomi kielellisenä ulottuvuutena oli meille tutkijoille erityisen merkityk-

sellinen, sillä havainnoimme sekä keskustelimme tutkimustapahtumista keskenään kotikielel-

lämme. Haastattelumuistiinpanot kirjasimme toisinaan suomen ja toisinaan englannin kieltä 

käyttäen. 

Tutkimuksen kulussa informanttien äidinkieli, saksa, toimi heidän konstruktionsa välineenä. 

Haastattelutilanteissa he tarjosivat hetkittäin saksankielisiä termejä, mikäli eivät onnistuneet 

kuvaamaan käsitteitä englanniksi. Tutkijoina merkitsimme ilmaistut saksan kielen termit 

muistiinpanoihimme ja selvitimme haastattelujen jälkeen sanojen englannin- ja suomenkieli-

set merkitykset. Saksan kieli tutkimusprosessissa oli korostunut, sillä saksa toimi vierailu-

luokkien opetuskielenä sekä lasten kommunikoinnin välineenä. Tutkijaparillani ja minulla on 

saksan kielen opiskelutausta, joten pystyimme yksinkertaisella tasolla ymmärtämään opettaji-

en ja oppilaiden sekä oppilaiden keskinäistä kanssakäymistä. Saksan kielellä kykenimme 

myös yksinkertaiseen vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa. 

Kulttuurien välisessä tutkimuksessa vieraiden kielten dimension saanut tutkimusote haastaa 

tutkijan kielellisten merkitysten tulkitsijaksi. Haastattelutilanteet samaa kieltä puhuvien kes-

ken ovat jo sellaisenaan haastavia tulkinnan luomisen näkökulmasta. Tulkinnan vaikeus ko-

rostuu edelleen, kun haastattelukieli on kaikille sen osapuolille vieras. Vieraalla kielellä suori-

tetut haastattelut vaativat tutkijalta jatkuvaa vastaanotetun informaation tarkastelua ja reflek-

tointia, sillä väärinkäsitysten riski voi olla suuri, kun haastattelun kielenä ei toimi kenenkään 

haastatteluun osallistuvan äidinkieli. (Patton 2002, 391–392.) Vaativuutta haastattelutilantei-

siin tuo myös asioiden, käsitysten ja ilmiöiden kulttuurisidonnaiset luonne-erot. Tutkijoina 

olimme tietoisia esimerkiksi inkluusion ja integraation sekä termistöllisistä että käytännön 

toteutuksen eroista tietopohjanamme Suomi-kotimaamme määritelmät ilmiöille. Informantti-

haastatteluissa opettajat kuitenkin puhuivat integraatiosta vastatessaan kysymyksiimme in-

kluusiosta. Siitä huolimatta, että korostimme opettajille tarkoittavamme inkluusiota, jatkoivat 
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he usein keskustelua integraatiosta. Osalle opettajista inkluusio ja integraatio tarkoittivat sa-

maa asiaa. Heidän mukaansa termeillä oli vain eri nimi, koska integraatio oli inkluusiota his-

toriallisesti edeltävä ilmiö. Toiset opettajat puolestaan tunnistivat inkluusion ja integraation 

eroavuudet, mutta kuin tottumuksestaan he juttelivat integraatiosta tarkoittaen inkluusiota. 

Itävaltalainen inkluusion ja integraation rajankäynti oli tutkijoiden käsityksistä poikkeava, 

emmekä täten aina jakaneet ilmiöiden samaa ymmärrystä haastateltavien kanssa. 

 

5.3 Tutkimuksen toteutus 

Perinteisessä monitapaustutkimuksessa tutkija usein laatii jonkinlaisen teoreettisen viiteke-

hyksen tutkimusintressiensä ympärille, jonka perusteella valikoi tutkimuskontekstin, varsinai-

set tutkimukselliset tapauksensa (Syrjälä & Numminen 1988, 20). Tässä tutkimuksessa tutki-

mustapaukset, eli vierailukoululuokat, valikoituivat ennen teoriaan tutustumista tai edes har-

kintaa tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Vierailukoulut valittiin itävaltalaisen opettajakor-

keakoulun erityisopetustutkimusta käsittelevän kurssin järjestäjän toimesta (ks. Syrjälä 1994, 

24). Kurssin mahdollistajana ja järjestäjänä toimi pieni joukko itävaltalaisen ja eurooppalaisen 

erityisopetuksen sekä inklusiivisen koulutuksen asiantuntijoita ja kehittäjiä. Kouluvalintojen 

taustalla vaikuttivat erityisopetuksen muoto sekä kouluaste. Valinnat ohjasivat vierailemaan 

erityyppisissä kouluympäristöissä, jotta itävaltalainen erityisopetuskulttuuri avautuisi vieraan 

valtion tutkijoille mahdollisimman monipuolisesti. Kouluvalintoihin luonnollisesti vaikutti 

myös vierailuluokkien opettajien englannin kielen taito. Opettajahaastattelut ja jopa havain-

nointi olisivat kadottaneet merkityksensä ilman haastateltavien ja haastattelijoiden yhteistä, 

vähintään kohtalaisen sujuvaa englannin kielen puhumisen taitoa. Havainnointi ilman osallis-

tujien kesken jaettua kieltä voisi toisaalta olla mielekästä, mutta vain siihen saakka, kunnes 

tutkija kärkkyy kielellistä selitystä havainnoilleen. Informanttien englannin kielen taidon 

ohella koulukohteiden valinnoissa merkitykselliseksi muodostui tiedon saannin mahdollisuus. 

Informaatiota suunnattiin siis etsimään sellaisista kouluista, joista sitä oletettiin löytyvän (Syr-

jälä 1994, 14). Monitasoinen kouluvalintaprosessi todentaa, ettei vaihto-opiskelussa olleilla 

tutkijoilla olisi ollut mahdollisuutta itsenäisesti selvittää vierailukohteiksi sopivia kouluympä-

ristöjä. 

Koulukohteiden varmistuttua otimme tutkijaparini kanssa henkilökohtaisesti sähköpostitse 

yhteyttä tutkimukseen osallistuviin opettajiin ja sovimme ajankohdan tilannehavainnoinnille 

sekä opettajahaastatteluille. Tutkimuksen kenttätyön ja aineistonkeruun aloitimme syksyllä 
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2011 ja saatoimme päätökseen alkuvuodesta 2012. Kouluvierailukohteita oli viisi, joista neljä 

olen liittänyt tähän tutkielmaani. Yksi tapauksista jättäytyy tutkielman ulkopuolelle, sillä en 

useista yrityksistäni huolimatta tavoittanut kyseisen koululuokan opettajaa tiedustellessani 

lupaa käyttää keräämääni aineistoa pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. 

 

5.3.1 Osallistuva havainnointi 

Laadullisessa tutkimuksessa havainnointia pidetään toiseksi tärkeimpänä aineistonkeruumene-

telmänä. Havainnointi voidaan jakaa neljään muotoon: piilohavainnointi, havainnointi ilman 

osallistumista, osallistuva havainnointi sekä osallistava havainnointi (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 81). Valitsimme osallistuvan havainnoinnin aineistonhankkimisen menetelmäksemme, 

sillä se on suositeltava menetelmä, kun toivotaan tietoa uudesta ja tuntemattomasta asiasta tai 

ilmiöstä. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija ei pelkästään esiinny muistiinpanoja kirjaava-

na taustahahmona, vaan ottaa osaa tutkimusympäristönsä toimintaan (Eskola & Suoranta 

2008, 98). Havainnointi auttaa tutkijaa tutustumaan tutkittavaan kohteeseen ja jäsentämään 

sitä, sekä sillä voidaan suoda järjelliset puitteet esimerkiksi informanttien teemahaastattelulle 

silloin, kun tutkimuskohde on ennalta tuntematon (Grönfors 2007, 154). Tutkimuksen kentäl-

lä suoritimme luokkahavainnoinnin ennen jokaista haastattelua. Pattonin (2002, 306) ja Si-

monsin (2009, 58) mukaan tutkija itse päättää, onko tutkimuksen kannalta mielekästä ensin 

havainnoida vai haastatella. He kehottavat tutkijaa pohtimaan, haluaako havainnoinnin syven-

tävän haastattelun antia vai käyttääkö haastattelua ymmärtääkseen paremmin havainnoinnin 

kohteena olevia tilanteita. Kun tutkimme meille lähes tuntematonta ilmiötä täysin tuntemat-

tomassa ympäristössä, koimme tarpeelliseksi havainnoida luokkatoimintaa ennen opettaja-

haastatteluja. 

Syrjälä ja Numminen (1988, 9) pitävät tärkeänä, että tapaustutkimukselliset tutkimusmene-

telmät ovat avoimia ja ennalta tarkasti jäsentymättömiä. Heidän mukaansa tutkimusotteen 

tulee elää tutkimustilanteiden rinnalla sekä tutkijoiden mukautua tutkimuskohteisiin ja infor-

manttien toimintaan. Ennen kenttätyöskentelyn aloitusajankohtaa emme tutkijaparini kanssa 

määritelleet tarkasti tulevia havaintointressejämme. Jäsentymättömäksi ja laajaksi tutkimus-

alueeksi muotoutui vain koululuokissa tapahtuva vuorovaikutus. Tarkka havaintoyksikön va-

litseminen olisi ollut sekä tapaustutkimuksen- että järjenvastaista, sillä tutkimuskohteistamme 

meillä ei ollut minkäänlaisia ennakko-olettamuksia. Lisäksi meille tutkijoille fyysisesti ja kie-

lellisesti vieraassa ympäristössä oli kaikille tutkimuksen osapuolille edullisempaa, että tutki-
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japarini ja minut ymmärrettiin avomielisiksi ja mukautuvaisiksi jokaisessa eletyssä tutkimus-

tilanteessa. 

Havainnoija harjoittaa alati kahden roolin jakoa. Toisaalta hän on tavallinen ihminen, toisaalta 

tutkija. Osallistumisen kautta havainnoidessaan tutkija tarkastelee ja tulkitsee havaintojaan 

oman persoonansa lävitse. Tutkijan on kyettävä selvittämään itselleen, millaisia vaikutuksia 

hänen osallistumisellaan voi olla tutkittavaan ympäristöön ja tutkimuskohteena oleviin sub-

jekteihin sekä saatuihin tutkimustuloksiin. (Grönfors 2007, 152–153.) Havainnointiympäris-

tömme piiriin kuuluvia opettajia ja oppilaita oli etukäteen tiedotettu saapumisestamme koulu-

luokkiin. Itävaltalainen tutkimusetiikka näyttäytyi verrattain avoimena, eikä kouluista käsin 

koettu tarvetta erillisiin tutkimuslupakäytänteisiin (vrt. Eskola & Suoranta 2008, 101; Grön-

fors 2007, 159). Osallistuimme luokan toimintaan siinä määrin, kun meitä mukaan kutsuttiin 

ja oppilaat meitä lähestyivät. Poikkeuksellisesti lähestyimme omatoimisesti sellaisia erityisen 

tuen tarvitsijoita, jotka eivät itse kyenneet kontaktiyrityksiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Grönfors (2007, 158) muistuttaa, ettei osallistuva havainnointi tarkoita tutkijan jatkuvaa osal-

listumista tutkimustilanteisiin, vaan on pikemmin saumaton yhtälö sekä osallistumista että 

sivustaseuraajana tarkkailua. Osallistumisemme näyttäytyi esimerkiksi lasten auttamisena 

koulutehtävissä ja ruokailussa sekä musiikkituokioilla mukanalaulamisena ja -leikkimisenä. 

Toisinaan osallistumisemme ilmeni hiljaisena vuorovaikutuksena opettajien ja oppilaiden 

kanssa. Tällaisia vuorovaikutuksen muotoja olivat esimerkiksi sanattomat katsekontaktit sekä 

kehoneleet, kuten hymy. Luokissa vierailevien opettajaharjoittelijoiden kautta oppilaat olivat 

tottuneet ylimääräisiin silmäpareihin kotiluokissaan. Tutkijoiden läsnäolo ei täten edes herät-

tänyt kaikkien oppilaiden uteliaisuutta. Vuorovaikutuksellisen alkukankeuden ja oppilaskoh-

taisen ujouden kadottua kaikki oppilasryhmät vaikuttivat sopeutuneilta kahden vierasta kieltä 

puhuvan tutkijan läsnäoloon. 

Havainnointitehtävässään tutkijan on mahdotonta tarkkailla kaikkea ympärillään olevaa. Tut-

kijan vastuu on keskittyä tarkkailemaan niitä tilanteita, jotka hän kokee merkityksellisiksi 

juuri kyseisessä hetkessä ja tilanteessa. (Grönfors 2007, 162; Patton 2002, 302.) Patton (2002, 

302–303) jakaa kenttämuistiinpanojen laadinnan kolmeen muistisääntöön: Ensiksi hän täh-

dentää havainnoinnin olevan aina kuvailevaa, jossa selvitetään tutkimuskohteen perustiedot, 

kuten missä havainnointi tapahtuu ja ketä tilanteessa on läsnä. Deskriptiivisluonteisista muis-

tiinpanoista tulee ilmetä kaikki se, minkä tutkija uskoo olevan tutkimukselleen arvokasta. 

Toisekseen Patton pyytää tutkijaa kirjaamaan, mitä havainnoinnin kohteena olevat henkilöt 

sanovat. Kolmanneksi hän ohjeistaa tutkijaa tallettamaan muistiinpanoihinsa omia kokemuk-
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siaan ja tunteitaan sekä reflektoimaan observoituja tilanteita. Havainnoinnin välineinä käy-

timme perinteistä kynä-paperi -menetelmää, jotta muistiinpanojen kirjaaminen olisi mahdolli-

simman näkymätöntä. Lisäksi kynä ja paperi kulkivat kätevästi mukanamme tilanteesta toi-

seen ja mahdollistivat jokaisen tärkeänä pidetyn havaintoelementin välittömän ikuistamisen 

muistiin. Mielenkiintomme kohdentui usein sekä opettajien ja lasten väliseen vuorovaikutuk-

seen että lasten keskinäiseen kanssakäymiseen. Ylöskirjasimme muun muassa millaiselta 

ryhmä ja sen yksilöiden välinen vuorovaikutus vaikutti. Edelleen kirjasimme tutkimuksen 

kannalta kiinnostavia ja mielekkäitä tapahtumia sekä kuvailimme ympärillemme avautuvaa 

tutkimusmiljöötä sen jäsenistöineen. (ks. Syrjälä & Numminen 1988, 92–93.) Koska tutki-

muksemme ydin latautui erityis- ja inklusiiviseen opetukseen, huomioimme myös luokkahuo-

neiden fyysisiä tilaratkaisuja. 

Muistiinpanosäännöstöjen ohella Patton (2002) jakaa osallistavan havainnoinnin kolmeen 

aikavaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija saapuu kentälle ja aistii kaiken näkemänsä ja 

kokemansa uutena (emt., 310). Syrjälän ja Nummisen (1988, 86) mukaan havainnointiympä-

ristön tuleekin poikkeuksia lukuun ottamatta olla tutkijalle tuntematon, sillä tutussa ympäris-

tössä tutkija helposti takertuu rooliinsa ammattilaisena tai asiantuntijana. Toinen Pattonin 

(2002, 318) osoittama aikavaihe koskee tottumista havainnointiympäristöön. Tässä vaiheessa 

tutkija alkaa nähdä ikään kuin pintaa syvemmälle tulkitsemalla havaintokohteitaan. Pattonin 

mukaan tutkija saattaa jopa samastua tutkimuskohteidensa kokemuksiin ja tunnetiloihin. 

Kenttätyöskentelymme jokaisessa kohteessa kesti vain kolmesta viiteen tuntia, joten emme 

yltäneet syvällisen havainnoinnin vaiheeseen. Syrjälä ja Numminen (1988, 84) tähdentävät, 

ettei koulua koskevissa tutkimuksissa tutkijalla ole usein mahdollista viipyä pitkään tutkimus-

kentällä. Kolmas Pattonin (2002, 322) nimeämä aikavaihe päättää kenttätyöskentelyn, jolloin 

tutkija irrottautuu havainnointiympäristöstään ja suuntaa työstämään kerättyä havaintomateri-

aaliaan. Kouluvierailuja koskevaa vaihto-opiskelukurssia varten analysoin kerätyn aineiston 

yhdessä tutkijaparini kanssa, kun puolestani tätä tutkielmaani varten aloitin materiaalin ana-

lysointiprosessin alusta, yksin. 

 

5.3.2 Teemahaastattelu 

Haastattelua pidetään laadullisen tutkimuksen tärkeimpänä aineistonkeruun menetelmänä, 

vaikkakin usein riittämättömänä ainoana aineiston hankinnan keinona. Haastattelussa voidaan 

ratkaista arvoituksia, joihin esimerkiksi havainnoinnin avulla ei kyetä. Muuan muassa tutkit-
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tavien tunteet, ajatukset ja käsitykset sekä jo menneiden tapahtumien kartoitus ovat kysymyk-

siä, joihin vain haastattelu vastaa. (Patton 2002, 341; Simons 2009, 43; Syrjälä & Numminen 

1988, 94.) Haastattelumallit erotetaan kolmeksi suuntaukseksi niiden struktuuriluonteesta 

riippuen. Tuomi ja Sarajärvi (2011, 74–77) listaavat tyypillisiksi tutkimushaastattelun muo-

doiksi lomake-, teema- sekä avoimen eli syvähaastattelun. Tutkimuksessamme laadimme 

opettajahaastattelut kevyesti strukturoiden, teemahaastattelun muotoon, vaikka esimerkiksi 

Syrjälä (1994, 13–14) painottaa tapaustutkimuksessa avoimuutta ja strukturoimattomuutta. 

Täysin avoimen haastattelun asemesta teemahaastatteluun meidät ohjasi haastattelun kieli 

sekä asiaintila, ettei itävaltalainen erityisopetus ja inklusiivinen koulutus ole Suomessa aiem-

min tutkittu ilmiö. Englannin kielellä käytyyn haastattelutilanteeseen teemahaastattelu toi 

ystävällisyyttä ja jouhevuutta sekä haastateltaville että haastattelijoille. Teemahaastattelu tar-

josi rungon, käsiteltävät osa-alueet, kaikille haastattelun osapuolille vieraalla kielellä käytyyn 

keskusteluun. Haastattelumuodon valitsimme myös oman tutkija- ja haastattelijakokematto-

muutemme nimissä: teemahaastattelu loi turvallisuuden tunnetta, kun käsiteltävät aihealueet 

olivat ennalta muodostetut. Haastattelutilanteisiin laadimme etukäteen jopa kysymykset ikään 

kuin muistilistaksemme, mutta niiden järjestys ja muoto vaihtelivat haastatteluiden kulussa 

(vrt. Eskola & Vastamäki 2007, 27–28). 

Teemahaastattelun voidaan ajatella muistuttavan tavanomaista keskustelua, jossa keskuste-

luun johdatteleva osapuoli on kiinnostunut toisen keskusteluosallisen tietämyksestä ja ajatuk-

sista (esim. Eskola & Vastamäki 2007, 25). Syrjälän (1994) tavoin Tuomi ja Sarajärvi (2011, 

75) painottavat, ettei teemahaastattelu yleensä sisällä tarkkaan laadittua kysymyspatteristoa, 

vaan tutkijan listaamia ajatuksia ja kategorioita asioista, joista hän haastateltavassaan on kiin-

nostunut. Patton (2002) puolestaan pitää erityisen tärkeänä haastattelun etukäteisvalmisteluja. 

Hänen mukaansa juuri kysymysten asettelu on merkityksellistä: haastattelukysymysten tulee 

olla yksittäisiä ja selkeitä sekä sellaisia, joihin haastateltava ei voi vastata pelkästään sanoin 

”kyllä” tai ”ei”. Kysymysten selkeys korostuu haastattelun tapahtuessa kaikille osapuolille 

vieraalla kielellä. Yksittäiset, huolella hahmotellut kysymykset auttavat haastateltavaa keskit-

tymään haastattelutilanteeseen sekä poistavat ylimääräistä jännitystä ja mahdollisia epäilyjä 

kyvystään vastata esitettyihin kysymyksiin. Haastattelun kysymyksiin haastateltavan tulisi 

aina voida vastata täysin omin sanoin, omasta maailmastaan käsin. (Patton 2002, 353–354, 

361.) 

Haastateltaviksemme pyysimme ne opettajat, jotka vierailuluokkiamme opettivat. Opettaja-

haastattelut muodostuivat meille osaksi itävaltalaisen koulutusjärjestelmän hahmottamista 
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sekä inklusiivisen koulutuksen aseman ymmärtämistä kyseisessä järjestelmässä. Opettajat 

olivat avainhenkilöitä kuvaamaan, millaisina erityisen tuen tarve ja tuen tarvitsija hahmottuvat 

koulutusjärjestelmässä. Tarkastelumme ja intressiemme kohteeksi eivät nousseet opettajien 

henkilökohtaiset kokemukset ja käsitykset sinällään, vaan osana Itävallan koulukulttuuria ja 

koulutusjärjestelmää. Haastattelukysymyksiin opettajat siis vastasivat yksilöllisistä näkökul-

mistaan, mutta itävaltalaisen koulutusjärjestelmän sisältä. (ks. Yin 2009, 88.) Tämän vuoksi 

laadimme suurimman osan haastattelukysymyksistämme ilman sinuttelevaa puhuttelumuotoa. 

Teemahaastatteluun osallistuneista kuudesta opettajasta neljä oli samanaikaisopettajaparia ja 

eräs toimi täysin itsenäisenä opettajana. Lisäksi haastattelimme sellaista itsenäisesti työsken-

televää opettajaa, joka usein sai työtoverikseen toisen opettajan. Koulutuksiltaan haastattelui-

hin osallistuneet opettajat olivat luokan-, aineen- ja erityisopettajia. 

Kaikki haastattelut tapahtuivat muistiinpanoja tehden, ilman ääninauhoitetta. Kun vailla nau-

hoitusta tapahtuva työläs muistiinpanolaadinnan asetelma saatiin järjestettyä, vallitsi tutkijoi-

den välillä työnjaon harmonia. Toisen työskennellessä kirjurina, toinen toimitti haastattelijan 

roolia. Haastattelijan ja kirjurin rooleja vaihdoimme vuorotteluperiaattein. Kestoltaan haastat-

telutilanteet olivat 1–2 tunnin mittaisia (esim. Simons 2009, 49). Informanttien aikataulusta 

riippuen opettajahaastattelut järjestettiin heti havainnointipäivän jälkeen tai vastaavasti myö-

hemmin, seuraavien päivien kuluessa. Teemahaastattelun kysymykset lähetimme opettajille 

etukäteen heidän toivomustensa mukaisesti. Osa opettajista koki, että koska haastattelun kie-

lenä toimi englanti, oli jännitystä laukaisevaa valmistautua kysymyksiin etukäteen. Opettajille 

etukäteen lähetetty haastattelurunko lisäksi auttoi heitä reflektoimaan ajatuksiaan teemakate-

gorioista ja antoi aikaa työstää oikeiden sanojen ja termien käännöstyötä saksan kielestä eng-

lanniksi. 

Teemahaastattelumme (liite 3) jakautui neljään teemakategoriaan, joista jokaisen tehtävä oli 

selvittää itävaltalaisia katsantoja erityisen tuen tarpeesta ja erityisopetuksesta. Teemat kattoi-

vat yleisen, henkilökohtaisen, pedagogisen ja terapeuttisen näkökulman ja sisälsivät kukin 

suoria kysymyksiä. Yleisen näkökulman puitteissa haastateltavat kuvasivat itävaltalaisen eri-

tyisopetuksen
9
 arvoja sekä sen asemaa ja tärkeyttä Itävallassa ja itävaltalaisessa koulutusjär-

jestelmässä. Lisäksi he pohtivat erityisopetuksen yleisiä tavoitteita. Henkilökohtaisessa näkö-

kulmassa korostuivat opettajien omat työssään tärkeänä pitämät arvot sekä heidän näkemyk-

sensä esimerkiksi erityisen tuen tarpeesta ja inkluusion merkityksestä. Niin ikään he valaisivat 

omaa ammatinvalinnan polkuaan. Puolestaan pedagogisessa näkökannassa opettajat avasivat 

                                                 
9
 Tutkimushaastatteluissa sijoitimme inkluusion erityisopetuksen alakäsitteeksi, jolloin se ymmärrettiin erääksi 

erityisopetuksen muodoksi (ks. kuvio 2, s. 17). 
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keskustelun samanaikaisopettajuudesta sen hyötyineen ja haittavaikutuksineen. Viimeisessä, 

terapeuttisessa näkökulmassa, opettajat kertoivat tuen tarpeessa olevien oppilaiden terapiakäy-

tännöistä. Haastattelun lopuksi informanteilla oli mahdollisuus lisätä kertomuksiinsa seikkoja, 

joita emme haastattelurunkoomme olleet kirjanneet tai ymmärtäneet kysyä haastattelun kulus-

sa. Haastattelurungon (liite 3) neljännen kysymyksen avulla tiedustelimme, mitkä tekijät oli-

vat saaneet opettajat kouluttautumaan erityisopettajiksi. Kun haastattelutilanteessa oli läsnä 

sekä erityisopettaja että luokanopettaja, muutimme kysymyksemme koskemaan opettajaksi 

kouluttautumista yleensä. 

 

5.4 Aineiston analysointitavat 

Laadullisen tutkimuksen puitteissa kerätty tutkimusaineisto voidaan analysoida lukuisin me-

netelmin. Esimerkkejä kvalitatiivisista aineistonanalyysitavoista ovat muun muassa sisällön-

analyysi, diskurssianalyysi ja narratologia sekä teemoittelu ja tyypittely (Eskola & Suoranta 

2008, 160; Metsämuuronen 2006, 241). Tapaustutkimuksella ei varsinaisesti ole omaa tarkoin 

määriteltyä analyysimenetelmää (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 194). Tutkimusaineistoni 

analyysia ohjaa sisällönanalyysi, joka on perinteinen laadullisen tutkimuksen analyysimene-

telmä. Sisällönanalyysi on myös tyypillinen analyysissä käytetty menetelmä, sillä useat toisis-

taan poikkeavat analyysimenetelmät ovat perustoiltaan jollakin tapaa sisällönanalyyttisia. Si-

sällönanalyysimallit jaetaan aineistolähtöisen, teoriaohjaavan ja teorialähtöisen analyysin 

muotoihin, ja valinta niiden käytölle tehdään tutkimuksen teorian ja empiirisen aineiston kes-

kinäisen suhteen perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 91, 95–100.) Tutkimukseni analyysi 

sijoittuu aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin välimaastoon. 

Aineistolähtöisessä analyysissa teoria muodostetaan kerättyyn aineistoon perustuen. Analyy-

sin malli on mielekäs valinta, kun tarvitaan informaatiota ilmiöstä tai asiasta, josta tietoa ei 

vielä ole. (Eskola & Suoranta 2008, 19.) Koska Suomessa tiedämme itävaltalaisesta inkluu-

siosta varsin vähän tai emme lainkaan, on aineistolähtöinen analyysi järkevin ratkaisu uuden 

tiedon esiintuomiselle ja järjestämiselle. Tuomen ja Sarajärven (2011, 95–96) mukaan teorian 

osuus aineistolähtöisessä analyysissa juontuu ainoastaan metodologisiin ratkaisuihin, eikä 

teoria täten määritä, mitä seikkoja aineistosta huomioidaan. He muistuttavat, että aineistoläh-

töisessä analyysissa tutkijan pyrkimys suuntautuu aina ennakko-oletuksettomuuteen ja hypo-

teesittomuuteen. 
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Aineistoa kerätessäni tutkimusaiheeni oli minulle vieras. Vallitsevista inkluusion periaatteista 

ja linjauksista olin tietoinen, mutta se, miten ilmiö Itävallassa näyttäytyy, oli minulle tuntema-

tonta. Aineistonkeruun jälkeen, ennen materiaalin analyysin aloittamista, tutustuin sekä ylei-

siin inkluusiota käsitteleviin asiakirjoihin että itävaltalaisen inkluusion periaatteisiin, sillä 

kerätty aineisto ei jäsentynyt järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi ennen teoreettista selvitystä 

siitä, millaista ilmiötä olin tutkimassa. Tutustumiseni itävaltalaisen inkluusion teoriaan ennen 

ryhtymistäni aineiston analyysiprosessiin viestittää, ettei analyysini voi täysin kulkea aineisto-

lähtöisen analyysin jalanjäljissä. Tuomi ja Sarajärvi (2011) kirjoittavatkin puhtaan aineisto-

lähtöisen analyysin mahdottomuudesta. He osoittavat esimerkiksi tutkijan valitsemien käsit-

teiden ja tutkimusmenetelmien olevan ennalta suunniteltuja, jolloin tutkijan subjektiivisuus jo 

kuultaa tutkimuksen kulkuun ja sen tuloksiin. Luottamatta ongelman poistumiseen subjektii-

visuuden tunnistamisella ja tunnustamisella tai henkilökohtaisten ennakkokäsitysten aukikir-

joittamisella, sisällytän tutkielmaani myös teoriaohjaavan aineiston analyysin käsitteen. Teo-

riaohjaava analyysi antaa tutkijalleen mahdollisuuden käyttää teoriaa analyysin kulun apukei-

nona sekä limittää analyysiin joitakin teoreettisia näkökantoja, vaikka analyysi itsessään ei 

muodostukaan teoriasta. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2011, 96.) 

Monivaiheinen aineiston analyysini jakautui karkeasti viiteen vaiheeseen: aineistoon tutustu-

minen, aineistoinformaation pelkistäminen, luokittelukategorioiden järjestäminen, tutkimuk-

sen tulokset ja niiden tulkinta sekä yhteenveto ja päätelmät. Analyysin ulottuvuudet olen kir-

jannut kuvioon 5 (s. 65). Analyysini kulkua tuki ja ohjasi alati tutkielmani tutkimuskysymys. 

Aineistoon tutustumisen ensiaskeleet ulottuivat kerätyn havainto- ja haastattelumateriaalin 

puhtaaksikirjoittamiseen syksyllä 2012. Käsin tehdyt muistiinpanot järjestin tietokoneelle 

Microsoft Word-tiedostoiksi. Dokumenttiin kirjasin kaikki merkityksiä antavat elementit, 

kuten merkit: ”♥  ”. Havainnointiaineistoon piirretyt sydämet ja hymiöt kuvasivat tutki-

joiden henkilökohtaisia tunnetiloja havainnointitilanteissa. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkijoiden subjektiivisuus oli siis vahvasti läsnä. Aineiston analyysiprosessiini olen sisällyt-

tänyt myös tutkijaparini havainnointiaineksen, sillä itävaltalaisia kouluvierailuja koskevan 

vaihto-opiskelukurssin yhteydessä olemme yhdessä tarkastelleet sekä haastatteluihin että ha-

vainnointipäiväkirjoihin kirjaamiamme seikkoja, etsineet materiaaleistamme yhtäläisyyksiä ja 

eriävyyksiä sekä pohtineet, millä tavoin olemme ymmärtäneet kokemaamme. Lopuksi yhteis-

ymmärryksessä yhdistimme aineistomme tulkinnat saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

Aineiston puhtaaksikirjoittamisen jälkeen syvennyin materiaalin läpilukemiseen, jota seurasi 

kirjoitetun tekstin yksinkertaistaminen, redusointi. Pelkistetyt ilmaukset listasin omaksi 

Word-tiedostoksi. Edelleen keskityin nyt uudelleen jäsennetyn aineistoni lukemiseen. Toinen 
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toistaan seuraavien lukukertojen tavoitteena oli ymmärtää tutkimukseni kannalta merkityksel-

liset pelkistykset ja puolestaan jaotella syrjään tutkimuksen kannalta epäolennaiseksi osoittau-

tunut informaatio. Koska keräämäni materiaali oli pieni, pyrin lähtökohtaisesti analysoimaan 

koko aineiston. Analyysini tekniikaksi valitsin luokittelun. Usein teemahaastattelu analysoi-

daan esimerkiksi teemoittamalla (Eskola & Vastamäki 2007, 42), mutta koska tarkoituksenani 

oli löytää vastauksia tutkimuskysymykseeni aineistolähtöisesti eikä haastattelun teemoja hyö-

dyntäen, rajoitin tekniikkani luokitteluun, yksinkertaisimpaan aineiston järjestämisen tapaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 93).  

 

Analysoin havainnointi- ja haastattelumateriaalit erikseen, molemmat luokittelun periaattei-

den mukaisesti. Haastattelu sekä havainnointi tarjoavat erilaisen tavan ja näkökulman vastata 

tutkimukseni tutkimuskysymykseen. Ne ovat erilaisia tiedonkeruun menetelmiä ja tässä tut-

kielmassani täydentävät toisiaan. Analysoimalla aineistot erikseen selvitän, antavatko mene-

telmistä saadut tulokset toisistaan poikkeavan vai samanluontoisen kuvan. Puolestaan vierai-

lukoulut ja -luokat olen analysoinut samanaikaisesti, sillä vierasta kulttuuria tutkiessani nou-

YHTEENVETO JA 

PÄÄTELMIÄ 

Aineistoon 

tutustuminen 

Aineiston 

pelkistäminen 

Havainnointi-

aineiston 

luokittelu 

Haastattelu-

aineiston 

luokittelu 

Tulokset ja 

tulkinta 

Tulokset ja 

tulkinta 

KUVIO 5. Aineiston analysointitavat 
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datan ehdotonta hienovaraisuutta tutkimaani kulttuuria kohtaan. Anonymiteetin varmistami-

nen on erityisen tärkeää, koska koulututkimuskurssin järjestäjät ovat tietoisia vierailukohteis-

tani ja opettajainformanttieni henkilöllisyydestä. Analysoimalla kaikki koulut samanaikaisesti 

varmistan, ettei yksittäisten opettajien ääni ole tunnistettavissa yhtä voimakkaasti kuin koulu-

kohtaisessa analysoinnissa. 

Toisistaan erillään suorittamani havainto- ja haastatteluaineiston luokittelu perustui pelkistet-

tyjen ilmausten listaamiseen kategorioiksi niiden samaa tarkoittavuuden nimissä. Löydettyjen 

kategorioiden sisällöt vaihtelivat, kunnes aineisto oli saavuttanut saturaatiopisteensä
10

. Yksit-

täisille papereille kirjaamani pelkistetyt ilmaukset muuntuivat luetteloiksi, joiden otsikot, ala-

luokat, nimesin kategoriaa kuvaten. Alaluokkia toisiinsa yhdistäen aineistosta syntyi yläluok-

kia. Edelleen yläluokat supistuivat pääluokiksi. Kaikki pääluokat kokosi lopulta ne yhteensi-

tova, yhdistävä luokka. 

Luokitellun havainnointiaineiston (kuvio 6) yhdistäväksi luokaksi muodostui ”Oppimisen 

edellytykset itävaltalaisessa perusopetuksessa 2000-luvulla”. Luokan jäsentymistä ohjasi tut-

kielmani tutkimuskysymys. Aineistosta eriytyi luokittelun kulussa vain yksi pääluokka, josta 

yhdistävä luokka rakentui. Pääluokan nimesin ”Oppimisen edellytykset” -kategoriaksi. Oppi-

misen edellytyksiksi määräytyivät sekä opettajan ja oppilaan välinen että oppilaiden keskinäi-

nen vuorovaikutus, oppilaiden yksilöllisyyden huomiointi, menestyksekkään oppimisen läh-

tökohtien turvaaminen sekä oppilaiden kannustaminen. 

 

Puolestaan haastatteluaineiston yhdistäväksi luokaksi kehittyi ”Opettajuus, erityisen tuen tar-

ve ja tukipalvelut itävaltalaisessa koulukulttuurissa 2000-luvulla” (kuvio 7, s. 67). Havainto-

aineiston tavoin haastatteluaineiston yhdistävää luokkaa ohjasi tutkielmani tutkimuskysymys. 

Yhdistävän luokan pääluokkia muotoutui kolme, joista kukin näyttäytyy tärkeänä itävaltalai-

                                                 
10

 Saturaatiopisteellä tarkoitan tässä tutkielmassani aineiston analyysin luokitteluvaiheen tilaa, jossa aineisto ei 

tuottanut enää uutta tietoa ja uudelleen kehittyvät luokat alkoivat toistaa jo muodostuneita kategorioita. 
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sen inkluusion taustaselvittäjänä. Pääluokiksi vahvistuivat ”Opettajuus”, ”Erityisen tuen tarve 

ja tuki” sekä ”Koulukulttuuri”. Opettajuuden pääkategoria rakentui opettajuudesta ammatin-

valintana ja opettajuuden haasteista. Puolestaan erityisen tuen tarvetta ja tukea koskeva pää-

luokka listasi erilaisia näkemyksiä tuen tarpeesta. Lisäksi luokka käsitti oppilaan tukemisen 

kouluympäristössä sekä selvitti erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sopeuttamista vallit-

sevaan yhteiskuntaan. Viimeinen haastatteluaineiston pääkategoria, koulukulttuuri, koostui 

toiminnasta koululuokassa, luokassa työskentelyn lähtökohdista sekä opetussuunnitelmista. 

 

Sekä havainto- että haastatteluaineistojen yhdistävien luokkien muodostamisen jälkeen pala-

sin vielä aineistojen alkuperäisiin materiaaleihin. Vertasin alkuperäisaineistojen sisältöjä te-

kemääni analyysiprosessiin ikään kuin tarkastaen, olinko jättänyt jotain olennaista taakseni 

sitä havaitsematta. Tämän jälkeen hiljennyin analyysin luokittelukategorioiden äärelle tulkit-

semaan, millaista tarinaa ne itävaltalaisesta inkluusiosta viestittivät. Aineistokohtaista tulkin-

taa tehdessäni, etenkin haastattelumateriaaleissa, pyrin ymmärtämään tekstiä informantit tii-

viisti ajatuksissani. Tarkoituksenani oli oivaltaa, mitä he todella viestivät puheellaan ja ole-

muksellaan. Koska analysoin havainnointi- ja haastatteluaineiston erikseen, esitän niistä saa-

mani tulokset myös toisistaan erillään. Tutkimustulososion pääotsikot koostuvat molempien 

aineistojen sisällönanalyysin pohjalta rakentuneista yhdistävistä luokista. ”Yhteenveto ja pää-

telmiä” -luvussa yhdistän molempien aineistojen tulokset ja tulkinnat kokoavaksi koosteeksi. 

Aineistojen tulkintojen yhdistäminen on mahdollisuuteni etsiä vastausta tutkimuskysymyk-

seeni siitä, millaisista elementeistä inkluusio rakentuu itävaltalaisessa 2000-luvun perusope-

tuksessa.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA TULKINTA 

Tutkimustulokseni kuvaavat inkluusion toteutumistapoja itävaltalaisen koulutusjärjestelmän 

perusopetuksessa 2000-luvulla. Tulokset ovat kuvausta vain tutkimukseen osallistuneiden 

koulujen ja luokkien inkluusiokäytänteistä, eivätkä ne täten mahdollista laajoihin, koko tasa-

valtaa kattaviin yleistyksiin. Mittaviin yleistyksiin pyrkiminen ei tämän tutkielman puitteissa 

olisi edes tarkoituksenmukaista, sillä tutkimuksellisena metodina tapaustutkimus luotaa yleis-

tämisen tavoittelun asemesta yksittäisten tapausten ymmärtämiseen. Lisäksi inklusiiviset käy-

tänteet ovat aina oppiyhteisöön ja -kulttuuriin tiiviisti sidottuja, jolloin identtisiä toiminnan-

muotoja ei ole mielekästä etsiä. 

Tässä luvussa luonnehdin tutkielmani tutkimuskysymyksen valossa tutkimuskoulujen ja -

luokkien oppiympäristöjä ja niiden jäsenhenkilöstöjä. Tarkoituksenani on tarjota raportin luki-

jalle välineitä aistia ja hahmottaa itävaltalaisia inklusiivisia luokkayhteisöjä ja niitä fyysisiä 

rakenteita, joista tutkimukseen osallistuneet koulut ja luokat ovat muodostuneet. Oppiympä-

ristöjen fyysisten elementtien ohella kuvaan luokkamiljöiden jäsenten välistä sosiaalista kans-

sakäymistä ja mentaalista vuorovaikutusta. Tarkastelun kulmakivinä ovat opettajien ja oppi-

laiden välinen vuorovaikutus sekä oppilaiden keskinäinen kanssakäyminen. Sekä fyysisten 

että sosiaalisten ja psyykkisten tarkastelunäkökulmien tavoitteena on muodostaa kokonaisku-

vaa siitä, millaisista elementeistä inkluusio rakentuu niissä perusopetuksen kouluyhteisöissä, 

jotka tutkimukseeni osallistuivat. 

Havainnointia koskevaan tulososioon (luku 6.1) kirjaamani esimerkit ovat otteita havainnoin-

tipäiväkirjoista. Haastattelujen tulososioon (luku 6.2) en ole liittänyt sitaattimuotoisia esi-

merkkejä, koska haastatteluaineksen tallentamisessa emme tutkijaparini kanssa käyttäneet 

nauhuria. Opettajien puheenvuorojen merkitseminen tutkimusraporttiin kielestä toiseen kään-

nettynä sekä vailla mahdollisuutta tarkistaa sanatarkka puheilmaisu olisi eettisesti arvelutta-

vaa, eikä se mukailisi hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä. 

 

6.1 Oppimisen edellytykset itävaltalaisessa perusopetuksessa 2000-luvulla 

Oppimisen edellytykset 2000-luvun itävaltalaisessa perusopetuksessa koostuvat tutkimusha-

vaintomateriaaleihini pohjautuen vuorovaikutuksesta, yksilöllisyyden huomioinnista, menes-

tyksekkään oppimisen lähtökohtien turvaamisesta sekä oppilaan kannustamisesta. Lisäksi 

havaintomateriaaleissa toistuu vahvasti seitsemän teemaa, jotka tässä luvussa sisältyvät oppi-
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misen edellytysten elementteihin. Aineistossa toistuneet teemat nimeän rauhallisuudeksi, kou-

lun kodinomaisuudeksi, huumoriksi, kuuliaisuudeksi, avuliaisuudeksi ja auttamiseksi, lasten 

yksilölliseksi huomioinniksi sekä yhteisopettajuudeksi. 

 

6.1.1 Vuorovaikutus ja yksilöllisyyden huomiointi 

Kouluvierailukohteideni oppilasmäärä ja -joukko olivat kirjavia. Oppijoita luokissa oli viides-

tä aina lakisääteisen ryhmäkoon maksimiin, 25:een, riippuen luokan luonteesta sekä erityisen 

tuen tarvitsijoiden lukumäärästä ja tuen tarpeiden vaikeusasteista. Oppilaat olivat iältään 6–13 

-vuotiaita ja samassakin oppilasryhmässä ikäjakauma saattoi olla laaja. Ikää voimakkaammin 

oppilaan luokkaryhmään sijoittamiseen vaikutti erityisen tuen tarpeen laatu ja diagnoosi sekä 

oppilaan henkinen pystyvyys. Mitä vakavammassa tuen tarpeessa oppilaat olivat, sitä laa-

jemmaksi ikäjakauma saattoi venyttäytyä luokissa. Puolestaan opettajien lukumäärä oppi-

luokissa ei suoraan ollut verrattavissa luokkakokoon tai tuen tarpeessa olevien oppilaiden 

määrään luokassa. Pikemminkin opettajien määrään vaikutti oppiaste: inklusiivisissa perusas-

teen koulutuksen luokissa sekä yleisopetuksen tiloihin integroiduissa perusasteen koulutuksen 

erityiskouluissa opettajia oli yksi tai kaksi, riippuen oppilaiden erityisen tuen tarpeen laadusta 

sekä fyysisten ja psyykkisten kehitysvammojen vakavuuden asteista. Näissä ryhmissä opetta-

jat olivat useimmiten koulutukseltaan erityisopettajia. Sen sijaan inklusiivisissa alemman kes-

kiasteen koulutuksissa sekä perusasteen ja alemman keskiasteen koulutuksen sekaryhmissä 

opettajia oli aina vähintään kaksi. Tällöin opettajapari tai -tiimi koostui sekä erityisopettajasta 

että luokan- ja/tai aineenopettajasta. 

Osa erityisen tuen tarvitsijoista oli saanut lääkärin diagnoosin kehitysvammastaan tai -

viivästymästään tai muusta oppimista vaikeuttavasta ja hidastuttavasta seikasta. Kaikilla in-

klusiivisissa luokkayhteisöissä opiskelevilla tuen tarvitsijoilla ei asiantuntijan lausuntoa ollut 

tai he odottivat diagnoosin valmistumista. Opettajat kertoivat, että toisinaan diagnoosin var-

mistuminen vie aikaa, eivätkä kaikki tuen tarvitsijat saa asiantuntijalausuntoa lainkaan, vaikka 

he sitä opettajien mukaan tarvitsisivat. Saadakseen tukea erityisiin tarpeisiinsa oppilas ei kui-

tenkaan välttämättä tarvitse virallista lausuntoa tai diagnoosia. Usein itävaltalaisissa kouluyh-

teisöissä erityisten tukitoimien käynnistämiseen riittää, että opettaja tunnistaa oppilaan erityi-

siä tukimuotoja tarvitsevaksi. (European Agency for Development in Special Needs Educati-

on 2010, 7.) Tutkielmani tulosten puitteissa jätän tarkastelun ulkopuolelle ne lainalaisuudet ja 

perustelut, joiden mukaan oppilaat saavat tai eivät saa lausuntoa erityisen tuen tarpeestaan. 
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Niin ikään tulosluku ei ota kantaa, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, etteivät jotkut oppi-

laat ole saaneet asiantuntijalausuntoa tuen tarpeestaan opettajien huolenheräämisestä huoli-

matta. Olennaista on, että erityisen tuen tarvitsijat olivat sijoittuneet inklusiivisiin oppiympä-

ristöihin riippumatta siitä, oliko heidän tuen tarvettaan virallisesti diagnosoitu vai ei. Lakkala 

(2008, 220) muistuttaakin, ettei aito inklusiivinen oppiyhteisö erottele erityisen tuen tarvitsi-

joita tukea tarvitsemattomista, sillä jokainen oppilas kohdataan yksilönä hänen henkilökoh-

taisten tarpeidensa tasolla. Käytännön inkluusion näkökulmasta tämä tarkoittaa, etteivät vain 

lääkäriasiantuntijain laatimat diagnoosit määritä oppilaan oikeuksia hänen tarvitsemaansa 

tukeen. 

Inklusiivisen oppiympäristön arvokulmakiveksi Lakkala (2008, 219–220) ehdottaa inklusii-

vista koulukulttuuria, jossa oppilaiden opetuksen lähtökohdaksi asetetaan lasten ja nuorten 

luonnollinen erilaisuus. Lakkalan mukaan erilaisuuden kohtaaminen, kokeminen ja hyväksy-

minen luonnollisena ilmiönä edistävät ja tukevat oppilaiden välistä tasa-arvoa. Itävaltalaisten 

tutkimusluokkaryhmien inklusiivisissa koulukulttuureissa opettajat rakensivat kommunikoin-

nin tapoja itsensä ja oppilaidensa välille verbaalisin, non-verbaalisin ja koskettamisen kanssa-

käymisen keinoin. Monitahoinen kommunikointikartasto tarjosi opettajille työvälineitä vastata 

oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kaiken kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen lähtökohtana 

pidettiin jäsenten välistä katsekontaktia. Kielellinen ja kehonkielellinen sekä koskettamisen 

kommunikointi muodostivat vahvan vuorovaikutuksen kehän, jonka tarkoituksena oli ylläpi-

tää kehon ja mielen välistä yhteyttä. Eräissä vierailukohteissa kommunikoinnin vahvistami-

sessa käytettiin lisäksi soitininstrumentteja, laulua ja musiikkia. Musiikillisilla elementeillä oli 

usein voimakas vaikutus oppilaiden mielialoihin ja käyttäytymiseen, kuten alla olevat havain-

topäiväkirjani huomiot osoittavat: 

Erityisopettaja lukee satua oppilailleen. Sadussa seikkailevan hahmon ajatuksia ja 

kokemuksia opettaja välittää lapsille laulaen, kitaralla säestäen, lapsia koskettaen, 

esittäen heille satuhahmoa muistuttavan pehmeän lelun ja tarjoten lapsille soittimia 

ja tavaroita, joita hypistellen ja paukuttaen he voivat kuulemansa avulla aistia sadus-

sa esiintyvää äänimaailmaa. Kun vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden mentaali-

nen todellisuus eristäytyy heidän fyysisestä todellisuudestaan, voi musisointi auttaa 

heitä palaamaan yhteiseen koettuun ja jaettuun hetkeen. 

Jokaisen koulupäivän päätteeksi sekä opettajat että oppilaat siivoavat luokkatilan ja 

laittavat päivän aikana käyttämänsä tavarat ja välineet niille kuuluville paikoilleen. 

Loppusiivousta siivittää stereoissa soiva rauhallinen ja instrumentaalinen musiikki. 

Levollinen ja tyyni musiikki rentouttaa päivän uurastuksesta uupunutta luokkajäse-

nistöä ja poistaa koulupäivän päättymiseen liittyvää rauhattomuutta. Luokkahuonetta 

siistivät oppilaat hyräilevät sävelten mukana ja välillä heidän askeleensa mukautuvat 

musiikin rytmiikkaan. 
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Opettajien äänenkäyttö luokissa oli yhtenään rauhallista ja äänenpaino ystävällinen. Opettaji-

en mukaan kielellisessä kommunikoinnissa äänenpaino onkin seikka, joka merkitsee lausuttu-

ja sanoja enemmän. Kun oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa äänenvoimakkuus ko-

hosi, osoittivat opettajat yhdessä sovituin käsimerkein oppilaita hiljentymään (ks. Saloviita 

2006, 58). Äänenkäytön ohella tärkeänä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen arvona pidet-

tiin kuuntelemisen taitoa. Luokissa vallitsikin hiljaisuus silloin, kun joku puhui ääneen koko 

yleisölle. Kuuntelemisen taidon omaksuminen ja noudattaminen koski sekä oppilaita että 

opettajia ja lisäsi etenkin hiljaisten, mietteliäiden, epävarmojen ja kielellisesti hitaiden oppi-

laiden kuulluksi tulemista sekä heidän luottamustaan kommunikointitapahtumaan. 

Jokaisessa vierailemassani tutkimuskohteessa, erityisesti niissä inklusiivisten kouluyhteisöjen 

erityisluokissa, joissa työskenteli vain monivammaisia ja vaikeisiin oppimisvaikeuksiinsa 

erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, opettajat toimivat yhtenään lähellä lasta. Kielellisen kans-

sakäymisen lisäksi vuorovaikutus rakentui vahvasti fyysiselle perustalle, jotta oppilaat pysyi-

sivät kiinnittyneenä siihen todellisuuteen, joka heidän ympärillään vallitsi. Kehollinen vuoro-

vaikutus oli välttämätöntä, sillä kommunikointi vain verbaalisin keinoin ei saavuttanut joi-

denkin oppilaiden tietoisuuden tasoja. Inklusiivisissa oppiympäristöissä tärkeiksi oppilaiden 

yksilöllisiksi tarpeiksi huomioituvat persoonallisuus, tunteet, henkilöhistoria ja elämänkoke-

mukset sekä kyvyt ja tavat oppia (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012a, 

7 ja 9; Lakkala 2008, 221). 

Itävaltalaiset opettajat kommunikoivat jokaisen oppilaan kanssa hänen kykyjensä ja taitojensa 

vaatimalla tavalla. Fyysisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa opettajat käyttivät jämäkkää mutta 

lempeää oppilaan koskettamista, joka koostui kehollisesta oppilaan ohjaamisesta sekä hellitte-

lystä oppilaan hyväksymissä rajoissa. Hellittely, esimerkiksi sylissä pitäminen ja halaaminen, 

osoitti oppilaille aikuisen huolenpitoa ja välittämistä. (Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur 2012b, 10.) Keskustellessaan oppilaidensa kanssa opettajat käyttivät voi-

makkaita äänen intonaatioita. Oppilaiden luonteesta, olemuksesta ja tuen tarpeen piirteistä 

riippuen heidän kehonsa ja mielensä ärsykkeitä stimuloitiin monipuolisesti ja luokkatoiminta 

järjestettiin heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa vastaavaksi. Stimuloinnin menetelmiin kuu-

luivat muun muassa äänien synnyttäminen esineitä ja instrumentteja apuna käyttäen, taiteen 

luominen vesi- ja sormivärein sekä muovailuvahoin, erilaisista materiaaleista koostuvien esi-

neiden koskettelu ja koko kehoa yhtäaikaisesti stimuloivien liikuntavälineiden käyttö. Liikun-

nallisia menetelmiä olivat esimerkiksi jumppamattoon kääriytyminen, pehmeän jalkapallon 
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pompottelu, riippumatossa heijaaminen, suuressa pallonpuolikkaassa istuminen tai makaami-

nen pallon pyöriessä ympyrää sekä puolapuissa riippuminen aikuisen tuella. 

Opettajien empatiakyky osoittautui tärkeäksi vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ylläpitä-

jäksi. Empatia erilaisia oppijayksilöitä kohtaan näyttäytyi ymmärryksenä, joustavuutena ja 

kärsivällisyytenä. Ne takasivat oppilaille mahdollisuuden lapsenomaiseen olemiseen, kuten 

leikkiin, hullutteluun ja höpöttelyyn sekä ajoittaiseen kovaäänisyyteen ja raikuvaan nauruun. 

Opettajien olemuksesta ja asenteista luokissa huokui syvätasoinen ymmärrys siihen todenmu-

kaiseen seikkaan, että lapset ja nuoret ovat vasta ensiaskeleiden taivaltajia matkallaan kohti 

vastuullista ja täysipainoista yhteiskuntansa jäsenyyttä. Tässä kansalaisuuden kehittymisen 

prosessissa opettajien tehtävä on tietojen ja taitojen opettamisen ohella tukea lapsen kehitystä 

ja kasvua sekä ohjata häntä lempeästi kohti viisaita elämän valintoja, kuitenkaan unohtamatta 

lapsen tarvetta olla lapsi ja kokea lapsuus. 

Empatiakyky auttoi opettajia aistimaan luokkaenergian tiloja ja tulkitsemaan oppilaidensa 

sanatontakin viestinnänkulkua. Näin opettajat olivat herkistyneitä meneillään oleville tilanteil-

le ja oppilaiden käytöksen ennalta-arvattavuus mahdollistui. Hymyileminen osoittautui niin 

opettajien kuin oppilaidenkin vahvaksi empatian kulmakiveksi. Yhdessä tutkijaparini kanssa 

havaitsimme, että taito hymyillä oli voimakas luokkajäsenten välinen kehonkielellinen kom-

munikoinnin väline. Sekä opettajat että oppilaat hymyilivät toisilleen herkeämättä ja hymyn 

kannattelema hyväntuulisuus vaikutti tarttuvan yksilöstä toiseen. Toisinaan hymy levisi oppi-

laiden kasvoille silloinkin, kun he työskentelivät itsenäisesti. Hymyileminen luokkayhteisöjen 

vuorovaikutuksen perustana viestitti opettajien mukaan kanssaihmisten hyväksymistä sekä 

sisäistä tyyneyttä. Lisäksi opettajat kertoivat, että hymy oli mahdollisuus saavuttaa oppilaan 

huomio positiivisin keinoin. Toisinaan hymy toimi jopa rohkaisuna itsestään tai toiminnastaan 

epävarmalle lapselle tai nuorelle. 

Arjen touhu tutkimuskohteissa näyttäytyi vilkkaana ja eläväisenä. Oppilaat tunnistivat paik-

kansa luokkayhteisönsä keskiössä ja vaikutelma tyytyväisyydestä paistatteli heidän ulkoisessa 

olemuksessaan. Tunnelma luokissa oli välittävä, turvallinen ja harmoninen. Välittämisen il-

mapiiri säkenöi niin opettajien ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa kuin oppilaiden 

keskinäisessäkin kanssakäymisessä. Luokkajäsenistö oli ikään kuin suurperhe, jossa jokaises-

ta välitettiin ja pidettiin huolta. Oppilaiden välistä kiusaamista, välinpitämättömyyttä, nälvin-

tää tai sanallista piikittelyä ei kantautunut tutkijoiden havaintoauraan. Lisäksi tyttöjen ja poi-

kien välillä ei osoittautunut olevan selkeää sukupuolten välistä kuilua, joka toisinaan ilmenee 

kanssaoppijan kiusoittelumielisenä arvostelemisena. Thomas ja Loxley (2007, 122) huomaa-
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vat, että usein inklusiivisissa opetusryhmissä oppilaat kunnioittavat toisiaan sekä ymmärtävät 

ja suvaitsevat erilaisuutta ja yksilökohtaisia eroavaisuuksia. Heidän mukaansa vieroksumisen 

ja kielteisten asenteiden asemesta erilaisuus näyttäytyy inklusiivisten oppiyhteisöjen jäsenille 

normaalina, jokapäiväiseen elämään kuuluvana asiana. 

Itävaltalaisissa tutkimusluokissa erityisen tuen tarvitsijat olivat mukautuneet oppilasjoukkioon 

siten, että tutkijavierailujen aikana heitä oli lähes mahdoton erottaa, mikäli tuen tarvitsijan 

vamma tai vaikeus ei ollut ulospäin näkyvä tai hänellä ei ollut erityisiä oppimisen apuvälinei-

tä. Luokkaväestöjen sosiaalinen vuorovaikutus ja sosiaalinen sekä toiminnallinen integraatio 

näyttäytyivät vahvana: Työskentelyssään oppilaat eivät tehneet eroa erityisen tuen tarvitsijoi-

den ja sitä tarvitsemattomien välillä, vaan otaksuivat tuen tarpeen olevan yksilölle kuuluva 

ominaisuuspiirre. Oppilaat eivät näyttäneet pitävän erityisen tuen tarvetta yksilön vajavuutena 

tai ongelmia tuottavana seikkana ja ymmärsivät, ettei kukaan voi olla kaikessa erinomainen. 

Kiusoittelun ja arvostelemisen sijaan oppilaat hyväksyivät toisensa, olivat sopuisia ja usein 

auttamishaluisia toisiaan kohtaan, kuten seuraava havaintopäiväkirjani muistiinpano kuvaa. 

Esimerkiksi pari- tai ryhmätyöskentely oli oppilaille mieluista ja innoittavaa riippumatta siitä, 

keiden läsnäolosta työskentely koostui.
11

 

Yhdessä tapahtuvassa tekemisessä oppilaat olivat kärsivällisiä. He malttoivat odottaa henkilö-

kohtaista vuoroaan toimia ja puhua sekä kuunnella, mitä toisilla oli asiaa. Toistensa toiminnan 

seuraaminen näytti ilahduttavan heitä yhtä lailla kuin omakohtainen tekeminenkin. Lisäksi 

oppilaat soivat toisilleen yksilöllistä työskentelyrauhaa. 

Tutkijaparini kanssa kiinnitimme tarkkaavaisuutemme oppilaiden alati pitkäjännitteiseen kes-

kittymiskykyyn. Opettajat saattoivat opettaa ja selostaa pitkiäkin toveja oppilaiden istuessa 

työpöytiensä äärellä huomio suunnattuna opettajien sanomaan. Levotonta elehtimistä pulpetti-

en lomassa ei usein ollut havaittavissa, ellei oppilailla ollut vammasta tai sairaudesta johtuvaa 

pakonomaista liikehdintää tai tarvetta stimuloida kehoaan liikkein. Kun opettajat kysyivät 

oppilailtaan jotain, löytyi yleisön joukosta toistuvasti useita vastaajahalukkaita. Mikäli oppi-

laan keskittyminen joskus harhautui, odottivat opettajat rauhallisesti oppilaan palautumista 

                                                 
11

 Kuorelahti ym. (2012, 282) kutsuvat tällaista erityisen tuen tarvitsijan toimintaan mukaan ottamista sosiaali-

seksi osallisuudeksi. Käsitteenä sosiaalinen osallisuus viittaa heidän mukaansa oppilaiden keskinäisiin suhteisiin, 

kun puolestaan osallisuuden toimintamalli ilmentää opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. 

Oppilas pitää luokan edessä esitelmää valitsemastaan eläimestä. Häntä jännittää ko-

vin ja toisinaan sanat juuttuvat ajatuksiin. Muut oppilaat rohkaisevat toveriaan jat-

kamaan. Joka kerta, kun hän kadottaa tarvitsemansa sanat, ryhtyvät toiset auttamaan 

oikeiden käsitteiden löytymiseksi. 



74 

 

vuorovaikutustapahtumaan ja nappasivat hänen huomionsa heti katseiden jälleenkohtaamises-

sa. Keskittymiskyvyn herpaantumista opettajat luonnehtivat ihmiselle luonnolliseksi toimin-

naksi, joka ei tavallisesti vaatinut erityistä opettajan kielteistä huomionosoitusta, kuten ärty-

mystä tai asiasta valittamista ääneen kaikkien oppilaiden kuullen. Seuraavat esimerkit tut-

kimuskohteiden tapahtumista valottavat opettajien toimintaa niinä hetkinä, kun oppilaiden 

keskittyminen oli heikentynyt. 

Tutkimuskohteissa vallitseva kasvatusnäkymä avartui varsin sallivana, mutta pysytteli joh-

donmukaisesti niiden rajojen puitteissa, jotka luokan toiminnalle oli asetettu. Toisinaan oppi-

laiden toiminta saattoi olla hyvin vapaata ja heitä rohkaistiin henkilökohtaisten rajojensa ko-

keiluun. Opettajat eivät toistuvasti kieltäneet oppilaita, vaan usein odottivat heidän itse huo-

maavan erheensä. Näkymältään sallivassa kasvatustyylissä opettajilla oli kuitenkin vahva auk-

toriteetillinen status, jota oppilaat kunnioittivat. Oppilaat olivat kuuliaisia opettajiaan kohtaan 

ja hyväksyivät, että kouluympäristössä opettaja kehysti raamit koulupäivän tekemiselle. Huo-

noa käytöstä ei sallittu ja opettajat antoivatkin palautetta oppilaiden kyseenalaisista menette-

lyistä ja toimintatavoista. Puuttuminen oppilaiden kelvottomaan käytökseen oli hallittua ja 

opettajat pysyttelivät hillittyinä, sillä hermostuminen ei kuulunut inklusiivisen oppiympäris-

tön toimintakulttuuriin ja taitavan pedagogin tapoihin. Sopimattomaan käyttäytymiseen puut-

tumisessa erityisen tuen tarvitsijat eivät olleet sitä tarvitsemattomiin nähden poikkeusasemas-

sa, vaan luokan kirjoitetut sekä kirjoittamattomat säännöt ja normit koskivat tasapuolisesti 

kaikkia luokan jäseniä. Oppilaiden välisten ongelmatilanteiden purkuun suotiin aikaa ja ne 

läpikäytiin alati perinpohjaisesti. Opettajien asenne ongelmatilanteiden selvityksessä oli tiuk-

ka, mutta ei syyttävä eikä kiihtynyt. Oppilaille suotiin aina mahdollisuus puolustautua ja sel-

vittää tapahtumankulku heidän henkilökohtaisesta näkökulmastaan. Eräässä luokkakohteessa 

pahoittelu ja anteeksipyyntö eivät riittäneet peittämään sitä harmia tai pahaa mieltä, jota oppi-

Luokassa puhkeaa riemu, kun opettaja mainitsee pikkujoulut. Rauhoittaakseen ryh-

män opettaja ei ryhdy kilpakailotukseen oppilasjoukon kanssa, vaan hiljenee ja odot-

taa. Hän nostaa kätensä ylös kertoakseen puheenvuoronsa olevan kesken. Yksi ker-

rallaan oppilaat hiljenevät nähdessään opettajan ylösnostetun käden. Oppilaat alka-

vat itsekin kurotella käsiään viestittääkseen, että ovat huomanneet opettajan eleen. 

He myös huomauttavat toisiaan vilkaisemaan opettajaan päin. Muutaman kymmense-

kuntisen jälkeen luokassa vallitsee täysi hiljaisuus. 

Erityisopettaja on kyykistyneenä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan vierellä ja ohjaa 

tätä äidinkielen tehtävässä. Oppilaan katse harhautuu viereisiin pulpetteihin, joiden 

äärellä kaksi oppilasta pohtii ääneen tehtäviä. Erityisopettaja vaikenee ja antaa oppi-

laan kuunnella viereisen pöydän keskustelua. Kun oppilas kääntää katseensa takaisin 

omaan tehtäväkirjaansa, jatkaa erityisopettaja ohjaustaan. 
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las oli toiselle oppilaalle tai opettajalle aiheuttanut. Katumuksen ja anteeksipyynnön lisäksi 

oppilas oli velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vahingon ja auttamaan loukatuksi tullutta. 

Itävaltalaisten opettajien olemuksesta ja toiminnasta huokui käsitys ihmisyyden samanarvoi-

suusperiaatteesta. Ihmisyyden hierarkiassa he eivät nostattaneet itseään lasten ja nuorten ylä-

puolelle, vaan arvottivat itsensä yhdenmukaiselle arvotasolle oppilaidensa kanssa. Tämä ei 

kuitenkaan vapauttanut opettajia roolistaan kantaa vastuuta ala-ikäisistä jäsenistä koostuvista 

oppilasryhmistään. Opettajien vastuu aikuisina oli asettaa oppilaille heidän oppimistaan ja 

kasvuaan tukevia rajoja sekä iloita oppilaistaan kuin omista lapsistaan. Inkluusion perinteiden 

mukaisesti opettajat toimivat pikemmin oppilaiden oppimisen ohjaajina kuin opettajina opet-

tajuuden perinteisessä merkityksessä. Tällaista opettajan ohjaavaa opetustapaa Kauppila 

(2007, 12) kutsuu sosiokonstruktivistiseksi opettajuuden otteeksi, joka pohjautuu sekä huma-

nistiseen että kognitiiviseen ihmiskäsitykseen. 

Sosiokonstruktivistinen opettamisen tapa on osa sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jos-

sa opetus ja opettaminen nähdään oppimisen ohjaamisena. Kun perinteisen behavioristisen 

opettajan roolin asemesta opettaja toimii oppilaan oppimisen ohjaajana sekä oppitilanteiden 

suunnittelijana ja järjestäjänä, saa oppilaan oma aktiivisuus opetustapahtumassa korostuneen 

merkityksen. Sosiokonstruktivismi on eräs konstruktivismin suuntaus, joka tähdentää oppimi-

sen sosiaalista ja vuorovaikutuksellista luonnetta. Oppiminen tapahtuu siis vuorovaikutukses-

sa toisten ihmisten kanssa. Tällöin kaikkien luokkajäsenten, niin opettajien ja oppilaiden kuin 

oppilaiden keskinäiselläkin, sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen asema. (Kauppila 

2007, 12, 43, 47–48, 51; Lakkala 2008, 220; Patrikainen 1997, 83–84.) Oppilaan oppiproses-

sien ohjaaminen vaati opettajalta tarkkaa tietämystä oppilaidensa ikä- ja kehitystasoista ja 

kykyä löytää tavat tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimista (Kauppila 2007, 127). 

 

6.1.2 Menestyksekkään oppimisen lähtökohtien turvaaminen ja oppilaan kannustaminen 

Itävaltalaisessa koulukulttuurissa integraatio ja inkluusio ovat hieman yleisempää perusasteen 

koulutuksessa, alakoulussa, kuin alemman keskiasteen koulutuksissa, yläkouluissa. Vieraile-

missani inklusiivisissa yhteisöissä sekä ala- että yläkouluissa integroituja ja inklusiivisia 

luokkia oli muodostettu vähintään yksi jokaista luokkatasoa kohden. Kussakin luokassa opis-

keli 1–6 erityisen tuen tarvitsijaa. Inklusiivisten luokkien tavanomaisin ja näkyvin tunnuspiir-

re oli kahdesta tai kolmesta opettajasta koostuva opettajain tiimi, samanaikaisopettajuus. Li-
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säksi kaikissa tutkimusluokissa työskenteli koulunkäynninohjaajia joko kokoaikaisesti tai osa-

aikaisesti. Avustajien lukumäärä luokissa riippui oppiaineesta, oppilasmäärästä sekä oppilas-

ryhmän luonteesta (esim. Lakkala 2008, 102–103). Tutkimuskohteissa pidettiin tärkeänä, että 

luokissa oli tarpeeksi aikuisia avustamassa oppilaita. Samanaikaisopettajuuden sekä avustaja-

palveluiden tarkoitus oli tehokkaasti tukea ja ohjata oppilaiden oppimista ja oppimiseen liitty-

viä kasvun prosesseja. 

Oppiympäristöinä luokkahuoneet tavoittelivat kodinomaista tunnelmaa. Kouluhenkilökuntien 

keskuudessa uskottiin vakaasti, että kodinhenkevä oppimisen ympäristö motivoi lapsia ja nuo-

ria oppimaan ja kannustaa heitä kohti parempia oppimisen tuloksia. Kodin ja koulun saman-

kaltaisuudella pyrittiin välttämään ympäristön muutosten kielteisiä vaikutuksia oppilaiden 

oppimiseen. Koulujen raharesursseja suunnattiinkin mieluusti viihtyisän ja kotoisan oppiym-

päristön luomiseen. Luokkatilojen laitosmaisuutta häivytettiin ja puolestaan kodinomaisuutta 

lisättiin eri sisustusvalinnoin, kuten värikkäin seinin, runsain ikkunaverhoin ja lattiamatoin, 

olohuone- ja keittiökalustein, lasten laatimien taideteosten esillepanoin, luokkiin suunnitelluin 

levähdysnurkkauksin sekä korvaamalla kirkas sähkövalaistus runsaalla luonnonvalolla. Lisäk-

si kaikissa vierailukohteissa oli kattava lasten- ja nuortenkirjallisuuden kirjavalikoima. 

Tutkimuskohteiden luokkatilat olivat avarat ja koulukäytävätkin usein ahdasta käytävämäi-

syyttä välttäviä. Oppiympäristöjen suunnitteluratkaisujen tarkoitus oli tukea oppilaiden kehit-

tymistä itsenäisiksi ja päätöksiä tekeviksi kouluyhteisön jäseniksi (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 2012c, 9). Ympäristöt oli rakennettu ja visualisoitu oppilaiden 

ikämaailmasta käsin, heidän tarpeitaan mukaillen. Esimerkiksi välineet ja materiaalit oli sijoi-

tettu oppilaiden fyysiselle korkeudelle itsenäisen ja oma-aloitteisen työskentelyn mahdollis-

tamiseksi. Lisäksi kaikki seinäkoristeet, julisteet ja oppilaiden taideaineiden tuotokset oli ase-

teltu heidän silmänkorkeudellensa. 

Jokaisessa tutkimusluokassa oli opetuksen eriyttämiselle tarkoitettu ja suunniteltu tila. Vaikka 

oppilaat työskentelivätkin pääsääntöisesti yhtäaikaisesti samassa tilassa, käytettiin eriyttämi-

seen soveltuvia huoneita esimerkiksi koetilanteissa niiden oppilaiden tueksi, jotka tarvitsivat 

opettajan tai avustajan erityistä ohjausta. Lisäksi eriyttämisen tiloja hyödynnettiin, kun oppi-

lasjoukko jaettiin ryhmiin, esimerkiksi hiljaisuutta ja itsenäisyyttä vaativiin askareisiin sekä 

vuorovaikutukselliseen työskentelyyn. Vahvoja vuorovaikutuksellisia oppimistilanteita olivat 

pari- ja ryhmätyöt, fyysisen toiminnan kautta oppiminen sekä taideaineet ja leipominen. Eriyt-

tämisen tilat soveltuivat myös levon ja rauhoittumisen sijainneiksi niitä tarvitseville. Sekä 
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erityisen tuen tarvitsijoiden että sitä tarvitsemattomien levontarvetta kunnioitettiin ja heillä oli 

mahdollisuus levähtää, mikäli koulutyö heitä silminnähden uuvutti. 

Luokkien keskiöissä leijaili myönteinen opin ilmapiiri. Tunnelma koulutyössä oli pääosin 

rauhallinen ja luokkajäsenistö rentoutunut ja hyväntuulinen. Joidenkin opettajien mukaan 

koulun ja opettamisen eräs merkittävimmistä arjen tavoitteista on tarjota oppilaille hyvä ja 

onnistunut päivä. Opettajat korostivat hyvän koulupäivän merkitystä uuden oppimisessa ja 

oppilaan oppimisen motivaation säilyttämisessä (ks. sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, 

esim. Kauppila 2007, 128). Hyvin sujuva koulupäivä edesauttoi myös oppi-ilmapiirin myön-

teisenä pysymistä. Rauhallisuuden ja rentoutuneisuuden ohella lempeänmyötämielisessä il-

mapiirissä oli aistittavissa avoimuutta, erilaisuuden hyväksyntää, kiireettömyyttä, ystävälli-

syyttä sekä tiivistä vuorovaikutuksellisuutta. Vuorovaikutustilanteissa oppilaat olivat usein 

sanallisesti suoria ja varsin rehellisiä, mutta tavalla, joka ei näyttänyt loukkaavan kanssakäy-

misen osapuolia ja antoi kaikille vuorovaikutukseen osallistuville mahdollisuuden esittää puo-

lustuksensa. 

Kiireettömyys soi oppilaille aikaa keskittyä koulutyöhön, oli kyseessä matematiikan laskuteh-

tävät, maailmakartan piirtäminen maantiedossa, askartelu ja piirtäminen, energian lataaminen 

lepohuoneessa tai eväiden syönti lounastauolla. Edelleen kiireettömyys esimerkiksi viimeis-

tellä oma tuntitehtävä tarjosi oppilaille tilaisuuden auttaa ja neuvoa kanssaoppijoitaan. Toisten 

auttaminen kasvatti oppilaita ystävällisyyteen ja auttamisen iloon. Sekä erityisen tuen tarvitsi-

jat että sitä tarvitsemattomat osallistuivat toistensa neuvomiseen ja ohjaamiseen. Tunnelma 

kiireettömyydestä salli myös aikaa tiiviisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa oppilaat harjaan-

nuttivat ja kehittivät vuorovaikutustaitojaan. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa koulupäi-

vän aloittavat aamutuokiot sekä ainekohtaiset koulutehtävät. Aamutuokioilla oppilaat olivat 

kontaktissa toisiinsa laululeikkien välityksellä ja kuulumisiaan kertoen. Puolestaan ainekoh-

taisissa koulutehtävissään oppilaat saattoivat esimerkiksi pienin ryhmin kokoontua lattiata-

soon yhdessä pohtimaan ratkaisuja mutkikkaisiin tehtäviin. Mikäli erityisopettaja oli tällöin 

ohjaamassa tuen tarvitsijaa, tarjosi opettaja oppilaalle mahdollisuutta osallistua lattiakokoon-

tumiseen. 

Huumori ja sen käyttö esittäytyi näkyvästi jokaisessa luokkavierailukohteessa. Sekä opettajat 

että oppilaat olivat taitavia huumorin harjoittajia ja toisinaan hauskuuttelua sävytti lempeä 

ironisuus. Huumorin tarkoituksena oli pitää luokkatunnelma keveänä ja säilyttää oppilaiden 

hyväntuulisuus. Erityisen tuen tarvitsijoiden kohdalla opettajat pitivät huumoria ainutlaatuisen 

tärkeänä, jotta oppilaat oppisivat ammentamaan hyvää oloa raskaissakin erityisen tuen tarpeen 
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mukanaan tuomissa kamppailuissa. Opettajat tarjosivat huumoria eräänlaisena selviytymisen 

keinona ja vapautuksena niistä ahdistuksen tunteista, joihin tuen tarvitsija saattoi muutoin 

itsensä sulkea. Sekä opettajien että oppilaiden huumorin käyttö oli luontevaa ja jouhevaa, eikä 

sitä sälytetty sille kuulumattomiin tilanteisiin. Pari- ja ryhmätyöskentelyssä huumori paljastui 

vuorovaikutuksen peruselementiksi viestittäen oppilaiden nauttivan olostaan luokan ilmapii-

rissä. Seuraavat esimerkit luonnehtivat huumorintäytteisiä tapahtumia luokissa. 

Kaikissa tutkimuskohteissa koulutuksen, opetuksen ja oppimisen merkittävimpänä tavoitteena 

pidettiin yhteiskunnallista integraatiota, lasten ja nuorten sopeuttamista ja sopeutumista itäval-

talaiseen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisen integraation tärkeyttä korostaa myös Booth (2000, 

19), joka pitää yhteiskuntaan sopeutumista eräänä inklusiivisen koulutuksen perimmäisenä 

päämääränä. Booth toivoo opettajien onnistuvan myötävaikuttaa niihin prosesseihin, joiden 

avulla oppilaan on mahdollista saavuttaa autonomia ja täysivaltainen yhteiskunnan jäsenyy-

den asema. Inklusiivisissa luokkayhteisöissä korkeaksi tavoitepäämääräksi asettautui myös 

oppilaiden sijoittuminen työelämään. Kykenevyys työelämään nähtiin vahvana yhteiskunnal-

lisena oikeutena ja ihmisyyden perustarpeena. Opetuksen tehtävä oli taata oppilaille sellaiset 

nuoruuden ja aikuisuuden elämänhallinnan valmiudet, jotka mahdollistivat työelämään sijoit-

tumisen ja siellä pysymisen. Tavat, joilla tutkimukseeni osallistuneet koulut tavoittelivat pää-

määräänsä sopeuttaa ja sijoittaa oppilaansa vallitsevaan yhteiskuntaan ja työelämään, jakau-

tuivat kahteen ulottuvuuteen. Ensinnäkin jokaisessa tutkimusluokassa opetus nojautui sellai-

seen pedagogiikkaan ja maailmankatsomukseen, jossa yksilöt nähdään erilaisina ja ainutlaa-

tuisina oppijoina. Oppimisen tavoitteita ei asetettu luokkakohtaisesti, vaan kaikille oppilaille 

määriteltiin henkilökohtaiset oppitehtävät ja -tavoitteet pohjautuen heidän kykyihinsä, tarpei-

siinsa, persoonallisuuteensa ja oppihistoriaansa. Toisekseen oppilaiden henkilökohtaisiin op-

pimisen vaiheisiin suotiin aikaa, mikä määrittyy Itävallan opetussuunnitelmissa sekä opettaji-

Aamutuokiolla erityisopettaja soittaa kitaraa ja laulaa oppilaiden kanssa heille tuttu-

ja lauluja. Jokainen oppilas saa vuorollaan keksiä kehon liikkeitä, joilla laulua rytmi-

tetään. Opettaja innostaa oppilaat hulluttelemaan, johon kuuluu hyppelehtimistä, 

tanssia, käsien yhteen lyömistä sekä naurun kiljahduksia. Kun oppilaat vallan innos-

tuvat höpöttelemään, liittyy opettaja kitaran kanssa mukaan hauskanpitoon osoittaen, 

että huumorilla leikittelyn hetket tuovat ilonpirskahduksia arkeen. 

Oppilas osoittelee luokassa olevia tavaroita tahtoen tietää meiltä suomalaisilta tutki-

javierailta, miltä mikäkin tavara kuulostaa suomen kielelle käännettynä. Suomen kie-

len sana ”roskakori” on hänen mielestään erityisen huvittava ja hän rientää kerto-

maan sanalöydöksestään luokkatovereilleen. Pian koko luokkatila raikuu roskakori -

sanasta hokevista oppilaista ja nauru kaikuu korvissa. Hilpein hymähdyksin opettajat 

ilmaisevat oppilailleen hyväksyvänsä huumorin sävyttämän ilon hetken. 
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en mukaan myös itävaltalaisessa koulutusta koskevassa laissa. (Bundesministerium für Un-

terricht, Kunst und Kultur 2012a, 7–9; Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

2012b, 10–11, 26–28.) 

Oppilaiden yhteiskuntaan sopeuttamisen prosessissa opettajat kokivat tehtäväkseen ylläpitää 

lasten ja nuorten luontaista taipumusta uteliaisuuteen ja toiminnalliseen aktiivisuuteen. Luok-

katoiminta oli lähtökohdiltaan oppilaiden kokemusmaailmasta kumpuavaa ja työskentely 

suunniteltiin heidän tarpeidensa mukaisesti. Opettajat välttivät sellaisia opettajajohtoisia opet-

tamisen menetelmiä, joissa oppilaille tarjoutuu vain passiivinen tiedon vastaanottajan rooli. 

Opettajien ennemmin ohjaava kuin määräävä ote opettajuuteen oli hienovarainen tapa johdat-

taa oppilaat itsenäisen työskentelyn menetelmien pariin. Itsenäisyys sekä itsenäisen työskente-

lyn oppiminen nähtiin osallisuuden ja autonomian osina, jotka heijastuvat oppilaiden tapaan 

jäsentää itseään yhteiskuntansa täysivaltaisena jäsenenä. Yhteiskuntaan sopeutumisen aske-

leissa tärkeää oli myös oman itsensä suhteuttaminen muihin. Kasvatustyössään opettajat ohja-

sivat oppilaitaan välttämään itsensä vertailua toisiin, korostaen jokaista iloitsemaan yksilölli-

sestä ainutlaatuisuudestaan. Tämä takasi oppilaille mahdollisuuden omana itsenään olemiseen 

ja toimimiseen luokassa. 

Oppilaiden itsenäisyyden opettelussa vastuu näytteli merkittävää roolia. Kuin huomaamatto-

min kerta-annoksin oppilaat saivat pieniä vastuuta vaativia tehtäviä, joiden tarkoituksena oli 

opettaa heitä vastuun ottamiseen ja sen kantamiseen. Vastuutehtäviä olivat esimerkiksi liikun-

tasalin pääoven lukkoon huolehtiminen salista poislähdettäessä, valojen sytyttäminen tai 

sammuttaminen, evästauolla mehun kaataminen jokaisen oppilaan lasiin, piirustuspaperien 

jakaminen tai valmiiden tehtävien kerääminen, laulun valitseminen musiikkituokiolle sekä 

kynttilän sytyttäminen ja sammuttaminen opettajan opastuksella. Vastuutehtävät olivat oppi-

laille mieleisiä ja he tunsivat itsensä erityisiksi suorittaessaan heille ehdotettua tehtävää. Seu-

raava havaintopäiväkirjani esimerkki ilmentää, ettei vastuun harjoittelu aina onnistunut odote-

tulla tavalla. Luonnollisesti oppilaat saattoivat unohtaa vastuutehtävänsä innostuessaan josta-

kin muusta ympärillään tapahtuvasta. Opettajat saattoivat hienovaraisesti muistuttaa oppilaita 

unohtuneesta vastuutehtävästä, mutta koska annetut toimet eivät unohtuessaan olleet koskaan 

harmia tai vaaraa aiheuttavia, ei lapsia ja nuoria toruttu ankarasti vastuun muistamattomuu-

desta. 
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Viiden hengen oppilasryhmälle on annettu joukko koulutehtäviä, jotka heidän on mää-

rä suorittaa ryhmätyönä erillisessä oppiluokassa ilman opettajan valvontaa. Ryhmään 

lukeutuu sekä tyttöjä että poikia. Muut oppilaat ovat jääneet kahden opettajan kanssa 

kotiluokkaansa työstämään hiljaisuutta ja työrauhaa vaativia tehtäviä. Viiden hengen 

ryhmän tarkoitus on yhdistää vaikeiden äidinkielellisten sanojen kirjoittamaan oppi-

minen ja fyysinen tekeminen. Oppilaat seisovat lattialla, asettavat hernepussin päänsä 

päälle ja askeltavat eteenpäin opeteltavan sanan tavutusrytmin mukaisesti. Sana tavu-

tetaan ääneen. Yritys olla pudottamatta pään päällä lepäävää hernepussia auttaa op-

pilaita keskittymään ääneen toistetun sanan oikeinlausumiseen. Kun sanan ääneenta-

vutus on valmis, istuutuvat oppilaat pöydän äärelle kirjoittamaan sen paperille. Ryh-

män toiminnan tavoite on vaikeiden sanojen yhdessäopettelu, mutta rauhattomuus 

vangitsee ryhmän jäsenet ja toiminta muuttuu vallan hassutteluksi ja naurun höläh-

dyksiksi. 

Vastuun kantamisen ohella myös valinnanvapaus osoittautui osaksi itsenäisyyden harjoittele-

mista, kuten seuraava havaintopäiväkirjani katkelma osoittaa. Oppilaiden oli suoritettava heil-

le yksilöllisesti määrätyt tehtävät, mutta usein he saattoivat itse valita niiden suorittamisjärjes-

tyksen. 

Koulutyön pakonomaisena suorittamispaikkana ei pidetty oppilaan omaa työpöytää, vaan va-

linnanvapaus ylettyi usein myös paikan valintaan. Jos oppilaat halusivat keskittyä tehtäviinsä 

lattiatasolla, sallivat opettajat sen, mikäli lattiatyöskentely ei häirinnyt muiden oppilaiden 

keskittymistä. Oppilaat saivat olla eläväisiä ja liikkua luokassa, mutta sen täytyi tapahtua hil-

jaisesti ja rauhallisesti, jotta kaikille oikeutettu työrauha säilyisi. Myös Vakkuri (1998, 34) 

suosittelee uuden oppiaineksen opettelemisen yhdistämistä fyysiseen liikkeeseen. Oppimisen 

tehokkuuden ja mielekkyyden lisäämiseksi hän ehdottaa istumisen korvaamista liikkeellä ai-

na, kun se on mahdollista. Pulpetin äärellä paikoillaan istumisen Vakkuri vakuuttaa olevan 

kehnoimpia oppimista edesauttavista keinoista. Koulutehtävien suorittamisjärjestyksen ja -

paikan valinnan lisäksi oppilaille suotiin valinnanvapaus ulkoilusta. Itävallassa oppituntien 

Joissakin tutkimusluokissa erityisen tuen tarvitsijoiden päivästruktuurin jäsentämisen 

tukena käytetään kuvakortteja. Oppilas, jolla on vakavia oppimisen vaikeuksia, huo-

maa pulpetillaan seisovasta kuvakorttipidikkeestä kuvan lepohuoneesta, jonne on si-

joitettu rauhoittumista ja rentouttamista tukevia sisustuselementtejä ja musiikkia. Ku-

vakortti toistaa edellisen päivän toimintaa, sillä aamulla ennen oppilaiden saapumis-

ta luokkaan opettaja on unohtanut kääntää kortit kuluvaa päivää vastaaviksi. Opetta-

ja muuttaa kuvakorttien järjestystä nykyhetken mukaisiksi, joka osoittaa, ettei rentou-

tumishetki lepohuoneessa lukeudu oppilaan päiväohjelmaan. Mutta koska oppilas eh-

ti jo intoutua pääsystään lepohuoneeseen, tarjoaa opettaja hänelle kaksi vaihtoehtoa: 

päivitetyn kuvakorttijärjestyksen osoittaman toiminnan välitön aloittaminen tai lyhyt-

kestoinen hetki rentoutumista lepohuoneessa, jonka jälkeen paluu kotiluokkaan kuva-

kortin osoittaman toiminnan äärelle. Oppilas valitsee työrupeamansa aloitukseksi le-

pohuoneen, jonne opettaja suuntaa hetkeksi hänen kanssaan. 
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välisiin taukoihin ei tavanomaisesti kuulunut ulkoilu, mutta halutessaan oppilailla oli mahdol-

lisuus siirtyä ulos leikkimään aikuisen valvonnassa. 

Kiireettömässä luokkatunnelmassa kaikkien tutkimuskohteiden päiväaikataulut olivat väljiä. 

Se loi mahdollisuuden nopeillekin suunnitelmien muutoksille ja salli maksimaalisen keskit-

tymisen meneillään olevan oppitehtävän suorittamiseen. Sekä inklusiivisissa luokissa että 

inklusiivisiin kouluihin sijoitetuissa erityisryhmissä korostui luokkajäsenten yhteistoiminnal-

lisuus, joka Saloviidan (2006), Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012) sekä Lakkalan 

(2008) mukaan on yhdessä oppilaiden osallisuuden kanssa inklusiivisen ajattelun keskeinen 

perusta ja koko inklusiivisen opetuksen tavoite. Vaikka oppilaiden yksilökohtaista ohjaamista 

sekä opettajan ja oppilaan välistä kahdenkeskistä kohtaamista pidettiin erityisen tärkeänä, oli 

oppilasryhmillä jatkuva pyrkimys fyysiseen integraatioon, kokonaisena ryhmänä toimimiseen. 

Näin yhdessä toimimista voitiin konkreettisesti harjoitella. Oppiryhmissä tapahtuva yhteis-

toiminnallisuus ja yhteisöllinen toiminta tähdensivät oppilaiden osallisuutta ja tarjosivat mah-

dollisuuksia osallisuuden harjaannuttamiseen. Koko ryhmän opetuksessa sekä pari- ja ryhmä-

työskentelyssä opettajat tarkkailivat oppilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja, ja tarvit-

taessa ohjasivat ja motivoivat heitä. Eräissä luokissa sosiaalisten taitojen opettelu oli jokapäi-

väisen luonnollisen kanssakäymisen lisäksi kehystetty omaksi viikoittaiseksi oppiaineeksi. 

 

6.2 Opettajuus, erityisen tuen tarve ja tukipalvelut itävaltalaisessa koulukulttuurissa 

2000-luvulla 

Informanttien haastattelumateriaaleissa itävaltalaisen koulukulttuurin opettajuus, erityisen 

tuen tarve ja tukipalvelut piirtyvät kolmen osa-alueen muodostelmaksi: Ensimmäinen osateki-

jä, opettajuus, koostuu opettajuudesta ammattina sekä opettajuuden haasteista. Toinen faktori, 

erityisen tuen tarve ja tukipalvelut, valottaa eriäviä näkemyksiä erityisen tuen tarpeesta sekä 

kuvaa oppilaan tukiverkostoa ja yhteiskuntaan sopeuttamisen keinoja. Puolestaan kolmas osa-

alue, koulukulttuuri, luonnehtii koululuokan toimintaa, luokkatyöskentelyn lähtökohtia sekä 

opetussuunnitelmien sisältöjä. Havainnointiaineiston tavoin myös haastatteluaineisto sisältää 

useita yhtenään toistuvia teemoja. Näitä aihealueita ovat muun muassa oppilaiden välinen 

kunnioitus ja hyväksyntä, oppilaiden vahvuuksien löytäminen, kiireettömyys, opettajan rehel-

lisyys oppilaita kohtaan, yhteistyö (oppilaiden keskinäinen sekä opettajien ja huoltajien väli-

nen), toimiva yhteisopettajuus ja avustajapalvelut sekä oppilaiden yhteiskuntaan integroitu-

minen. 
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6.2.1 Opettajuus ammattina ja opettajuuden haasteet 

Haastattelutilanteissa keskustelu opettajuudesta ammattina rajautui tutkimukseen osallistunei-

den opettajien ammatinvalintaan, työn haasteisiin sekä niihin myönteisiin ja kielteisiin opetta-

jia ja opettajuutta koskeviin asenteisiin, joita he olivat työssään kohdanneet. Tarkastellessaan 

opettajuuttaan ammatinvalintana, opettajat kertoivat kirjavia elämäntapahtumia, jotka heidät 

opettajuuden polulle olivat johdatelleet. Jokaisen opettajan tausta ammatinvalintaansa oli 

luonnollisesti erilainen. Joitakin opettajia aikaisempi työskentelytausta erityistä tukea tarvit-

sevien lasten, nuorten tai aikuisten parissa oli kannustanut hakeutumaan opettajankoulutuk-

seen. He kertoivat mieltävänsä tuen tarvitsijat ainutlaatuisiksi, todellisiksi persooniksi, joiden 

kanssa työskentely on kerrassaan antoisaa. Eräät opettajat kokivat, että inklusiivisissa- ja eri-

tyisryhmissä työskentely oli paineettomampaa kuin perinteisissä peruskoulun oppiryhmissä. 

He arvioivat, että erityisen tuen tarvitsijat lisäsivät niin lapsilähtöisempää otetta opettamiseen 

ja opettajuuteen kuin kiireettömyydenkin arvostusta. Lisäksi luokissa opiskelevat tuen tarvit-

sijat syvensivät opettajien ja oppilaiden välistä psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista suh-

detta. Inklusiivisten- ja erityisryhmien opettajat olivat tyytyväisiä siihen, että oppimateriaalin 

joutuisan läpikäymisen ja sisäistämisen ohella tärkeäksi oppitavoitteeksi oli vähitellen koros-

tunut sosiaalisen vuorovaikutuksen harjaannuttaminen sekä luokkajäsenistön mahdollisuus 

nauttia arjen iloista ja uuden oppimisesta. 

Opettajien ammatinvalinnan takaa löytyi myös päättäväistä halua vaikuttaa koulumaailmassa 

oleviin epäkohtiin ja olla rakentamassa yhä parempia kouluarjen kokemuksia lapsille, tulevai-

suuden toivoille. Kouluarjen epäkohdiksi opettajat nimesivät esimerkiksi uusien koulutulok-

kaiden oppi-innokkuuden lyttäämisen siten, että oppilas kokee, ettei kiireinen opettaja arvosta 

hänen osaamistaan ja vahvuusalueitaan. Opettajien mukaan kiire koulutyössä usein johtaa 

siihen, ettei jokaista oppilasta ehdi huomioida hänen tarpeidensa vaatimalla tavalla. He ar-

vioivat kiireen olevan koululaisten identiteetin suotuisan rakentumisen uhka, joka opettajien 

ja koulukulttuurin tulisi nujertaa. Opettajat halusivat säilyttää oppilaiden kouluinnokkuuden ja 

taata, että jokainen oppilas voi menestyä koulutyössään omalla tavallaan, omia vahvuuksiaan 

hyödyntäen. 

 



83 

 

 

Ammatinvalinnassaan opettajia oli ohjannut muun muassa tietoisuus opettajatyön haastavuu-

desta sekä halu todistaa inkluusion ja integraation
12

 toimivuus. Osa opettajista kaipasi arki-

työssään haasteita, jännittävyyttä ja pulmanratkaisuja. Työskentely monimuotoisessa oppija-

ryhmässä tarjosi heille juuri niitä kokemuksia, jotka saivat arjen työn tuntumaan kiehtovalta. 

Opettajat uskoivat elinikäisen oppimisen filosofiaan. Oppilaiden lisäksi he oivalsivat myös 

itsensä elinikäisiksi oppijoiksi, jotka ammentavat oppia niin oppilailta kuin heidän huoltajil-

taankin. Integraation ja inkluusion toimivuuden todistaminen ammatinvalintaa ohjaavana teki-

jänä kumpusi opettajien arvomaailmasta sekä periaatteesta, jonka mukaan jokainen lapsi ja 

nuori on samanarvoinen, riippumatta hänen taustastaan ja historiastaan, fyysisestä ja psyykki-

sestä olemisentavoistaan tai sosiaalisista kyvyistään. 

Opettajatyön haasteiksi opettajat listasivat työn elävöittämisen ja mielenkiintoisena pitämisen 

sekä puutteet ammatillisessa vertaistuessa ja samanaikaisopettajuuteen liittyvässä yhteisessä 

suunnitteluajassa. Haasteellisuuden ohella työn elävöittäminen ja mielenkiintoisena pitäminen 

lukeutui myös tärkeäksi opettamistyötä koskevaksi arvoksi niin opettajan itsensä kuin oppi-

laidenkin näkökannalta. Strukturaalisen koulupäivän monimuotoinen elävöittäminen toi vaih-

telua opettajien ja oppilaiden työskentelyyn, mikä puolestaan auttoi säilyttämään opettamisen 

ja oppimisen motivaatioita. Ammatillisen vertaistuen puute ei opettajien mukaan näyttäytynyt 

ammattitaitoisten kollegoiden pulana, vaan työnohjauksen puutteena ja siinä, ettei työaikaa 

jäänyt ongelmallisten tilanteiden ja asioiden yhteiseen purkuun, keskusteluun ja neuvotteluun. 

Toisinaan samanaikaisopettajuutta harjoittavilla opettajilla työaikaa ei liiemmin jäänyt edes 

yhteiseen koulutyön suunnittelemiseen. Jotkut opettajat olivat valmiita tapaamaan jopa vapaa-

ajallaan suunnitellakseen tulevia oppiainesisältöjä, mutta pitkät välimatkat opettajien asuin-

alueiden välillä estivät heitä järjestämästä tapaamisia usein. Tällaisissa tapauksissa päävastuu 

inklusiivisten ryhmien oppituntien suunnittelusta kuormittui sen opettajan velvollisuudeksi, 

joka samanaikaisopettajuuden tiimissä oli nimitetty luokan vastuuopettajaksi. (vrt. Wang & 

Fitch 2010, 114.) Työnohjauksen puute sekä riittämätön opetuksen suunnitteluaika voivat 

                                                 
12

 Tutkimushaastattelutilanteissa havaitsin opettajien puhuvan inkluusiosta ja integraatiosta rinnakkaisina ja 

osittain päällekkäisinä käsitteinä (ks. luku 2.3). Osa opettajista ymmärsi inkluusion ja integraation käsite-

eroavaisuudet, mutta käyttivät niitä arkipuheessaan lähes toistensa synonyymeina. Syy käsitteiden päällekkäi-

seen käyttöön johtui usein siitä, että oppilaiden huoltajille integraatio käsitteenä oli inkluusiota tutumpaa. Lisäksi 

osa haastatteluun osallistuneista opettajista arvioi integraation kytkeytyvän ulkomaalaisten oppilaiden mahdolli-

suuteen opiskella itävaltalaisten ikätoveriensa keskuudessa. Tällaisessa integratiivisessa prosessissa ulkomaalai-

nen integroidaan ikään kuin ulkopuolelta sisäpuolelle jo olemassa olevaan oppiryhmään. Puolestaan itävaltalai-

nen erityisen tuen tarvitsija opiskelee integroidussa oppiryhmässä jo koulutaipaleensa ensiaskeleilla, eikä ulko-

maalaisen tavoin siirry ryhmään myöhemmin kouluvuosiensa saatossa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kou-

lutien aloittaminen yleisopetuksen oppiryhmissä kuvaa inklusiivista koulutusotetta, mutta toisinaan itävaltalai-

sessa arjen kielessä se ymmärretään edelleen integraatioksi. 
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vaikuttaa kielteisesti opettajien asenteisiin inkluusiota ja erityisen tuen tarpeita kohtaan (Av-

ramidis & Norwich 2002, 142). 

Nevalainen ja Nieminen (2010) määrittelevät opettajan työn vaativaksi ammattitoimeksi. Eri-

näiset tutkimukset ovat todenneet opettajatyön muuttuneen yhä raskaammaksi, vaativammaksi 

ja vastuullisemmaksi ammatiksi, jossa opettaja näyttelee ihmissuhdetyöntekijän haastavaa 

roolia. Opettajien ammattitaitoa ja työssäjaksamista koettelevat muun muassa kasvatustyön 

komplisoituminen ja koulutyörauhan häiriöt. Muuttuvassa kouluympäristössä ammatillisen 

vertaistuen tarve kohtaa uudenlaisen ulottuvuuden. Opettajien työn arkikokemusten jakami-

sella esimerkiksi toisten opettajien kanssa voi olla realiteetteja palauttava vaikutus, jolloin 

opettajat eivät koe olevansa ainoita ammatillisen tuen tarvitsijoita ja sellaisia opetustyön teki-

jöitä, joiden henkilökohtaiset taidot ja osaaminen eivät aina riitä ongelmallisten tilanteiden 

purkuun ja käsittelyyn. Nevalainen ja Nieminen esittävät opettajien työssäselviytymisen edis-

täjiksi kollegiaalisen vertaistuen, samanaikaisopettajuuden, opettajainkokoukset sekä tarvitta-

essa työnohjauksen. (Emt., 192–193, 198, 200.) 

Työtoveriopettajien ohella opettajien kollegiaalisena vertaistukena voi toimia esimerkiksi 

koulun rehtori, koulupsykologi tai kouluterveydenhoitaja. Vertaistuen tarkoitus ei aina vält-

tämättä ole jatkuva pulmallisten tilanteiden syväluotaava läpipuinti, sillä toisinaan jo pelkkä 

kollegan kuunteleva läsnäolo voi tuoda helpotusta opettajan työssäjaksamista koetteleviin 

kokemuksiin. Samanaikaisopettajuus voi myös helpottaa opettajien kokemustaakkaa, koska 

luokassa tapahtuvat vaativat tilanteet ja epäonnistumiset jaetaan vähintään kahden opettajan 

kesken. Tällöin opettajat eivät väistämättä koe omaa epäonnistumistaan persoonastaan ja ky-

vyistään riippuvaksi, vaan hyväksyvät vaikeat tilanteet kokonaisuuksiksi, joissa ongelmat 

syntyvät useiden tekijöiden summasta.
13

 Puolestaan työnohjaus toimii ongelmia ehkäisevänä 

toimintona. Ohjaus edistää opettajien työnhallintataitoja ja ehkäisee heitä ylittämästä jaksami-

sensa rajoja. Käytännössä työnohjausta voidaan toteuttaa monin eri menetelmin. Yhteistä kai-

kille ohjausmuodoille on säännölliset yksilö- tai ryhmätapaamiset, joissa keskustellaan työtä 

vaikeuttavista seikoista. Työnohjaajana toimii työnohjauskoulutuksen saanut henkilö, esimer-

kiksi opettajakollega. (Nevalainen & Nieminen 2010, 200–203.) 

Ammatillisena vertaistukenakin toimivassa samanaikaisopettajuudessa tähdentyy Mitchellin 

(2008), Lakkalan (2008) sekä Rytivaaran, Pulkkisen ja Takalan (2012) mukaan luokan- ja/tai 

                                                 
13

 Rytivaara ym. (2012, 348) arvioivat samanaikaisopettajuuden voivan jopa vähentää luokassa tapahtuvaa kou-

lutyörauhan häirintää, sillä useamman opettajan läsnäolo luokassa parantaa mahdollisuuksia puuttua oppilaiden 

ongelmalliseen käyttäytymiseen. He uskovat yhteisopettajuuden tarjoavan sellaisia monipuolisia luokkatyösken-

telytapoja, jotka pitävät oppilaiden mielen ja motivaatiotason virkeänä sekä jättävät vähemmän aikaa ja mahdol-

lisuuksia luokkatyöskentelyn häiritsemiselle. 
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aineenopettajan sekä erityisopettajan jatkuva intensiivinen yhteistyö. Tiiviin yhdessä työsken-

telyn tulisi tarkoittaa, että opettajat ovat myös yhdessä vastuussa oppilasryhmästään. Tällöin 

päävastuu jakautuu kaikkien yhteisopettajuuden tiimin jäsenten välillä, eikä paina vain yhden 

opettajan harteilla. Jaetun vastuun lisäksi tärkeäksi työn kuormittavuuden vähentäjäksi viriää 

aikakäsitys. Inklusiivisen pedagogiikan asiantuntijat toivovat opettajille jäävän aikaa opetuk-

sen yhteissuunnittelulle sekä opetuksessa käyttämiensä menetelmien toimivuuden tarkastelul-

le ja arvioinnille. Asiantuntijat huomauttavat prioriteetista järjestää inklusiivisen luokan opet-

tajille sellaiset työajat ja päiväaikataulut, jotka mahdollistavat opettajien keskinäisen vuoro-

vaikutuksen sekä moniammatillisen yhteistyön. (Mitchell 2008, 62; Lakkala 2008, 102–103, 

221; Rytivaara ym. 2012, 337–338.) Yhteistyö eri sidosryhmien, myös oppilaiden huoltajien, 

kanssa auttaa opettajia ymmärtämään oppilaitaan kokonaisvaltaisesti ja lisää heidän pedagogi-

sia valmiuksiaan ratkaista pulmallisia tilanteita. Tällaista moniulotteista yhteistyötä Lakkala 

kutsuu monitoimijuuteen perustuvaksi ratkaisukeskeiseksi toimintamalliksi. (Lakkala 2008, 

102, 221.) 

Työvuosiensa saatossa tutkimukseeni osallistuneet opettajat olivat kohdanneet monisävyisiä 

asenteita opettajia ja opettajuutta kohtaan. Opettajatyön niin arvostajina kuin arvostelijoinakin 

toimivat asiantuntijat itävaltalaisen koulukulttuurin eri näköaloilta: oppilaiden huoltajat sekä 

opettajat itse. Opettajien mukaan heidän työmotivaatiotaan yleensä arvostettiin, vaikka he 

olivat työurallaan kohdanneet myös kriittisiä ja yleistäviä ammattiaan koskevia kannanottoja. 

Kielteiset arvostelut näyttäytyivät esimerkiksi opettajien leimaamisena saamattomiksi ja lais-

koiksi. Heitä arvioitiin joutilaiksi, jotka nauttivat liiasta vapaa-ajasta ja ylenmääräisistä työtu-

loista. Tavallisesti erityisopettajia pidettiin arvossa, mutta samanaikaisopettajuudessa heidät 

saatettiin toisinaan mieltää ikään kuin sivustaseuraajiksi tai luokan- ja aineenopettajan avusta-

jiksi. Vaikka opettajapari tai -tiimi itse vaali tasa-arvoista samanaikaisopettajuutta, eivät esi-

merkiksi oppilaiden huoltajat aina oivaltaneet opettajien ammatillista tasavertaisuutta. Kiel-

teisten asenteiden keskiössä erityisopettajia saatettiin syyttää esimerkiksi tiedon ja oppinei-

suuden vähyydestä sekä työntekoon paneutumisen puutteesta. Opettajat itse luokittelivat opet-

tajuuden kielteisiksi näkökannoiksi luulon kaikkitietäväisyydestä sekä väärässä olemisen 

myöntämisen vaikeuden. Erään pedagogin mukaan opettajien voi olla vaikea myöntää oppi-

lailleen tai heidän huoltajilleen olleensa väärässä, tai että eivät todellisuudessa tiedä vastausta 

heiltä tiedusteltuun asiaan. 
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6.2.2 Oppilaan tuki, yhteiskuntaan sopeuttaminen ja näkemyksiä erityisen tuen tarpeesta 

Itävaltalaisissa kouluympäristöissä samanaikaisopettajuudesta on kehittynyt vahva erityisen 

tuen tarvitsijan oppimisen apu ja tuki. Tutkimushaastatteluun osallistuneet opettajat huomaut-

tivat, että samanaikaisopettajuus on tavanomainen näkymä niin inklusiivisissa ja integroiduis-

sa kouluympäristöissä kuin erityisluokissakin. Opettajainformanttiparien ja -tiimien jäsenillä 

on vuosien kenttäkokemus opettajatyöstään ja vahva tahto harjoittaa samanaikaisopettajuutta. 

He toteuttivat monipuolisesti yhteisopettajuuden eri muotoja, kuten tiimiopettamista, vuorot-

televaa ja eriytyvää opetusta, pistetyöskentelyä sekä joustavaa ryhmittelyä (ks. Ahtiainen ym. 

2011, 22). Opettajien mukaan yhteisopettajuuden käytännön edut näyttäytyvät lasten valvon-

nan maksimoinnissa sekä edellytyksissä jakaa oppilasjoukko pienempiin työskentelyryhmiin. 

Ryhmäjako ja useamman opettajan läsnäolo luokassa mahdollisti oppituntien rikastuttamisen 

useilla oppiaihealueilla yhtäaikaisesti. 

Työkokemuksiinsa perustaen opettajat määrittelivät toimivaksi yhteisopettajuuden lähtökoh-

daksi saumattoman yhteistyön opettajaparin ja -tiimin välillä. Heidän mukaansa samanai-

kaisopettajuus on oppilaiden kannalta edukseen vain, mikäli opettajien pedagogipersoonat 

ovat yhteensopivat ja he jakavat yhdenmukaisia ajattelu- ja ongelmanratkaisutapoja. Merkit-

täviksi yhtenevän ajattelun ja ongelmanratkaisun tavoiksi opettajat mainitsivat samankaltaiset 

opettamisen tavat ja tavoitteet, toisin sanoen yhteisymmärryksen laadituista luokan säännöis-

tä, uusien asioiden opetustahdista, kotitehtävien määrästä sekä keinoista purkaa konfliktitilan-

teita. Opettajat kokivat, että yhtenevä ote opettajuuteen mahdollisti tiiviin samanaikaisopetta-

juuden, jossa opettajakollegat toinen toisensa tuella ja hyväksynnällä toteuttivat sellaisia pe-

dagogisia oppeja ja malleja, jotka oppilaidensa parhaaksi näkivät. (ks. Wang & Fitch 2010, 

114.) Opettajat olivat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä käytännön kokemuksiinsa samanai-

kaisopettajuudesta. Mittavia ongelmia ei ollut esiintynyt ja pienet erimielisyydet olivat olleet 

helposti ratkaistavissa. 

Samanaikaisopettajuuden ohella avustajapalvelut ovat tärkeä oppilaan oppimisen tuki itävalta-

laisessa koulukulttuurissa. Avustajien läsnäolo luokissa takaa, että aikuisen tuki on nopeasti 

oppilaiden saatavilla. Vierailukohteiden opettajille avustajat olivat merkittävä apu muun mu-

assa vammaisten ja käytöshäiriöistä kärsivien oppilaiden koulupäivän sujuvoittamisessa. 

Vaikka avustajapalvelut ovat perinteisesti kohdistettu erityisen tuen tarvitsijoille, pyrkivät 

avustajat vastaamaan kaikkien luokan jäsenten päivittäisiin arjen ja oppimisen tarpeisiin. 

Opettajille luokka-avustajien apu oli korvaamatonta ja helpotti esimerkiksi oppilaiden valvon-

taa. Oppilaiden maksimaalisen avunsaannin turvaamiseksi keskeistä oli taata opettajien ja 
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avustajien välisen yhteistyön toimivuus. Jokinen ja Ahtikari (2004) muistuttavatkin, että opet-

tajan ja avustajan välinen toimiva yhteistyö on kaikkien etu: se edesauttaa luokkahenkilökun-

nan työssäjaksamista ja on ennen kaikkea inklusiivisen luokan oppilaiden kasvun ja oppimi-

sen tukipylväs. Taitava koulunkäynninohjaaja on opettajalle apu myös moniammatillisen yh-

teistyön verkostossa sekä yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa. (Jokinen & Ahtikari 

2004, 63–67.) 

Yhteisopettajuuden ja luokka-avustajien lisäksi erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukipalve-

luina toimivat erilaiset terapiat. Tutkimuskouluissa terapiaa järjestettiin sekä oppilaan omassa 

koulussa että koulun ulkopuolisena terapiana koulupäivän aikana, sitä ennen tai koulupäivän 

jälkeen. Oppilaiden terapiamuotoja olivat muun muassa ratsastus-, vesi-, puhe-, kirjoitus- ja 

kuvataideterapia. Monipuolisten terapiavaihtoehtojen olemassaolo ei kuitenkaan taannut tera-

pian saatavuutta, sillä terapiapalveluihin pääsy etenee jonottamisperiaattein ja jonot ovat usein 

kohtuuttoman pitkät. Kaikki tutkimusluokissa opiskelleet erityisen tuen tarvitsijat eivät siis 

saaneet terapiaa, vaikka opettajat arvioivat sen oppilaille välttämättömäksi. Julkisen sektorin 

tarjoamalle terapiatoiminnalle oppilaiden huoltajat saivat rahoitusta, vaikkakin määrärahan 

suuruus opettajien mukaan vähenee vuosittain. Julkisen sektorin terapiapalveluiden pitkien 

jonojen sekä määrärahan vähenemisen seurauksena huoltajat olivat lapsensa akuuteissa tera-

piatarpeissa kääntyneet yksityisen sektorin puoleen. Opettajat valottivat yksityisten tera-

piapalveluiden olevan huoltajien omakustanne, mikäli heillä ei ole holhottavalleen sopimusta 

terapiavakuutuksesta. 

Huolimatta siitä, että inkluusio ja integraatio ovat olleet vahva koulutuspoliittinen ilmiö 2000-

luvun Itävallassa, ovat erityiskoulut sekä oppilasmäärältään pienet erityisluokat voimissaan 

oleva koulunkäynnin muoto. Opettajat kertoivat, että inklusiivisten oppiyhteisöjen suuresta 

kannatuksesta huolimatta erityiskoulut ja -luokat ovat edelleen joidenkin oppilaiden huoltaji-

en toive alaikäisensä koulunkäynnin sijainniksi. Erityiskouluja ja -luokkia suosivat huoltajat 

arvioivat niiden olevan inklusiivisia oppiympäristöjä mielekkäämpiä ja tehokkaampia opinah-

joja vaativimmille erityisen tuen tarvitsijoille, kuten vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille. 

Itävallassa inklusiivinen koulu sekä erityiskoulut ja -luokat ovat kaikki tärkeitä koulumuotoja, 

jotka mahdollistavat lapsille ja nuorille asianmukaisen koulutuksen heidän yksilöllisiä tarpei-

taan palvellen. Opettajat painottivat, että koulutuksen perustavaa laatua oleva tarkoitus on 

sopeuttaa tuen tarvitsija itävaltalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Kyky olla osana yhteis-

kuntaa on työn löytymisen ja työn tekemisen edellytys. Koulunkäynnin muotoa tärkeämpää 
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on siis, että oppilaat oppivat sellaisia tietoja, taitoja ja vuorovaikutuksen tapoja, joiden avulla 

he sopeutuvat yhteiskuntaansa ja löytävät tiensä työelämään. 

Erityistä tukea tarvitsevan sopeutuminen vallitsevaan yhteiskuntaan on riippuvainen yhteis-

kunnan ja sen jäsenten näkemyksistä ja asenteista erityistä tukea tarvitsevia kohtaan (Booth 

2000, 19–20). Tutkimushaastatteluni opettajainformantit löysivät sekä myönteisiä että kieltei-

siä yhteiskunnallisia näkemyksiä erityisen tuen tarpeesta. Muutama opettaja arvioi itävaltalai-

sen yhteiskunnan olevan melko avoin tuen tarvitsijoita kohtaan. Heidän mukaansa näkemyk-

set ja asenteet erilaisuutta kohtaan elävät muutosprosessissa, jossa erilaisuudesta on kehitty-

mässä normaaliuden osa-alue. Tämän katsomuksen mukaan erilaisuus on normaaliuden eräs 

määrittäjä ja sen osatekijä. Erityisen tuen tarve, esimerkiksi vammaisuus, nähdään täten osana 

ihmisyyttä ja ihmisyyden eräänä monista ominaisuuksista. 

Erityisopetus, inklusiivinen koulutus mukaan lukien, on opettajien sanoin varsin tavanomaista 

ja normaaliuden kehyksiin asettunutta toimintaa itävaltalaisessa yhteiskunnassa. Säädetty laki 

inkluusiosta ja integraatiosta sekä valtion rahoitus inklusiiviseen koulutukseen ovat merkkejä 

siitä, että inkluusiolla on tärkeä asema liittovaltiossa. Opettajat korostivat, että valtion toimi 

on etsiä erityisen tuen tarvitsijalle sellainen oppiympäristö, joka parhaiten palvelee hänen tar-

peitaan ja tukee hänen kehitystään. Pedagogit mielsivät velvollisuudekseen jakaa ymmärrystä 

siitä, että ennakkoluulot erityistä tukea tarvitsevia kohtaan ovat tarpeettomia. Lisäksi he koki-

vat tärkeäksi oikaista sellaisia erityisen tuen tarvetta koskevia käsityksiä, joiden mukaan tuen 

tarvitsijat ovat sairaita ja vähävaraisia. 

Kaikki informantit eivät todenneet Itävaltaa avarakatseiseksi valtioksi, joka puoltaa erityisen 

tuen tarvitsijoiden kansalaisoikeuksia. He luonnehtivat kotimaataan rasismikeskeiseksi yh-

teiskunnaksi, jossa tuen tarve näyttäytyy normaaliuden ja tavanomaisuuden vastakohtana. 

Opettajat kritisoivat, että vaikka valtion muodollisena tehtävänä on etsiä erityisen tuen tarvit-

sijalle hänelle soveliain oppiympäristö, edelleen kaikilla kouluilla ei ole valmiuksia tarjota 

erityistä tukea. Kaikissa itävaltalaisissa kouluissa ei ole inklusiivista tai integroitua toimintaa 

ja lisäksi varojen niukkuus vaikuttaa erityisopettajien työllistämiseen. Opettajat harmittelivat, 

että varojen puute lepää itävaltalaisen koulutusjärjestelmän, erityisopetuksen sekä sosiaalialan 

kehittämisen esteenä. Heidän mukaansa koulutuksen kehittämiseltä pimitetyt valtion varat 

ovat merkittävä syy esimerkiksi itävaltalaisen koulutusjärjestelmän vanhanaikaisuuteen ja 

haluttomuuteen uudistua. Lisäksi yksi opettaja mainitsi median kielteisiä asenteita lietsovaksi 

päivittäisen viestinnän kanavaksi. Hän piti mediaa vahvana ihmisiin vaikuttavana maailmana, 

jonka sanomaan suuri osa itävaltalaisesta populaatiosta uskoo. Mikäli media kritisoi erityisen 
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tuen tarvitsijoita, kasvaa opettajan mukaan mahdollisuus siihen, että myös kanssaihmiset al-

kavat arvostella tukea tarvitsevia. 

 

6.2.3 Luokkatyöskentelyn lähtökohdat, toiminta koululuokassa ja opetussuunnitelma 

Luokkatyöskentelyn ydin vierailukohteissa kiteytyi yhdessä toimimiseen ja toinen toiselta 

oppimiseen. Yhteistoiminnallisuuden ja yhteisöllisen toiminnan periaatteet jakautuivat kah-

teen ulottuvuuteen: toisaalta niiden tarkoitus oli vahvistaa oppiainesisältöjen oppimista ja toi-

saalta auttaa oppilaita oppimaan ja omaksumaan sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. Yhdessä 

tekeminen opettaa toisten ihmisten huomioonottamista sekä ohjaa yksilöä oman osaamisensa 

jakamiseen ja täydentämiseen. Oppilailla on yhteistoiminnallisuudessa kaksi roolia: he ovat 

sekä tuen antajia että tuen saajia. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 110.) Yhteistoiminnalli-

suus ja yhteisöllinen toiminta ovat tärkeä osa myös sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. 

Sosiokonstruktivismissa opettajia kehotetaan käyttämään yhteistoiminnallisia sekä yhteisölli-

sen toiminnan opettamisen menetelmiä, jotta oppilailla olisi mahdollisuus oppia vahvassa 

vuorovaikutuksellisessa ilmapiirissä. (Kauppila 2007, 81, 114, 116, 151, 155.) Toinen toisil-

taan oppimisen lisäksi yhdessä tekeminen auttaa yksittäistä oppilasta seuraamaan omia henki-

lökohtaisia ajatteluprosessejaan, sillä yhteistoiminta tekee yksilön sisäisestä ajattelunkulusta 

ikään kuin kaikille näkyvää (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 61). 

Yhdessätoimimisen lisäksi yhdenmukaiset arvot ja asenteet olivat keskeisiä luokkatyöskente-

lyn perustoja tutkimusluokissani. Opettajat kertoivat, että inklusiivisen oppiympäristön eheä 

identiteetti rakentuu suvaitsevuudesta, erilaisuuden pelkäämättömyydestä sekä luokkajäsenten 

välisistä tiiviistä vuorovaikutustapahtumista. Koulussa oppilaat nauttivat tasa-arvon värittä-

mistä yhdenmukaisista oikeuksista ja heillä sekä myös opettajilla oli vapaus tunteidensa il-

maisuun. Tunteiden hallintakeinoja ja ilmaisutaitoja harjoiteltiin yhdessä koko oppilasryhmän 

kesken sekä yksilökeskeisesti opettaja-oppilas vuorovaikutussuhteessa. Opettajat halusivat 

olla rehellisiä oppilaitaan kohtaan, kuitenkaan latistamatta heidän kehittyvää itsetuntoaan. 

Tahdikas ja rakentava rehellisyys oppilaita kohtaan sekä vilpitön usko jokaisen lapsen ja nuo-

ren mahdollisuuksiin menestyä olivat etenkin erityistä tukea tarvitseville terveen ja todenmu-

kaisen itsetunnon ja minäkuvan rakennusaineksia. Keskittämällä fyysisen, henkisen ja emo-

tionaalisen läsnäolonsa oppijoiden yksilöllisiin oppimisprosesseihin, opettajat loivat turvalli-

sen ja luotettavan ympäristön oppilaiden minän suotuisalle kehittymiselle. Opettajat pyrkivät 

muodostamaan läheisen henkisen suhteen jokaisen oppilaansa kanssa herkistyäkseen heidän 



90 

 

yksilöllisille tarpeillensa. Opettajat halusivat oppilaiden tuntevan itsensä hyväksi pojaksi tai 

tytöksi, joka ei ole huono, jos on hitaampi kuin muut. 

Eräs opettajien arvostama luokkatyöskentelyn periaate oli oppilaiden vahvuuksien löytäminen 

ja täydellisyyden tavoittelemattomuus. Perfektionismi ei sopinut luokkayhteisöön, jossa yksi-

löiden erilaisuutta ja omalaatuisuutta kunnioitettiin. Myös empatiaa pidettiin monimuotoisen 

luokan kivijalkana: opettajat halusivat oppilaidensa ymmärtävän, että erheet ja virheet kuulu-

vat elämään. Virheistä oppiminen sekä anteeksianto ovat niitä elämäntaitoja, joita opettajat 

toivoivat kykenevänsä oppilailleen välittämään. Kaikkia virheitä ei tule käsittää vakaviksi ja 

toisinaan kommellukset voidaan maalata huumorin värein. Opettajat tiesivät, että aina oppi-

laiden keskinäiset sielunkemiat eivät vain syystä tai toisesta kohtaa. Tällöin he kannustivat 

oppilaita opettelemaan sietämään erilaisia persoonia ympärillään. Opettajien mukaan oppilai-

den on tärkeää oppia oivaltamaan, että ihmistenvälinen erilaisuus on ihmiskuntaa energisoiva 

voimavara, eikä mielialaa syövyttävä paha. Arvottamisen ja paheksunnan asemesta niin oppi-

laiden kuin opettajienkin tuli toimia ystävällisesti työtovereitaan kohtaan ja koettaa avittaa 

apua tarvitsevia. 

Arkisten taitojen opettelu sekä uusien asioiden käytännön harjoittelu olivat olennainen luok-

katyöskentelyn osa. Arkisia oppimisen ulottuvuuksia olivat muun muassa sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen taidot, laskenta (jotta oppilaat selviytyisivät esimerkiksi kaupassa maksamisesta) 

sekä Itävallan äidinkielen, saksan, oikeinlausuminen ja -kirjoittaminen (jotta oppilaat menes-

tyisivät esimerkiksi tulevaisuuden työnhaussa ja työelämässä). Opettajat pitivät tärkeänä, että 

oppilaat oppivat sellaisia asioita ja taitoja, joita he tarvitsevat selviytyäkseen jokapäiväisessä 

arjessaan. Jotkut opettajat laativat koulutehtävät jokaisen oppilaan taitotason mukaisiksi, kun 

puolestaan toiset valmistivat yksilölliset tehtävät vain luokkatasoon nähden hitaammille oppi-

joille. Koulutehtävien suunnittelussa opettajat huomioivat oppilaiden kykyjä suoriutua tehtä-

vistä. Oppilaan kykyjä ja taitoja mukailevien oppitehtävien laatiminen ei tarkoittanut, ettei 

koulutyö ollut oppilaita haastavaa. Pikemminkin kykytason mukaiset tehtävät toimivat moti-

vaattorina oppilaiden koulutyöhön, sillä lasten ja nuorten inspiraatio koulunkäyntiin ja uuden 

oppimiseen saavutettiin onnistumisen kokemuksilla. 

Luokkatoiminnassa korostuivat monipuoliset työskentelytavat, jotka eivät alati olleet sidok-

sissa oppilaan omaan pulpettipaikkaan. Opettajat suosivat useiden aistikanavien kautta oppi-

mista, sillä he olivat kokeneet sen tehokkaaksi ja monipuoliseksi oppimisen tekniikaksi. Opet-

tajien mukaan useita aistikanavia hyödyntävä oppiminen on kokonaisvaltaista, holistista op-

pimista, joka kehittää oppilaiden kehon ja mielen yhteistyötä ja täten huomioi oppilaan sekä 
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fyysisenä, psyykkisenä että sosiaalisena kokonaisuutena. Kohosen ja Leppilammen (1994, 

122) mukaan kokonaisvaltainen oppiminen on prosessi, joka haastaa ja aktivoi oppijan aisteja, 

tunteita, kokemuksia sekä mielikuvitusta. He kytkevät holistisen oppimisstrategian konstruk-

tivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppimisen ymmärretään tapahtuvan vähitellen ja raken-

tuvan aiemmin opitun pohjalta. 

Kokonaisvaltaista oppimista kannattaa myös Lakkala (2008, 103), joka vakuuttaa sen suosi-

misen olevan oppilaan kokonaistilanteen huomioimista. Lakkalan mukaan oppimisprosessiin 

yhdistyy tällöin oppilaan koko senhetkinen maailma, eikä vain hänen kykynsä oppia. Tutki-

musluokissa kokonaisvaltaisen oppimisen tekniikkaa ei kohdistettu vahvistamaan vain erityi-

sen tuen tarvitsijoiden oppimista, vaan sitä hyödynnettiin jokaisen oppilaan oppimisessa. In-

klusiivisissa luokkaryhmissä oppilaita rohkaistiin kokeilemaan erilaisia oppimisen tekniikoita 

ja esimerkiksi vaikeiden asioiden opettelemisessa heitä kannustettiin liittämään kehollinen 

työskentely perinteisen koulutyöskentelyn suosimien näkö- ja kuuloaistien tueksi. Liikkeen 

yhdistämistä ajatteluun voitiin harjoitella muun muassa hyppynaruhyppelyä, hernepusseja ja 

kehon keskiviivan ylitys -harjoitteita apuna käyttäen joko yksin tai pari- ja ryhmätyöskentely-

nä. Pari- ja ryhmätyöskentelyssä kokonaisvaltainen oppiminen löysi fyysisyyden ja psyykki-

syyden lisäksi oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden. Uusien asioiden ja taitojen oppimisessa 

hyödynnettiin myös havainnointia, jolloin oppilaat katselivat toistensa suorituksia ja omak-

suivat näin useanlaisia tapoja tehdä asioita. 

Vaikeasti vammaisten oppiminen perustui vahvasti fyysiseen tekemiseen ja oman kehon fyy-

siseen kokemiseen. Tällaisia fyysisyyden elementtejä olivat esimerkiksi maalaaminen, laulu-

leikit ja tanssiminen sekä kehoa stimuloivat liikuntavälineet, kuten suuret jumppamatot, tasa-

painolauta ja potkulautapyörä. Visuaaliseen sekä auditiiviseen oppimiseen liittyi alati myös 

fyysiset kehon kokemukset, joilla vahvistettiin kuulo- ja näköaistein koettuja tuntemuksia ja 

elämyksiä. Opettajien mukaan monipuoliset oppimisen tekniikat tekevät oppimisesta muka-

vaa ja näin auttavat oppilaita nauttimaan uuden oppimisesta. Oppimisen peruselementeistä 

Vakkuri (1998) korostaa motivaation merkitystä. Hänen mukaansa kaiken oppimisen perusta-

na on motivaatio, jota ilman oppiminen kadottaa merkityksensä. Motivaatio auttaa oppilasta 

pyrkimään tavoitteisiinsa ja tuottaa lisäksi työskentelyn iloa. (Vakkuri 1998, 22.)
 
Opettajien 

tehtävä on suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää sellaisia oppiympäristön puitteita, jotka innostavat 

oppilaita oppimaan ja säilyttävät heidän oppimotivaationsa (Patrikainen 1997, 83). 

Kokonaisvaltaista oppimista suosivien tekniikoiden lisäksi eräät opettajat huomauttivat tär-

keydestä opettaa lapsia ja nuoria heidän henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteidensa kautta. 
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Opettajien mukaan ensiarvoisen tärkeää oli myös mukauttaa kaikki oppiaines oppilaiden 

omaan kokemusmaailmaan ja heidän tapaansa hahmottaa ympäristöään (ks. Ireson 2008, 27). 

Kun lapsi ja nuori rakentaa uutta tietoa jo olemassa olevan tietonsa jatkeeksi ja assosioi uuden 

tietoaineksen senhetkisellä ymmärryksellään, on oppiminen mielekästä ja merkityksellistä. 

Tällainen konstruktivistisia piirteitä omaava käsitys oppimisesta korosti tutkimusluokkien 

oppilaiden luontaista uteliaisuutta ja rohkaisi heitä ottamaan asioista selvää. 

Havainnointiaineistoa koskevassa tutkimustulososiossa (luku 6.1) kirjoitin oppilaiden vas-

tuunharjoittelemisesta ja valinnanvapaudesta tuntityöskentelyssä. Eräässä haastattelussa opet-

tajat lisäsivät vastuun ja valinnanvapauden harjoittelemiseen oppilaiden mahdollisuuden työs-

kennellä vapaasti yhden oppitunnin ajan jokaista koulupäivää kohden. Vapaassa työskentelys-

sä oppilaat saivat itse päättää, mitä mielivät työstää ja mihin fyysisen työskentelynsä sijoitti-

vat. Työskentelyn aikana oppilaat saattoivat harjoittaa taidetta piirtämällä tai maalaamalla, 

leikkiä yksin tai luokkatovereiden kanssa, lukea kirjoja, tai levätä rentoutumiseen tarkoitetus-

sa tilassa. Itseohjautuvan työskentelyn paikoiksi rajautuivat oppilaiden oma kotiluokka, tieto-

koneluokka ja koulun kirjasto. Vapaan työskentelyn merkitys ei pelkästään ollut koulutyöstä 

rentoutuminen, vaan myös oppilaiden autonomian kunnioittaminen sekä itseohjautuvuuden 

opetteleminen. Opettajien mukaan vapaa työskentely oli harvoin riistäytynyt levottomuudeksi 

ja rauhattomaksi pelleilyksi. Päinvastoin, opettajat iloitsivat vapaan työskentelyn toimivuu-

desta ja kertoivat oppilaiden usein olevan erityisen keskittyneitä valitsemaansa tekemiseen. 

Opetussuunnitelman ulottuvuuksia tutkimusluokissa olivat opetuksen suunnittelu ja oppilaan 

arviointi. Vaikka opetussuunnitelma toimi perustana opetuksen suunnittelemisessa sekä oppi-

aineiden valinnassa, määräytyivät oppiaineiden lähestymistavat oppilaiden kokemusmaailman 

ja kiinnostuksenkohteiden kautta. Opetusta suunnitellessaan opettajat huomioivat tärkeiksi 

oppimisen tavoiteperusteiksi toisten ihmisten kunnioittamisen ja hyväksymisen, joihin kaikki 

muu oppiaines nojautui. Toisinaan sekä opettajien omat että koulun yhteiset tärkeiksi arvot-

tamat asiat huomioituvat opetuksen suunnittelussa. Esimerkiksi eräässä luokassa luonto kyt-

keytyi moneen oppiaiheeseen, sillä kyseisessä koulussa oli vallinnut ympäristöteema jo vuo-

sikymmenien ajan. Luonnon ja ympäristön yhdentyminen opetukseen ilmeni ympäristön suo-

jeluna ja kunnioituksena, sähkön säästämisenä sekä jätteiden lajitteluna. Oppilaiden, opettaji-

en ja koulujen näkökulmien huomioimisen lisäksi opetuksen suunnittelussa oli opettajien mu-

kaan kuultava myös oppilaiden huoltajia ja otettava huomioon heidän näkemyksiään. Opetta-

jien ja huoltajien välinen yhteistyö oli tärkeää ja tarpeellista kaikkien oppilaiden sujuvan kou-

lunkäynnin turvaamiseksi, vaikkakin sen merkitys korostui niiden oppilaiden kohdalla, jotka 

tarvitsivat erityistä tukea oppimisen ja kasvun prosesseihinsa.  
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

Tutkimukseni etiikan tarkastelu sekä tutkimusprosessini luotettavuuden arviointi ovat seuran-

neet ajatteluani ja toimintaani aina tutkimukseni ensiaskeleista lähtien. Eettisyys voidaan 

ymmärtää erääksi luotettavuutta mittaavaksi osa-alueeksi, sillä käsitteinä tutkimusetiikka sekä 

tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus ovat toisiinsa vahvasti kiinnittyneet (Tuomi & Sara-

järvi 2011, 127). Ilman vakavaa eettistä pohdintaa tutkimus ei voi saavuttaa merkittävää luo-

tettavuuden tasoa. Tutkielmani luotettavuuden tarkastelu ja arviointi eivät ole rajautuneet pel-

kästään tämän luvun valtapiiriin, vaan ne ovat kulkeneet luonnollisena jatkumona läpi koko 

tutkimustyöni ja tutkielmaraporttini. 

 

7.1 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimustavoitteensa ja tutkimuksensa kohteet päätettyään tutkija on ajautunut sellaisten to-

tisten eettisten kysymysten äärelle, jotka hänen tulee ratkaista ennen ryhtymistään konkreetti-

seen tutkimustyöhön (Syrjälä & Numminen 1988, 160–161). Tutkimuksellisten menettelyjen 

tarkkaa eettistä harkintaa voidaan kutsua tutkimuksen ihmiskäsitykseksi, jossa tutkija ratkai-

suillaan ja toiminnoillaan heijastaa omaa ihmiskäsitystään ja arvojaan (Syrjälä & Numminen 

1988, 160–161; Varto 1992, 31, 107). Koulutustaustani ja ammatillisuuteni näkökulmasta 

minulle oli heti tutkimuksen alkutaipaleella selvää, että erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat 

huolellista anonymiteetin suojaa ollessaan osallisina tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuk-

sessani lapset ja nuoret olivat merkittävä osa kenttätutkimuksen kulkua, vaikka he eivät osal-

listuneetkaan esimerkiksi tutkimushaastatteluihin. Tutkielmaraportissani suojaan oppilaiden 

henkilöllisyyttä häivyttämällä heidän ikänsä ja sukupuolensa. Lisäksi raportista ei selviä, mil-

lä itävaltalaisilla paikkakunnilla ja missä kouluissa luokkavierailut suoritettiin. 

Oppilaiden anonymiteetin turvaamisen ohella myös tutkimukseen osallistuneiden opettajien 

henkilöllisyys on piilotettu raportissa. Raportti ei täten erittele opettajien sukupuolta, työpaik-

kakuntia eikä kouluja, joissa he opetustyötään harjoittivat kenttätutkimuksen toteuttamisen 

aikana. Informantti-opettajieni henkilöllisyyden suojaaminen korostuu tieteellistä raportointia 

koskevien yleisten eettisyysperiaatteiden lisäksi siksi, että opiskelemassani vaihtokorkeakou-

lussa koulu- ja luokkavierailut järjestäneet opettajat tiesivät vierailukohteeni sekä niiden opet-

tajat. Tutkielmassani olen analysoinut ja raportoinut havainnointi- ja haastatteluaineistot erik-

seen, mutta lisätäkseni tutkimuskohteiden opettajien henkilöllisyyksien häivyttämistä ana-
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lysoin kaikki havainnointimateriaalit keskenään samanaikaisesti ja vastaavasti haastatteluai-

neistot keskenään päällekkäin. Sekä oppilaiden että opettajien tunnistettavuutta ehkäisee ja 

puolestaan anonymiteetin suojaa lisää, että tutkimukseen osallistui useampi koulu ja luokka. 

(ks. Christians 2000, 139; Fontana & Frey 2000, 662.) 

Tieteen ja tutkimuksen etiikka ei rajoitu vain tutkimuskohteiden ja tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden anonymiteettikysymysten äärelle, vaan kattaa myös muita tutkimuksessa huomi-

oitavia elementtejä. Eettisyyden pohdinta ja hienovarainen tutkimuskäyttäytyminen korostuu 

erityisesti tehtäessä tutkimusta tutkijalle vieraassa maassa ja kulttuurissa. Tällaisissa tilanteis-

sa tutkijan on peilattava tutkimuskäytänteitään omaan ja vieraaseen kulttuuritaustaan sekä 

maakohtaisiin tapoihin. Suomalainen tutkimusperinne muistuttaa esimerkiksi tutkimusluvan 

hankkimisen tärkeydestä. Lupakysymykset ajatuksissani olin yllättynyt ymmärtäessäni, ettei 

itävaltalainen tutkimusetiikka mukaile tottumusteni rajoja. Tutkimuksestamme ja luokkaha-

vainnointiaikeistamme meitä ei tutkijaparini kanssa odotettu informoivan esimerkiksi oppilai-

den huoltajia. Yhteistuumin päätimme työstää tutkimustamme ”maassa maan tavalla” -

periaattein. Itävaltalaisista tutkimuskäytänteistä huolimatta olisimme voineet kysyä tutkimus-

lupaa oppilaiden huoltajilta, mutta mikäli tällainen käytäntö ei ole maassa yleistä, olisi kysely 

saattanut vaikuttaa huoltajista kummalliselta ja hämmentää heitä. Tutkimuslupakyselyn etukä-

teistoimittaminen huoltajille olisi toisaalta ollut haastava prosessi, sillä vierailimme kussakin 

koulussa ja luokassa vain kerran ja tutkimusympäristö sen jäsenistöineen oli meille täysin uusi 

ja vieras. Lisäksi lupakirjelmä olisi tullut voida käännättää saksan kielelle. Luotimme siihen, 

että tutkimuskohteiden opettajat viestittivät vierailukäynneistämme oppilaiden huoltajille par-

haaksi näkemällään tavalla. 

Ennen tutkimuskohteisiin saapumistamme opiskelijavaihtokorkeakoulumme oli tiedottanut 

opettajia vierailustamme ja vierailumme tarkoitusperistä. Olimme myös itse olleet etukäteen 

yhteydessä informantti-opettajiin. Opettajat puolestaan olivat informoineet oppilaitaan tule-

vasta ja myös me tutkijat valotimme työtämme ja rooliamme saavuttuamme kenttäkohteisiin. 

Tutkimustilanteet, kuten esimerkiksi osallistuva havainnointi ja sen käyttö tutkimusaineiston 

keräysmenetelmänä, vaativat, että havainnoinnin kohteena olevat henkilöt tiedostavat ja ym-

märtävät olevansa havainnoinnin kohteita (Christians 2000, 138–139; Eskola & Suoranta 

2008, 101). Kenttätyöskentelyn elo kolmen kielen, englannin, saksan ja suomen, välillä asetti 

tutkijoille haasteita varmistaa, että tutkimusjoukko oli takuulla ymmärtänyt, mistä tutkimuk-

sessa oli kyse. Minun ja tutkijaparini rajallisen saksan kielen taidon vuoksi oppilaat saattoivat 

tässä kohtaa joutua eriarvoiseen asemaan. Englantia puhuville ja ymmärtäville oppilaille sel-

vitimme esimerkiksi havainnointirooliamme sekä havaintomuistiinpanojemme merkitystä, 
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mutta englannin kielessä vähemmän taitavat jäivät englantia ymmärtävien luokkatovereidensa 

tai opettajiensa kertoman informaation varaan. Ilmiö koski myös ujoja sekä niitä oppilaita, 

jotka eivät olleet erityisen kiinnostuneita tutkijoiden läsnäolosta luokissa. Toisaalta itävalta-

laisia inklusiivisia toteutumistapoja ja käytännön näkymiä tavoitteleva tutkimuksemme ei 

havitellut oppilaiden henkilökohtaisia kokemusmaailmoja, vaan kokonaisuutta, joka rakentui 

luokkaryhmien jäsenten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä luokkamiljöiden fyysisten 

elementtien yhteissummasta. 

Valokuvatessani oppilaita, oppiympäristöjä ja oppilaiden kädentöitä, kysyin luvan kuvaami-

selle sekä ryhmän opettajilta että oppilailta. Eettisistä syistä en kuitenkaan liittänyt ottamiani 

kuvia tähän tutkielmaani. Oivaltaessani tutkijaparini kanssa keräämämme aineistomateriaalin 

olevan laadultaan ja määrältään riittävä pro gradu -tutkielman laatimiseen, kysyin sähköpos-

titse tutkimuskohteiden opettajien lupaa tutkielman kirjoittamiseen. Sähköpostikyselyssäni 

selvitin opettajille henkilökohtaiset ja ammatilliset intressini tämän tutkielman kirjoittami-

seen, sekä Itävallassa kerätyn aineiston ajankohtaisuuden suomalaisissa koulutuspoliittisissa 

keskusteluissa (ks. Patton 2002, 407). Osoitin heille, ettei pro gradu -työni tarkoitus ole arvi-

oida ja arvostella opettajien opetusmenetelmiä ja toimintatapoja, vaan pikemmin esitellä itä-

valtalaisia inklusiivisia toimintatapoja sekä näkemyksiä erityisen tuen tarpeesta. Useista säh-

köpostilähestymisistäni huolimatta en tavoittanut yhtä tutkimukseen osallistunutta opettajaa ja 

tulkitsin vastaamatta jättämisen kielteisenä vastauksena kerätyn aineiston käyttölupakysy-

mykseeni. Kerätyn aineiston käyttäminen tutkielmassa ilman asianosaisen lupaa olisi ollut 

vakavasti eettisesti arveluttavaa, joten jätin hänen luokkaansa koskevat aineistot kokonaan 

niin aineiston analyysin, tulosten koonnin kuin raportin kirjoittamisenkin ulkopuolelle. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti tarkasteltu reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla. Käsitteiden käyttö laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä ne 

ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä. Eräät tutkijat vaalivat reliabiliteetin ja 

validiteetin käyttöä niin määrällisen kuin laadullisenkin tutkimuksen luotettavuutta arvioitaes-

sa, kun puolestaan toiset eivät lainkaan hyväksy käsitteiden liittämistä kvalitatiiviseen tie-

desuuntaukseen. Kompromissina kahdesta ääripäästä, jotkut laadullisen tutkimuksen harjoitta-

jat ovat periaatteessa hyväksyneet reliabiliteetin ja validiuden tarkoitusperät, mutta soveltavat 
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ne kvalitatiiviseen tutkimukseen sopiviksi ja käyttävät molemmista termeistä eri nimitystä. 

(Eskola & Suoranta 2008, 211; Tuomi & Sarajärvi 2011, 136–137.) 

Reliabiliteetin ja validiteetin käsitemerkityksiä ja -nimityksiä tärkeämpänä Eskola ja Suoranta 

(2008, 210) pitävät huomion kiinnittämistä tutkimuksen tekijään ja hänen subjektiivisuuteensa 

tutkimuksen kulussa. He tähdentävät, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen tekijän 

subjektiivisuus on erityisen korostunutta, jolloin tutkija itse toimii ratkaisevana työvälineenä 

tutkimuksessaan. Näin ollen Eskola ja Suoranta ehdottavat tutkijan asettamista merkittävim-

mäksi indeksiksi tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa. Tapaustutkimusasetelman keski-

össä myös Syrjälä ja Numminen (1988, 11) korostavat arvosidonnaisuutta, jossa tutkijan hy-

väksytään olevan inhimillinen ja tutkimustilanteita oman arvomaailmansa lävitse peilaava 

toimija. 

Arvioidessani pro gradu -tutkielmani luotettavuutta mukailin Eskolan ja Suorannan (2008) 

sekä Syrjälän ja Nummisen (1988) tapoja käsittää tutkijan vaikutusta tutkimuksen kulkuun 

sekä tutkimustuloksiin ja niiden tulkintoihin. Tutkijasubjektiivisuuden huomioimista kuvastaa 

esimerkiksi tutkielmani tuloksia käsittelevän luvun otsikko, ”Tutkielman tulokset ja tulkinta”, 

joka viestittää, että tutkimuskohteista esittämäni tulokset ovat tutkijaminäni subjektiivisia 

havaintoja, oivalluksia, päätelmiä ja ymmärryksen tasoja tutkielmani tutkimuskysymyksen 

valossa tarkasteltuna. 

Tutkijasubjektiivisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi olen pyrkinyt vahvistamaan 

tutkielmani luotettavuutta ja uskottavuutta tapaustutkimukselle tyypillisen monimetodisuu-

den, triangulaation, avulla. Metodista keskustelua olen tässä raportissani käynyt kirjoittaen 

muun muassa tutkimusjoukon valintaa koskevista seikoista, tutkimusprosessista, aineiston 

keruun tavoista ja niihin johtaneista valinnoista sekä aineiston analysoinnin menetelmistä (ks. 

Grönfors 2007, 166). Useissa tutkimusmetodioppaissa (esim. Denzin & Lincoln 2000; Eskola 

& Suoranta 2008; Metsämuuronen 2006; Patton 2002; Simons 2009; Syrjälä & Numminen 

1988; Tuomi & Sarajärvi 2011; Yin 2009) triangulaatiota pidetään vahvana ja tehokkaana 

tutkimuksen luotettavuuden todentajana. Itävaltalaisen inkluusion kartoittaminen monimeto-

disista näkökulmista osoittautui välttämättömäksi tutkiessani minulle vierasta kulttuuria vie-

raassa maassa ja vieraan kielen ympäröimänä. Koko tutkimusprosessissani vallitsevat niin 

aineisto-, tutkija- kuin menetelmällinenkin triangulaatio. Aineistotriangulaation merkitys on 

ollut kerätä kattava kirjallinen kuvaus tutkimastani ilmiöstä. Useanlaisten aineistojen tarkaste-

lu ja erilaisten teorioiden yhdistäminen ovat mittavasti avartaneet tietämystäni tutkimusai-

heestani ja näin luonnollisesti lisäävät tutkielmani luotettavuutta. Aineistona tässä tutkielmas-
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sa toimivat muun muassa haastattelu- ja havainnointiaineistojen sisällöt, erinäiset inkluusion 

teoriat, inkluusiota koskevat eurooppalaiset asiakirjat sekä inkluusion itävaltalaiset käytänteet. 

Tutkijatriangulaatio on näytellyt merkittävää roolia aineistonhankintani onnistumisessa. Vie-

raassa kulttuurissa ja tutkijoiden ei-äidinkielellisessä ympäristössä kahden tutkijan läsnäolo 

tutkimuskohteissa, henkilökohtaiset havaintomuistiinpanot sekä kahdenkeskinen havaintojen 

ja haastattelujen läpikäyminen ovat olleet mahdollisuus lisätä tämän tutkimuksen uskottavuut-

ta ja luotettavuutta. Osallistuvaa havainnointia koskevaan subjektiivisuuskeskusteluun Grön-

fors (2007, 166) lisää, että subjektiivisuus sekä sen hyväksyminen korostuvat myös kahdesta 

tai useammasta tutkijasta koostuvassa tutkimusasetelmassa. Hänen mukaansa havainnointiin 

perustuva tutkimus pohjautuu poikkeuksetta tutkimuksen tekijöiden henkilökohtaisiin tutki-

muskokemuksiin sekä tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuneiden väliseen vuorovaikutukseen 

huolimatta siitä, kuinka monta tutkijaa havainnointitilanteessa on yhtäaikaisesti läsnä. Tutki-

japarini ja minun väliset havainnoinnin tulkintaeromme juonsivat toisen tutkijan kokematto-

muudesta ja toisen enemmän kokeneisuudesta erityispedagogiikan alueella. Toisinaan siis 

kokemattomuuden ja kokeneisuuden vuoksi havaitsimme ja huomioimme tutkimuskohteissa 

hieman eri asioita ja eri perspektiiveistä käsin. Tutkimuksellisen mielekkyyden sekä myös 

luotettavuuden kannalta kokemattomuutemme ja kokeneisuutemme olivat siis toisiaan täyden-

täviä elementtejä. 

Menetelmätriangulaation tapoja ovat tässä tutkimuksessa olleet osallistuva havainnointi sekä 

informanttien teemahaastattelu. Luotettavuuden kannalta merkittävää on ollut kahdesta eri 

tutkimusmenetelmästä saatujen tulosten toisiinsa vertaaminen. Esimerkiksi pelkkä havain-

nointiaineisto ei olisi yksistään tuonut tutkimukseen sitä syvyyttä, joka tutkielmassa nyt hei-

jastuu havainnoinnin ja haastattelun yhteisvaikutuksesta. Toisaalta pelkästään informantti-

haastatteluun perustuvassa tutkimuksessa itävaltalaiset inklusiiviset käytännön tavat ja mene-

telmät eivät olisi konkretisoituneet tai olisivat saaneet havainnollisen olemuksensa vain tutki-

joiden mielikuvituksessa. Tutkimustulosten vertaamisen mahdollistamiseksi analysoin mo-

lemmat aineistot erikseen. Vertailun avulla selvitin, löytyikö keräämieni aineistojen sisällöistä 

samankaltaisuuksia vai ilmensivätkö ne toistensa vastakohtia tai jopa aivan eri asioita. 

Havainnointi- ja haastatteluaineistojen informaatiosisällöistä ja niistä tekemistäni tulkinnoista 

löytyi useita yhdensuuntaisia komponentteja, mikä viestittää onnistunutta kokonaiskuvan ra-

kentamista tutkimastani ilmiöstä sen yksilöllisessä kontekstissaan. Varsinaisia ristiriitoja tai 

vastakohtaisuuksia aineistojen välillä ei esiintynyt. Aineistojen keskinäiset poikkeavuudet 

perustuivat siihen, etteivät ne sisältäneet kaikkia samoja informaation ulottuvuuksia. Jokainen 
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seikka, jonka luokkakontekstissa havaitsimme, ei noussut keskeiseksi puheenaiheeksi haastat-

teluissa. Ja päinvastoin, kaikki haastatteluissa esiin tullut informaatio ei olisi voinut olla ob-

servoitavissa, kuten opettajien näkökannat ja asenteet. Tällainen aineistojen välinen eroavai-

suus on luonnollista, kun kyseessä on kaksi täysin erilaista aineistonkeruun menetelmää. 

Ääninauhurin puuttuminen informanttien haastatteluissa ei aineiston keruuvaiheessa tuottanut 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä ongelmia. Kahden tutkijan läsnäolo haastattelutilantees-

sa mahdollisti työnjaon, jossa toinen haastatteli toisen kirjatessa muistiinpanoja. Työnjaon 

vuoksi kirjurilla oli aikaa keskittyä muistiinpanojen laadintaan. Koska haastattelut käytiin 

englannin kielellä, oli vuorovaikutus normaalia verkkaisempaa. Tämä salli lisäaikaa syventyä 

tarkkojen muistiinpanojen ylöskirjaamiseen. Aineiston analysointivaiheessa nauhurin puuttu-

minen oli tutkielmani luotettavuuden kannalta sikäli huomioitava seikka, että mahdollisuutta 

palata haastatteluiden vuorovaikutustapahtumiin ei ollut. Haastatteluun osallistuneiden pu-

heenvuorot eivät siis olleet sanasta sanaan toistettavissa. Toisaalta, tutkielmani tavoite on sel-

vittää inkluusion toteutumista itävaltalaisessa perusopetuksessa, ei tarkastella haastateltavien 

mietteitä ja kokemuksia sellaisenaan. Täten tutkimuksen luotettavuuden kannalta ei ole ratkai-

sevaa, ovatko opettajien puheenvuorot ääninauhoitettuja vai muistiinpanoin kirjattuja. Vaikka 

haastattelut olisikin nauhoitettu, olisi tutkielmani todennäköisesti rakentunut ilman äänitallen-

teita. Oivalsin tutkimusaineksessani mahdollisuuden opinnäytetyöhön vasta vaihto-opiskeluni 

jälkeen, jolloin ääninauhojen lähettäminen Itävallasta Suomeen olisi ollut jo eettisistä syistä 

pulmallista. 

Aineistonkeruuseen haasteita ja myös luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä niin tutkijoiden 

kuin tutkimukseen osallistuneidenkin näkökulmasta toi kenttätyöskentelytilanteiden jännittä-

vyys ja kommunikointi vieraalla kielellä. Tutkijoiden kannalta haasteina näyttäytyivät tutki-

muksen toteuttaminen vieraan kielen ympäröimässä vieraassa kulttuurissa, kommunikoinnin 

välineenään muu kuin oma äidinkieli. Puolestaan opettajia ja oppilaita tutkimustilanteet saat-

toivat muokata käyttäytymään heidän tavanomaisista käyttäytymistavoistaan poikkeavalla 

tavalla. Vaikka tutkijaparini kanssa koetimme käytöksellämme viestittää tutkimukseen osal-

listuville heidän oikeuttaan mahdollisimman aitoon ja normaaliin kouluarkeen, ei tutkimusti-

lanne voi koskaan saavuttaa autenttisen luonnollista olotilaa, koska juuri tutkijoiden läsnäolo 

ja sen mukanaan tuomat erityisyydet (esimerkiksi vieras kieli), eivät ole osa tutkimusjoukon 

arkipäiväisiä käytäntöjä. Tällaista käyttäytymistä koskevaa problematiikkaa on vaikea arvioi-

da tai poistaa, sillä se on lähes aina läsnä kvalitatiivisissa tutkimustilanteissa. Ratkaisuja ku-

vaamiini haasteisiin on tuonut kolmitasoinen triangulaation hyödyntäminen. Lisäksi luotetta-

vuuden laatua on lisännyt, että minulla on ollut sähköpostin avulla mahdollista esittää opetta-
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jille lisäkysymyksiä tai tarkistaa heiltä asiaintilojen oikeellisuutta. Vastaavasti opettajat ovat 

sähköpostin välityksin voineet kirjoittaa minulle lisäinformaatiota tai oikaista väärin käsittä-

miäni asioita. Jälkikäteinen sähköpostiviestittely on siis ehkäissyt jäämistäni vain niiden tieto-

jen varaan, joita haastattelu- ja havainnointitilanteissa ylöskirjasin. Opettajainformanttien 

ohella minulla on ollut mahdollisuus ottaa yhteyttä myös tutkijapariini. 

Laadullisessa tutkimuksessa, tutkijan oman subjektiivisuuden määrittäessä tutkimuksessa teh-

tyjä valintoja ja päätöksiä, on luotettavuuden kannalta olennaista huomioida valinta- ja pää-

töksentekoa ohjaavat tekijät sekä säilyttää johdonmukaisuus informanttien kertoman ja tutki-

jan omien tulkintojen välillä (Kiviniemi 2007, 83). Kun luokittelin havainnointi- ja haastatte-

luaineistoja aineiston analyysin vaiheessa, kävin ikään kuin mieleni sisäistä keskustelua sekä 

aineiston, informanttien että tutkijaminäni kesken varmistaakseni, että pelkistämäni yksittäiset 

ilmaukset jäsentyvät niille kuuluville paikoilleen. Mikäli haastattelutilanteessa opettajainfor-

mantti oli maininnut esimerkiksi median kielteisistä vaikutuksista ihmisten asenteisiin, mutta 

puolestaan aineiston luokittelua tehdessäni olisin voinut mieltää median positiivisena seikka-

na tai ymmärtää sen muutoin opettajan tarkoittaman vastaisesti, valitsin ehdottomasti opetta-

jan viitoittaman merkityksen. Aineiston analyysin vaiheissa jatkuva sisäinen reflektioni luo-

kitteluperiaatteideni sekä opettajien välittämän informaation välillä takasi tutkimustulosteni 

kontekstisidonnaisuuden sekä esti sortumista mielivaltaisuuksiin ja täten tutkijasubjektiivi-

suuden väärinkäyttöä.  
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8 YHTEENVETO JA PÄÄTELMIÄ 

Tutkimukseni kenttätyövaiheessa pyrkimykseni oli sekä menetelmä- että tutkijatriangulaation 

avulla kerätä luotettavaa informaatiota itävaltalaisten oppiympäristöjen inkluusiosuuntautu-

neisuudesta ja niistä elementeistä, joista inklusiiviset luokkaidentiteetit olivat rakentuneet. 

Tutkimustulosteni johtopäätökset perustan tuloksista löytyneisiin yhtäläisyyksiin ja samaa 

tarkoittavuuksiin. Johtopäätelmät olen rakentanut siis vain niistä elementeistä, jotka löytyivät 

sekä havainnointi- että haastatteluaineistoistani. Yhtäläisyyksiä koskevan vertailun olen 

koonnut taulukkoon 3 (s. 101). 

Ryhmittelin havainto- ja haastatteluaineistojeni samaa tarkoittavat ainekset niitä yhdistäväksi 

kategoriaksi. Lopulta kategorioita oli muodostunut yhteensä kolme, jotka otsikoin niiden si-

sältömerkitysten perusteella inklusiivisiin arvoihin ja asenteisiin, inklusiiviseen opettajuuteen 

ja opettamiseen sekä inkluusiokeskeisiin oppimiskäsityksiin ja oppimiseen. Tutkimukseni 

valossa nämä kolme elementtiä ovat ne avaintekijät, joista tutkimukseen osallistuneiden itä-

valtalaisten oppiympäristöjen inkluusiopedagogiikka rakentui. Huolimatta siitä, että jokaisella 

koululuokalla on oma yksilöllinen inklusiivinen luonteensa sekä inklusiiviset käytänteet ja 

toimintatavat (Ainscow, Booth & Dyson 2006, 14), löytyi tutkimusluokkien inklusiivisista 

oppiympäristöistä runsaasti yhtäläisyyksiä. Inklusiiviset arvot ja asenteet, inklusiivinen opet-

tajuus ja opettaminen sekä inkluusiokeskeiset oppimiskäsitykset ja oppiminen näkyivät vah-

vasti molemmissa aineistonkeruumenetelmien tuloksissa. Elementit ovat toisiinsa vahvasti 

linkittyviä, ikään kuin toistensa yhtälöitä ja summia, eikä niitä täten voida tarkastella täysin 

erillisinä ja irrallisina toisistaan (kuvio 8, s. 102)
14

. 

                                                 
14

 Seuraavissa luvuissa olen jakanut arvot ja asenteet, opettajuuden ja opettamisen sekä oppimiskäsitykset ja 

oppimisen erillisiin niitä käsitteleviin lukuihin, vaikka ne ovat tässä tutkielmassa toisiinsa tiiviisti kietoutuneita 

inklusiivisen oppiympäristön ja inkluusiopedagogiikan osia ja näyttäytyvät käytännön koulukulttuurissa saman-

aikaisesti. Valintani erillisiin lukuihin sijoittamiseen perustuu tutkielmatekstin rytmittämiseen, mikä mahdollis-

taa lukijalle miellyttävän lukukokemuksen. 
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TAULUKKO 3. Tutkimusaineistojeni yhtäläisyydet 

  HAVAINNOINTI HAASTATTELU 

INKLUSIIVISET 

ARVOT JA 

ASENTEET 

Ihmiskäsitys, jonka mukaan kaikki yksilöt 

samanarvoisia 

Tasa-arvo ja yhdenmukaiset oikeudet; jokainen 

lapsi ja nuori samanarvoinen 

Erityisen tuen tarve normaali yksilön ominai-

suuspiirre 
Erilaisuus normaaliuden osa-alue 

Yhteiskunnallinen integraatio 
Oppilaan sijoittuminen yhteiskuntaan ja työ-

elämään 

Itsenäisyys ja itsenäisen työskentelyn oppimi-

nen osana osallisuutta ja autonomiaa 

Autonomian kunnioittaminen ja itseohjautuvuu-

teen suuntautuminen 

Lasten ja nuorten luonnollinen erilaisuus Oppilaat ainutlaatuisia yksilöitä 

Luokkatoiminta lähtökohdiltaan oppilaiden 

kokemusmaailmasta kumpuavaa ja heidän 

tarpeitaan vastaavaa 

Oppiainesisällöt oppilaiden kokemusmaailmas-

ta ja henkilökohtaisista kiinnostuksenkohteista 

Hyvän ja onnistuneen koulupäivän tarjoaminen 

→ auttaa uuden oppimisessa ja motivaation 

säilyttämisessä 

Oppilaiden kouluinnokkuuden ja oppimisen 

motivaation säilyttäminen; uuden oppimisesta 

nauttiminen 

INKLUSIIVINEN 

OPETTAJUUS JA 

OPETTAMINEN 

Empaattiset kyvyt ja taidot Empatia monimuotoisen oppiluokan kivijalka 

Opettajajohtoisten opettamisen menetelmien 

välttäminen; opettajat oppilaiden oppimisen 

ohjaajia (sosiokonstruktivistinen opettajuuden 

ote) 

Opettajuus oppilaiden oppimisen ohjaamista 

(konstruktivismi) 

Pedagogiikka, jossa yksilöt nähdään erityisinä 

ja ainutlaatuisina oppijoina 

Opettajan herkistyminen oppilaiden yksilöllisil-

le tarpeille 

Oppilaan kehityksen tukeminen; tukea oppilaan 

kehkeytymistä itsenäiseksi ja päätöksiä teke-

väksi yksilöksi 

Oppilaan itsetunnon ja itseluottamuksen kehi-

tyksen tukeminen 

Oppimisen sekä oppimiseen liittyvien kasvun 

prosessien ohjaaminen ja tukeminen 

Oppilaan vahvuuksien löytäminen; koulutehtä-

vät oppilaan yksilöllisen tason mukaisia 

Huomioidaan oppilaan luonne, kyvyt ja tavat 

oppia sekä mahdollinen erityisen tuen tarve; 

lapsilähtöinen opettajuuden ote 

Oppiaineksen mukauttaminen oppilaan koke-

musmaailmaan ja tapaan hahmottaa ympäristöä; 

lapsilähtöinen opettajuuden ote 

Samanaikaisopettajuus Samanaikaisopettajuus 

INKLUUSIOKESKEISET 

OPPIMISKÄSITYKSET 

JA OPPIMINEN 

Yhdessä tekeminen; yhteistoiminnallisuus ja 

yhteisöllinen toiminta; osallisuuden harjoitte-

leminen 

Yhdessä toimiminen; yhteistoiminnallisuus 

Kokonaisvaltainen oppiminen Kokonaisvaltainen oppiminen 

Oppilaat aktiivisia osallisia opetustapahtumissa 

(sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys) 

Oppijan oma aktiivisuus tiedonrakennusproses-

sissa (konstruktivistinen oppimiskäsitys) 

Kanssakäymisen perustoina sosiaalinen vuoro-

vaikutus, kuuntelemisen taito ja katsekontakti  

Sosiaalinen vuorovaikutus; kanssakäymisen 

taitojen harjaannuttaminen 

Oppilaiden hyvä ja onnistunut koulupäivä 

edesauttaa ilmapiirin hyvänä pysymistä → hyvä 

ilmapiiri mahdollistaa tiiviin vuorovaikutuksen 

Onnistumisen kokemusten tavoittelu; tiiviit 

vuorovaikutustapahtumat 

Konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen 

oppimiskäsitys 
Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
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8.1 Inklusiivisen oppiympäristön arvot ja asenteet 

Oppiluokissa vallitsevat ihmiskäsitykset ovat vakavasti huomioonotettavia koulukulttuurien 

arvojärjestelmiä, sillä ne asettavat opettamiselle rajat ja tavoitteet (Patrikainen 1997, 57). Tut-

kimusluokkieni ensisijaisena arvolähtökohtana näyttäytyi holistinen ja humanistinen ihmiskä-

sitys, johon kaikki luokkatoiminta nojautui. Luokkajäsenet arvotettiin ainutlaatuisiksi yksi-

löiksi, joilla jokaisella on omat henkilökohtaiset tapansa ja tarpeensa. Yksilölliset piirre-erot 

koettiin ennemmin ilmapiiriä rikastuttavina tekijöinä kuin luokkatoimintaa vaikeuttavina es-

teinä. Luokkailmapiirissä oppilaat olivat normalisaation periaatteen mukaisesti samanarvoisia 

yhtäläisine oikeuksineen ja velvoitteineen, minkä opettajat uskoivat tuottavan lapsille ja nuo-

rille tasa-arvon kokemuksia. Heterogeenisten ryhmien oppilaat oli opetettu suvaitsemaan ja 

kunnioittamaan erilaisia persoonia. Esimerkiksi erityisen tuen tarve koettiin luonnollisena 

ihmisyyteen kuuluvana ominaisuutena, jota ei ihmetelty enempää kuin muitakaan oppijoiden 

välisiä yksilöllisiä eroja, kuten hiustenväriä tai kehonpituutta. Naukkarisen (2000, 160) mu-

kaan ihmisten välistä tasa-arvoa korostavassa normalisaation periaatteessa käsitys erityistar-

peista on muuntautunut yksilöllisten tarpeiden käsitteeksi. Hän pitää normalisaatioperiaatetta 

ehdottomana inklusiivisen pedagogiikan lähtökohtana. 

KUVIO 8. Itävaltalaisen inklusiivisen oppiympäristön elementit 
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Holistinen ja humanistinen ihmiskäsitys ovat merkittäviä inklusiivisen koulutuksen arvoläh-

tökohtia. Esimerkiksi Patrikainen (1997, 52) esittää väitöskirjassaan holistisella ihmiskäsityk-

sellä olevan keskeinen asema opettajan pedagogisen ajattelun keskiössä. Hänen mukaansa 

holistinen käsitys ihmisyydestä ymmärtää yksilön kokonaisvaltaisena olentona, jonka olemas-

saolo koostuu niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisesta ja situationaalisestakin ulottu-

vuudesta. Patrikaisen esitykseen Kohonen ja Leppilampi (1994, 18) lisäävät, että kokonaisval-

tainen ihmiskäsitys on myös oppimisen ymmärtämistä kokonaisvaltaisena prosessina. Neva-

lainen ja Nieminen (2010) puolestaan asettavat humanismin opettajatyön ja täten koko op-

piyhteisön toiminnan primaariarvoksi. Heidän mukaansa humanistinen ihmiskäsitys luo uskoa 

jokaisen yksilön mahdollisuuksiin kehittyä. Ihmiskäsityksenä humanismi siis ylläpitää toivoa 

oppilaan kehittymisestä silloinkin, kun hänellä on vaikeaa. (Nevalainen & Nieminen 2010, 

43.) Tutkimusluokkieni ihmiskäsitykset mukailevat itävaltalaisen alakoulun, alemman kes-

kiasteen koulutuksen ja erityisopetuksen opetussuunnitelmia (Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur 2008, 2012a ja 2012b) sekä UNESCO:n (esim. 1994, 2001) inklusii-

viselle koulutukselle määrittelemiä arvoperustoja. Opetussuunnitelmien ja UNESCO:n arvo-

perustojen mukaan koulu ei saa erotella oppilaitaan heidän yksilöllisten erojensa perusteella, 

vaan sen tulee pyrkiä toimimaan kohtaamispaikkana kirjavalle joukolle erilaisia ihmisiä ja 

auttaa heitä oppimaan tulemaan toimeen erilaisten persoonien kanssa. 

Itseohjautuvuus ja sosiaalinen vuorovaikutus näyttäytyivät toisena merkittävänä tutkimus-

luokkien toiminnan arvolähtökohtana. Ne tähdentyvät myös itävaltalaisissa opetussuunnitel-

missa. Suunnitelmat vaativat kouluja järjestämään sellaisia oppiympäristöjä, joissa jokainen 

oppilas voi opiskella esteettä ja kehittyä itsenäiseksi oman elämänsä käsikirjoittajaksi toisten 

ihmisten ympäröimänä. Itseohjautuvuuden opettelussa vuorottelivat sekä itsenäinen työsken-

tely että sosiaalinen kanssakäyminen toisten oppilaiden kanssa. (Bundesministerium für Un-

terricht, Kunst und Kultur 2012a, 6–7; Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

2008, 11–12; Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–10, 17, 29.) 

Itseohjautuvuus ja vuorovaikutus, sekä aiemmin tässä luvussa mainitsemani tasa-arvo, suvait-

sevaisuus ja yksilöllisyys, ovat kaikki konstruktivistisen kasvatuksen arvoja ja lapsilähtöisen 

kasvatuksen edellytyksiä (Hytönen 2008, 15, 19; Puolimatka 2002, 23–24). Itseohjautuvuu-

teen ja vuorovaikutukseen kannustaminen toimivat ikään kuin symbioosissa keskenään. Puo-

limatkan (2002, 23) mukaan konstruktivismissa uskotaan, että luonnollinen uteliaisuus saa 

lapset ja nuoret oma-aloitteisesti etsimään tietoa ja näin aktiivisesti rakentamaan maailman-

kuvaansa omien tulkintojensa mukaisesti. Tällöin maailmankuvan rakennusprosesseissa on 
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tärkeää, että kouluopetus ja -kasvatus huomioivat jokaisen oppijan yksilökeskeisesti (Hytönen 

2008, 14). Lähtökohdiltaan tutkimusluokkieni käytännön toiminta rakentuikin oppilaiden yk-

silöllisistä tarpeista sekä heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan käsin. Opettajat olivat 

havainneet, että oppisisältöjen linkittäminen lasten ja nuorten omiin kokemusmaailmoihin 

edistää oppilaiden oppimista. Myös itävaltalaiset, etenkin alakoulun ja erityisopetuksen, ope-

tussuunnitelmat ohjeistavat opettajia laatimaan oppiaineksen oppilaiden vallitsevia kykyjä ja 

mielenkiinnonkohteita apuna käyttäen. Yksilölliset tarpeet huomioiva opetus suo jokaiselle 

oppilaalle mahdollisuuden saavuttaa henkilökohtaista menestystä koulutyössään. (Bundesmi-

nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–10, 20, 27–28.) 

Itseohjautuvuuden ja vuorovaikutuksen symbioosissa vuorovaikutus korostaa opettajien ja 

oppilaiden merkitystä toimia toistensa rohkaisijoina ja yllyttäjinä uuden oppimisessa. Oppilas-

oppilas sekä oppilas-opettaja -välinen sosiaalinen vuorovaikutus on keskeinen oppimista oh-

jaava ja onnistuneen oppimisen tekijä. (Puolimatka 2002, 23; von Wright 1993, 26.) Tutki-

muskohteissa luokkajäsenten välinen vuorovaikutus ymmärrettiin kielellisenä, kehonkielelli-

senä sekä koskettamalla kommunikoimisen tapahtumana. Vahvoja vuorovaikutuksellisia op-

pimistilanteita olivat esimerkiksi pari- ja ryhmätyöt, fyysisen toiminnan kautta oppiminen 

sekä taideaineet ja leipominen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen osatekijöitä olivat myös katse-

kontakti, kuunteleminen, hymyileminen ja huumori. Katsekontaktia pidettiin välttämättömänä 

vuorovaikutuksen lähtökohtana ja sitä vaadittiin kaikilta, myös vaikeasti vammaisilta, oppi-

lailta. Opettajien mukaan luokkajäsenten väliset tiiviit vuorovaikutustapahtumat ovat inklusii-

visen oppiympäristön identiteetin osa. Vuorovaikutustaitojen merkittävyyttä tutkimuskohteis-

sa kuvaa myös, että joissakin luokissa sosiaalisen vuorovaikutuksen opettelu oli räätälöity 

jopa omaksi viikoittaiseksi oppiaineeksi. 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja itseohjautuvuus kytkeytyvät yhteiskunnallisen integraation kä-

sitteeseen, joka niin ikään näyttäytyi tutkimusoppiympäristöjen arvoperustana. Oppilaiden 

yhteiskunnallista integraatiota toteutettiin harjoittelemalla osallisuutta ja itsenäisyyttä. Yhteis-

kunnallisen integraation lopputuloksena, eli koulunjälkeisessä elämässä, oppilaan toivottiin 

kokevan olevansa täysivaltainen yhteiskuntansa jäsen ja valmis siirtymään työelämään. Myös 

kyky itsenäiseen päätöksentekoon ja ratkaisuihin koettiin tärkeäksi osaksi täysipainoisen yh-

teiskuntaosallisuuden ja -osallistumisen aatetta. Koulutoiminnan suunnittelun perustana pidet-

tiin Itävallan liittovaltion opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön (Bundesministerium für Un-

terricht, Kunst und Kultur 2012c, 9) vaatimusta siitä, että oppilaat tulee harjaannuttaa vakaiksi 

omaa elämäänsä koskeviksi päätöksentekijöiksi. Itävaltalaiset oppilaat kohtaavatkin varhain, 

noin kymmenessä ikävuodessa ollessaan, ensimmäisen vankkaa itsenäisyyttä ja päätöksente-
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koa vaativan tehtävän, kun koulutusjärjestelmä kehottaa heitä suorittamaan ammattiin suun-

tautumiseen liittyviä valintoja. 

Tutkimusluokissa harjoitettiin sujuvaa itsenäisen- ja osallistavan työskentelyn vaihtelua, jol-

loin oppilailla oli mahdollisuus harjoitella molempia työskentelyn muotoja. Yhteiskunnallinen 

integraatio koettiin joissakin tutkimusluokissa erityisen tärkeäksi tehtäväksi, sillä näiden 

luokkien opettajat olivat huolissaan Itävallan syrjintä- jopa rasistikeskeisyydestä erityisen 

tuen tarvitsijoita kohtaan. Opettajien huoli vastaa Boothin (2000, 19–20) näkemystä siitä, että 

oppimisen ja osallisuuden esteet johtuvat yksilön ja hänen ympäristönsä välisestä vääränlai-

sesta vuorovaikutuksesta, toisin sanoen ympäristön kielteisestä suhtautumisesta tuen tarvitsi-

joihin. 

Deweyn oivalluksia tulkiten Saloviita (2006, 149, 166) toivoo, ettei koulun merkitys näkyisi 

pelkästään valmistautumisena aikuisuuteen, ammattiin ja työelämään. Hän pyytää, ettei kou-

lussa opetettaisi hyvinvointiyhteiskunnan suosimaa arvomaailmaa vain aikuisuutta silmälläpi-

täen. Koulu on merkittävä osa oppilaan sen hetkistä elämää, jossa arvomaailman tulee olla 

lakkaamatta läsnä. Saloviita patistaa kouluja noudattamaan yhteiskuntansa arvoja, joita hy-

vinvointivaltioissa ovat esimerkiksi suvaitsevaisuus, mahdollisuus osallisuuteen ja syrjinnän 

vastustaminen. Hänen katsantonsa mukaan juuri koulut näyttävät omaksuneen yhteiskunnan 

arvomaailmaa vastaan taistelevan roolin. Tutkimusluokkieni perspektiivistä Saloviidan ase-

telma on päinvastainen. Koulut ja luokat itsessään toimivat demokraattisen hyvekansakunnan 

tavoin ja yrittävät näin muuttaa myös vallitsevaa yhteiskuntaa yhä hyväksyvämmäksi ja osal-

lisuuskeskeisemmäksi. Saloviidan käsitysten vastaisesti itävaltalaisten oppilaiden ongelmaksi 

muotoutuu koulun ja opintojen jälkeinen maailma, joka ei ole yksilöiden tarpeisiin ja ainutlaa-

tuisuuteen yhtä lempeästä ja suopeasti suhtautuva kuin heidän koulunsa. 

Tutkimusoppiympäristöjeni arvo- ja asennelähtökohtien neljäs ulottuvuus koskee onnistuneen 

koulupäivän kokemuksia. Kouluarki pyrittiin luomaan sellaiseksi, että jokaisen yksilön on 

mahdollista kokea hyvää oloa tuottavia hetkiä ja elämyksiä. Onnistumisen kokemusten ajatel-

tiin myös ylläpitävän oppilaiden koulunkäynti- ja oppimotivaatiota. Motivaation säilyminen 

koettiin tehokkaan oppimisen edellytykseksi. Opettajien tavat ylläpitää oppilaidensa motivaa-

tioita olivat keinoja, joita muun muassa Mitchell (2008) ehdottaa. Mitchellin mukaan opettajat 

voivat säilyttää oppijoiden opiskelumotivaatiota viettämällä kahdenkeskistä opetusaikaa jo-

kaisen oppilaan kanssa vuorollaan sekä kannustamalla oppilaita tekemään parhaansa vai-

keidenkin haasteiden edessä. Onnistuneiden koulupäivien saavuttamiseksi tutkimuskouluissa 

vaalittiin myönteisiä asenteita sekä tavoiteltiin pysyvää optimistista koulukulttuuria ja oppi-
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ilmapiiriä. Mitchell painottaa, että positiiviset asenteet sekä myönteinen ilmapiiri ovat oppi-

laiden oppimisen etu ja edesauttavat saavuttamaan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Hän esit-

tää tutkimustuloksia, joissa myönteisen ilmapiirin on osoitettu olevan jopa tärkein oppitavoit-

teiden saavuttamisen mahdollistaja. (Emt., 2008, 103, 106, 108, 110.) 

Myönteinen opiskeluilmapiiri ei tarkoita vain iloista yhdessäoloa ja hymyileviä katseita, vaan 

on osa sellaista oppiympäristöä, jossa oppilaan on turvallista opiskella. Turvallista ja luotetta-

vaa oppiympäristöä painottaa myös itävaltalainen alakoulun opetussuunnitelma, jossa turval-

lisuuden tunteen todetaan tukevan oppilaan itsetunnon ja itseluottamuksen suotuisaa kehitty-

mistä (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–10). Oppiympäristön 

turvallisuustekijöiksi Mitchell (2008) luettelee työskentelyrauhan, opettajan oppilailleen suo-

man henkisen tuen, oppimista innoittavan ja kireän tunnelman laukaisevan asiallisen huumo-

rin, luokkahengen lämmön, empatian ja oikeudenmukaisuuden, sekä luokkajäsenten yhteen-

kuuluvuuden tunteen. Turvallinen ilmapiiri lisäksi edellyttää, että oppilaat kokevat tulevansa 

hyväksytyksi luokkayhteisössään sellaisenaan kuin ovat. (Mitchell 2008, 104.) Mitchellin 

osoittamat seikat ovat sellaisia oppiympäristön turvallisuutta lisääviä tekijöitä, jotka heijastui-

vat selkeästi kaikkien tutkimusluokkieni toiminnasta. 

 

8.2 Opettaja – inklusiivisen toiminnan toteutumisen mahdollistaja 

Opettajan näkökulmasta inkluusio on strategia osallisuuteen suuntautuvasta opettajuudesta 

(Slee 2010, 21). Opettaja on inkluusion tärkein mahdollistaja ja luoja (Avramidis et al. 2000, 

192; Avramidis & Norwich 2002, 130; Savolainen 2009, 128) sekä määrittää inkluusion filo-

sofialle käytännön toimintakehykset. Ilman opettajaa inkluusio ei voi saavuttaa sitä tilaa, jo-

hon esimerkiksi UNESCO osallisuutta kehittävillä julistuksillaan pyrkii. Opettajan asema 

inkluusion mahdollistajana ei rajoitu ainoastaan osallistavan kasvatuksen tuottamiseen. Esi-

merkiksi Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (2011, 81) painottaa opettajan merki-

tystä jopa yhä inklusiivisemman yhteiskunnan kehittymisessä. Keskeisen asemansa vuoksi 

inklusiivisessa oppiympäristössä on tärkeää, että opettaja sisäistää inklusiivisen pedagogiikan 

merkitykset ja sitoutuu opettamaan kaikkia ryhmänsä oppilaita heidän yksilöllisten tarpeiden-

sa mukaisesti (Ladonlahti & Naukkarinen 2006, 355). 

Kansainvälisessä inkluusiota koskevassa tutkimuksessaan Armstrong et al. (2011) havaitsivat, 

että opettaja voi oivaltaa inkluusion joko suppeasti tai laajasti. Suppeasti ymmärrettynä in-

kluusion keskiössä nähdään vain erityisen tuen tarvitsijat, kun puolestaan laajan inklusiivisen 
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käsityksen mukaan kaikki luokan jäsenet ovat erityisiä ja oppivat yksilöllisesti. Tutkimus-

luokkieni opettajien käsitykset inkluusiosta mukailivat laajaa inkluusion ymmärtämistapaa, 

Naukkarisen (2000, 160) kutsumaa normalisaatioretoriikkaa, jolloin heille oli selvää, että jo-

kainen oppilas ainutlaatuisuudessaan on erilaisia tarpeita omaava yksilö. 

Inkluusion, ja ylipäätään erityisopetuksen, asiantuntijayhteisöt, kuten UNESCO, Euroopan 

erityisopetuksen kehittämiskeskus sekä Itävallan opetusministeriö, tähdentävät opettajien po-

sitiivisten asenteiden merkitystä opetuksessa. Myös opettajuutta, opettajankoulutusta ja in-

kluusiota käsittelevä kirjallisuus (esim. Bradshaw & Mundia 2006; Feyerer et al. 2010; Forlin 

2010; Kershner 2007; Mitchell 2008; Thomas & Loxley 2007) korostaa opettajien myönteisiä 

asenteita heterogeenistä oppilasryhmää, erityisen tuen tarpeita sekä yhteisopettajuutta koh-

taan. Opettajien asenteita ja inkluusion toteutumisen vaatimuksia käsittelevässä tutkimukses-

saan Gal et al. (2010) tarkastelivat esteitä, joita erityisen tuen tarvitsija voi kohdata osallistu-

essaan inklusiiviseen opetukseen. Tutkimuksessa löydettiin neljä estettä, joista ensimmäinen 

koski opettajien kielteisiä asenteita tuen tarvitsijoita kohtaan. Itävallassa tutkimukseeni osal-

listuneet opettajat omasivat kaikki erityisen positiiviset asenteet ammattiinsa ja sen toteutta-

miseen sekä monimuotoisiin opetusryhmiin, joiden jäsenillä oli hyvinkin erilaisia yksilöllisiä 

tarpeita. Pedagogit suhtautuivat oppilaisiinsa kuin omiin lapsiinsa: heille jokaisen oppilaan 

oppiminen ja elämässä menestyminen oli sydämen asia. Opettajat eivät arvottaneet oppilaita 

heidän persoonansa, kykyjensä tai luonteenpiirteidensä mukaisesti, vaan asettivat kaikki, 

myös itsensä, samalle ihmisyyden arvoasteikolle. 

Tutkimukseni opettajainformanttien arvomaailma vastasi samankaltaisia opettajuuden perus-

periaatteita, jotka esimerkiksi Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (2012, 10) on aset-

tanut inklusiivisten oppiympäristöjen opettajille. Nämä neljä arvolähtökohtaa ovat oppilaiden 

erilaisuuden ja moninaisuuden arvostaminen, jokaisen oppilaan oppimisen tukeminen, yhteis-

työ ja tiimityöskentely sekä itsensä asettaminen elinikäisen oppijan asemaan. Tutkimuskoh-

teideni opettajien opettamisen keinoista ja luokassa olemisen tavoista huokuivat positiiviset 

asenteet sekä hyvä oppilastuntemus. Pedagogit kertoivat tekevänsä työtään koko sydämellään. 

Oppilaiden oppimista edesauttaviksi seikoiksi he nimesivät kannustamisen ja empatiankyvyn, 

jotka korostuvat myös itävaltalaisissa opetussuunnitelmissa (esim. Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 10–11, 26–28). Opettajien empaattiset taidot osoittautui-

vat tärkeiksi vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ylläpitäjiksi ja näyttäytyivät oppijayksilöi-

tä kohtaan ymmärryksenä, joustavuutena sekä kärsivällisyytenä. Empatiakyky onkin inklusii-

visen ryhmän opettajan välttämätön ominaisuus, mutta liiallisella myötätuntoisuudella ja eläy-
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tymisellä oppilaiden maailmaan voi olla kääntöpuolensa. Jotkut opettajat arvioivat äärimmäi-

sen empatiakyvyn olevan yleinen syy itävaltalaisten opettajien kokemaan työuupumukseen. 

Useissa inkluusiota koskevissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kokeneet opet-

tajat ja ne opettajat, joilla on tuntemusta erityisen tuen tarpeesta, omaavat positiivisemmat 

asenteet inkluusiota kohtaan kuin sellaiset opettajat, joilla ei ole kokemuksia tuen tarvitsijois-

ta. Lisäksi eräät Amerikassa ja Iso-Britanniassa tehdyt tutkimukset osoittavat inklusiivisten 

koulujen opettajilla olevan myönteisemmät asenteet osallistavaa kasvatusta kohtaan kuin niil-

lä pedagogeilla, jotka eivät inklusiivisissa kouluissa ole koskaan työskennelleet. (Elhoweris & 

Alsheikh 2006; Avramidis & Norwich 2002; Avramidis et al. 2000.) Tutkimusluokkieni opet-

tajat työskentelivät kaikki inklusiivisissa kouluympäristöissä. Jotkut opettajat opettivat vaike-

asti vammaisten erityisryhmiä, mutta ryhmät eivät olleet erillisiä erityiskouluja, vaan ne oli 

sijoitettu inklusiivisten perusopetuksen koulujen yhteyteen. Inklusiivisessa ilmapiirissä työs-

kentely on voinut lisätä opettajien jo entuudestaan myönteisiä asenteita inkluusiota ja osallis-

tavaa kasvatusta kohtaan. 

Opettajilla oli tutkimusluokissa kaksi toisiinsa nivoutunutta tehtävää: oppilaan kehityksen 

tukeminen sekä oppimisen ja oppimiseen liittyvien kasvun prosessien ohjaaminen. Oppilaan 

itsenäiseksi ja päätöksiä tekeväksi Itävallan kansalaiseksi kehittymisen prosessissa opettajilla 

oli myös vastuullinen rooli. Oppilaiden opettaminen itsenäisiksi ja elämässään pärjääviksi 

kansalaisiksi ei ollut opettajille helppo ammatillinen tehtävä, sillä itsenäisyyden tavoittelu 

tarvitsi parikseen hyvän ja terveen itsetunnon ja -luottamuksen. Merkittävimmäksi itsetuntoa 

ja -luottamusta kohottavaksi tekijäksi opettajat arvioivat oppilaan vahvuuksien löytämisen. 

Tämä edellytti oppilaiden huomioimista yksilökeskeisesti ja lapsilähtöisesti, toisin sanoen 

koulutehtävien vaikeustason tarkistamista ja päivittämistä jokaisen oppilaan henkilökohtaisel-

le kykytasolle sekä oppiaineksen sovittamista oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Alisuoriu-

tumiseen oppilaita ei kuitenkaan haluttu ajaa. Päinvastoin heitä rohkaistiin yrittämään oppi-

mistasoaan haastavia tehtäviä joko opettajan tai toisen oppilaan avustamana. Lisäksi oppimi-

seen suotiin aikaa. Oppilaan hyvän itsetunnon ja -luottamuksen kehittymisessä opettajien tuli 

huomioida myös oppilaan persoona, tunteet, tavat oppia, jo olemassa olevat kyvyt ja taidot 

sekä mahdolliset oppimisen apuvälineet. Tutkimusluokkien opettajien luokkatoimintakulttuu-

rit linjaavat Havu-Nuutisen (2002, 186) havaintoja, joiden mukaan itseluottamuksen ja itseoh-

jautuvuuden kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppilaat saavat ilmaista tunteitaan sekä 

esittää omia mielipiteitään ja puolustaa niitä. 
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Tutkimusluokkieni sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen keskiössä opettajien ohjaava-

luontoinen opettamisen ote oli korostunut. Opettajat pyrkivät tietoisesti välttämään vahvoja 

opettajajohtoisia opettamisen menetelmiä ja sen sijaan vaalia asemiaan oppilaiden oppimisen 

ohjaajina. He kokivat, että ohjaava opettajuus oli määräilevää tapaa tehokkaampi keino opas-

taa oppilaat itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn. Konstruktivismiin ja sosiokonstruktivis-

miin pohjautuva opettajuus asetti oppilaiden lisäksi opettajat oppijan asemaan: heidän mu-

kaansa ammattitaitoinen opettaja tunnustautuu myös itse elinikäiseksi oppijaksi, joka ammen-

taa oppia niin oppilailta kuin heidän huoltajiltaankin. Suomessa tehtyyn tutkimukseensa pe-

rustuen Mäkinen ja Kallio (2007) mieltävät opettajuutta haastavaksi tehtäväksi sellaisen op-

pimisen ohjaamisen, joka todella auttaa oppilasta oppimaan. Heidän mukaansa oppimisen 

ohjaaminen mahdollistuu vasta, kun opettaja on teoreettisesti perehtynyt erilaisiin oppimisen 

tapoihin ja prosesseihin sekä oivaltanut omien oppilaidensa yksilöllisiä oppimisen edellytyk-

siä. Tutkijoiden erilaisia näkemyksiä yhdistäen Mäkinen ja Kallio esittävät, että perimmältään 

ohjaava opettaminen on opettajan ja oppilaan välinen kohtaaminen, jossa valtasuhteita välte-

tään. Ohjaus mitoitetaan ja profiloidaan oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja luotsa-

taan tukemaan oppilaan oman ajattelun kehittymistä. (Mäkinen & Kallio 2007, 31–32.) 

Mäkisen ja Kallion (2007) ohella myös Kirschner, Sweller ja Clark (2006, 75, 80, 83) pohti-

vat konstruktivistisen ja sosiokonstruktivistisen opettajuuden haasteita ja jopa kritisoivat oppi-

laan ohjaamiseen perustuvaa opettamisen näkökulmaa. He esittävät konstruktivistista oppi-

miskäsitystä sekä ongelmalähtöistä ja kokemuksellista oppimista käsittelevässä tutkimukses-

saan, ettei konstruktivismi ole sovelias oppimisen lähestymistapa, kun kyseessä on aloitteleva 

tai harjaantumaton oppilas. Näkökantaa tulkiten, konstruktivistinen käsitys oppimisesta ei 

täten palvele esimerkiksi koulutiensä alkutaipaleella olevia oppilaita tai erityisen tuen tarvitsi-

joita. Tutkimusartikkelissaan Kirschner et al. viittaavat useisiin toisiin tutkimuksiin, jotka 

ovat osoittaneet oppilaan ohjaamiseen perustuvan opetustyylin olevan tehoton oppimista edis-

tävä tekijä. Kyseiset tutkimukset paljastivat, että oppilaat tarvitsevat opettajansa tukea enem-

män, mitä ohjaava opettajan rooli tarjoaa. Esimerkiksi luonnontieteiden oppiaineissa oppilaat 

olivat usein hämmentyneet ja turhautuneet, mikäli joutuivat liian pitkään pohtimaan pulmalli-

sia aiheita itsenäisesti, oman konstruktionsa varassa. Kirschner et al. uskovat oppimisen oh-

jaamisen vastuuttavan ja kuormittavan oppilasta liikaa, jolloin myös itse oppiminen vaikeu-

tuu. He tähdentävät, että konstruktivistinen käsitys oppimisesta on yritys yksinkertaistaa op-

pimisprosessia tarpeettoman paljon ja ettei kaikkien oppijoiden voida olettaa oppivan kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen edellyttämin tavoin. (Kirschner et al. 2006 76, 79–80, 83.) 
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Tutkimusluokissani opettajien ohjaava opettamisen tapa ei tarkoittanut oppilaiden heitteille-

jättämistä oman oppimisprosessiensa varaan. Kuten tutkielmani tulosluvuissa kirjoitin (esim. 

s. 69–75, 78, 87, 89–90), konstruktivismiin ja sosiokonstruktivismiin perustuva opettajuus 

kuvasti opettajan ja oppilaan välistä aitoa kohtaamista, jossa opettaja huomioi jokaisen oppi-

laan yksilölliset oppimistavat ja -haasteet. Konstruktivistisen ja sosiokonstruktivistisen oppi-

misen lähestymistavan tarkoitus tutkimusluokissa oli palvella oppilasryhmän jäseniä sekä 

heidän yksilöllisiä tarpeitaan sitä vastoin, että sen olisi ajateltu keventävän opettajan päätyö-

tehtävää, opettamista. Huolimatta konstruktivistisen oppimiskäsityksen painotuksista opetta-

jan tehtävä oli edelleen opettaa ja ottaa vastuu oppilaidensa oppimisesta. Samanaikaisopetta-

juuden sekä luokassa avustavan henkilökunnan tarkoitus oli mahdollistaa oppilaiden yksilö-

kohtainen ohjaaminen. Kun oppilaat harjoittivat sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan keskenään 

esimerkiksi pari- ja ryhmätöin, ei sekään merkinnyt opettajalle lepotaukoa. Sitä vastoin opet-

tajat havainnoivat oppilaidensa sosiaalisten taitojen kehittymistä ja tarvittaessa puuttuivat ti-

lanteisiin ohjatakseen oppilaita selviytymään meneillään olevissa vuorovaikutustapahtumissa. 

Oppimisen ohjaamisen mitoittaminen oppilaskohtaisesti ei tutkimusluokissani niin ikään tar-

koittanut, että vähemmän ohjausta tarvitsevat oppilaat olisi jätetty oman onnensa nojaan. 

Päinvastoin, opettamisen ohjaava luonne vaati alati opettajan johdonmukaista läsnäoloa, tark-

kaa tulkintaa oppilaiden oppimisprosessien kehitysvaiheista sekä jatkuvaa ja tiivistä vuoro-

vaikutusta niin ryhmän kuin yksittäisen oppijan välillä. 

Samanaikaisopettajuus voidaan kokea sekä vahvuutena että heikkoutena. Se, kuinka myöntei-

seksi tai kielteiseksi yhteisopettajuus muodostuu, riippuu opettajien persoonista sekä heidän 

kyvyistään ja tavoistaan tehdä kompromisseja. (Rytivaara ym. 2012, 345.) Ne tutkimusluok-

kieni opettajat, jotka toteuttivat samanaikaisopettajuutta, olivat kokeneita yhteisopettajuuden 

ammattilaisia. Vuosien yhteistyöskentelyn tuloksena opettamisen tavat ja käsitykset opetta-

juudesta olivat hioutuneet yhteen, jolloin samanaikaisesti opettaminen sujui luontevasti. Oppi-

laat eivät siis joutuneet todistamaan opettajien opettamiseen ja kasvattamiseen liittyviä näke-

myseroja. Työkokemuksiinsa perustaen samanaikaisopettajuutta toteuttavat opettajat määritte-

livät kiistattomiksi yhteisopettajuuden lähtökohdiksi saumattoman yhteistyön opettajaparin ja 

-tiimin välillä, yksiin sopivat henkilökemiat sekä samankaltaiset ajattelun ja ongelmanratkai-

sun tavat. He totesivat, että kaikkien elementtien oli oltava läsnä, jotta oppilaiden yksilökoh-

taiset tarpeet kyettiin huomioimaan mahdollisimman täysipainoisesti. 

Yhteisopettajuuden ongelmakohdiksi pedagogit mainitsivat vain yhteisen suunnitteluajan 

puutteen sekä huoltajien toimesta toisinaan tapahtuvan erityisopettajan aliarvioimisen avusta-

jaksi tai sivustaseuraajaksi. Erityisopettajan roolin aliarvioimista oli tapahtunut vain niissä 
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luokkayhteisöissä, joissa samanaikaisopettajuuden muodostivat luokanopettaja ja/tai aineen-

opettaja sekä erityisopettaja. Kahden erityisopettajan muodostamassa yhteisopettajuudessa 

opettajan arvon jakoa ei oltu havaittu. Opettajien harjoittaman sivustaseuraamisen tarkoitus-

periä ei tulisi aliarvioida, sillä esimerkiksi Ahtiaisen ym. (2011, 26–27, 38) mukaan luokka-

toiminnan sivustaseuraaminen on tärkeää luokassa toteutettavaa työtä, johon vain yhteistyössä 

tapahtuva opettaminen tarjoaa mahdollisuuden. He tähdentävät, että etäämmällä oppilaiden 

oppimista seuraava ja luokkatilanteita sekä oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja -suhteita obser-

voiva opettaja näkee paljon sellaista, jota opettava osapuoli ei kykene havaitsemaan. Onnistu-

nut yhteisopettajuus tarvitsee kaikkien sen osapuolten monipuolista ammattitaitoa (Rytivaara 

ym. 2012, 348), eikä täten ketään voida lokeroida ainaisen sivustaseuraajan tai avustajan ase-

maan. 

 

8.3 Inklusiivisen luokan oppimiskäsitys ja oppimisen ulottuvuudet 

Tutkimusluokkieni oppi-ilmapiirejä hallitsi konstruktivistinen ja etenkin sosiokonstruktivisti-

nen oppimiskäsitys. Oppimisen filosofiassa vallitsivat näin piagetilainen oppimisen yksilö-

keskeisyyttä ja vygotskylainen oppimisen sosiaalisuutta korostavat luonteet (esim. Puolimatka 

2002, 91–92). Konstruktivistisen ja sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntaukset 

näyttäytyvät selkeästi myös itävaltalaisissa opetussuunnitelmissa, jotka alleviivaavat oppimi-

sen niin yksilökeskeistä kuin sosiaalistakin ulottuvuutta. Molemmat oppimiskäsitykset ovat 

Bartolon (2010, 120) mukaan elintärkeitä inklusiivisen toiminnan lähtökohtia, joita ilman 

inkluusio ei voi toteutua. Myös Lonka, Hakkarainen, Paavola ja Wirtanen (2006, 153) painot-

tavat, että opetuksessa on syytä huomioida kumpikin oppimisen käsitys ja pyrkiä ylläpitämään 

niiden keskinäistä vuorovaikutuksellista suhdetta. Suomessa laatiman tutkimuksensa pohjalta 

Naukkarinen (2000) arvioi konstruktivismin jopa niin vahvaksi opettamisen ja oppimisen laa-

tua koskevaksi tekijäksi, että uskoo sen voivan muuntaa segregoivia oppiympäristöjä inklusii-

visemmaksi. Inklusiivisessa koulutuksessa korostuva oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-

mioiminen ei hänen mukaansa luonnistu ilman konstruktivistista käsitystä oppimisesta. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys uskoo kaiken oppimisen edellytyksenä olevan oppiympä-

ristö, jonka oppilas kokee motivoivaksi ja virikkeelliseksi. Oppiminen ymmärretään alati kon-

tekstisidonnaiseksi tapahtumaksi, jossa opettaja totuuden luojan asemesta tukee ja ohjaa oppi-

laan oppimista sekä toimii sosiaalisena esimerkkinä lapselle ja nuorelle. Yksittäisenkin asian 

oppiminen on oppilaan oman aktiivisen ajatustoiminnan tulosta, jolloin hän itse rakentaa käsi-
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tyksiään ja sisäistää niiden merkityksiä. (Kauppila 2007, 37, 40; Tynjälä 2002, 61, 63; von 

Wright 1993, 18, 20, 23–24.) Oppimisen kontekstisidonnaisen luonteensa vuoksi lapselle ja 

nuorelle on tärkeää antaa aikaa opittujen asioiden omakohtaiseen järkeilyyn. Suotu aika ei 

pelkästään auta oppilasta ymmärtämään ja jäsentämään oppiainesta, vaan myös ohjaa kriitti-

seen ja analyyttiseen ajatteluun. (Havu-Nuutinen 2002, 184.) Tutkimusluokissani aikakäsitys-

tä kuvasi kiireettömyys, joka tarkoitti, että koulupäivien aikataulut oli suunniteltu väljiksi. 

Kiireen ja ajanpuutteen opettajat kokivat muun muassa oppilaan itsetunnon ja itseluottamuk-

sen kehittymisen vakavaksi uhkaksi. Kiireettömässä luokkatunnelmassa oppilailla oli aikaa 

keskittyä omaan koulutyöhönsä sekä avittaa ja opastaa luokkatovereitaan. Aika tarjosi siis 

mahdollisuuden tiiviisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa oppilaat harjaannuttivat sosiaalisen 

kanssakäymisen taitojaan. Niin erityisen tuen tarvitsijat kuin sitä tarvitsemattomatkin osallis-

tuivat ahkerasti toistensa neuvomiseen. Lisäksi oppilaiden välisten ongelmatilanteiden pur-

kuun suotiin runsaasti aikaa, sillä myös konfliktien selvittämisen ajateltiin olevan eräänlainen 

oppitapahtuma. 

Oppimiseen liittyvästä aikakäsityksestä opettajia muistuttaa Itävallan peruskoulun opetus-

suunnitelma, jonka mukaan perusasteen koulutuksessa olevalle oppilaalle tulee tarjota riittä-

västi aikaa omaksua opetettava oppiaines (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kul-

tur 2012b, 10, 27–28). Kiireettömän aikataulun opettajat ajattelivat olevan lisäksi oppimoti-

vaatiota edesauttava seikka. Toinen lasten ja nuorten motivaatiota ylläpitävä tekijä oli esimer-

kiksi oppiaineksen esittäminen oppilaille heidän kokemusmaailmaa vastaavalla tavalla, jolloin 

oppiaineksen uskottiin linkittyvän oppilaan senhetkiseen todellisuuteen. Virikkeelliseksi op-

piympäristöä pyrittiin järjestämään lukuisin eri sisustusvalinnoin, rakentamalla luokkatila 

kodinhenkiseksi sekä asettamalla oppimateriaalit siten, että oppilaiden oli niihin vaivatonta 

oma-aloitteisesti ylettyä. 

Konstruktivistinen sekä sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostavat kumpikin oppimi-

sen sosiaalista luonnetta. Koska sosiokonstruktivistisessa lähestymistavassa koko konstruk-

tioprosessi kietoutuu sosiaalisuuden käsitteen ympärille, ymmärtää se sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen merkityksen oppimiseen konstruktivismia laajemmin. (Rauste-von Wright, von Wright 

& Soini 2003, 170; Kauppila 2007, 48.) Tutkimusluokissa kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen 

nähtiin arkipäivän taitona, jota jokaisen luokkajäsenen tuli harjoittaa taitotasonsa mukaisesti. 

Vuorovaikutuksessa olemista harjoiteltiin jatkuvasti. Opettavat tarkkailivat oppilaidensa sosi-

aalisia taitoja ja tarvittaessa ohjasivat ja motivoivat heitä. Pedagogien mukaan eräänä edelly-

tyksenä tiiviisiin sosiaalisiin vuorovaikutustapahtumiin oli hyväntuulinen työskentelyilmapii-

ri. Koulutyön ja opettamisen merkittäväksi tavoitteeksi he kokivatkin hyvän koulupäivän ja 
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onnistumisen kokemusten tarjoamisen oppilaille. Hyvin sujuva koulupäivä auttoi uuden op-

pimisessa ja oppimotivaation säilyttämisessä sekä edesauttoi oppi-ilmapiirin myönteisenä 

pysymistä. 

Vygotskyn sosiaalisen kehityksen teoriaa tulkiten Kauppila (2007, 80–81, 163) tähdentää, että 

sosiaalinen vuorovaikutus on lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen alusta. Hänen mukaansa 

koululle lankeaa merkittävä asema sosiaalisen kanssakäymisen taitojen oppimisen ympäristö-

nä. Onnistuakseen, sosiaalinen oppiminen vaatii luottamuksellisen ja hyväksyvän ilmapiirin. 

Vuorovaikutuksen oppimisen malleja ovat esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentely. Näissä op-

pimisen muodoissa yksilö ei vain opi uutta, vaan myös rakentaa identiteettiään ja minäku-

vaansa. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2008, 16, 29–30; Bundesminis-

terium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 26–28.) Tutkimusluokkieni opettajat tunnisti-

vat sosiaalisen vuorovaikutuksen olevan kaiken kanssakäymisen perusta. Kuuntelemisen, kat-

sekontaktin, hymyilemisen, ystävällisyyden ja empatian taidon opetteleminen ja oppiminen 

ovat esimerkkejä tutkimusluokkieni sosiaalisen vuorovaikutuksen aineksista. Kaikki tutki-

musluokissa sisäistetyt sosiaalisen kanssakäymisen perusteet ovat Kauppilan (2007, 162) mu-

kaan erityisen tärkeitä sosiaalisen vuorovaikutuksen elementtejä. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen oppiminen auttaa yksilöä kehittymään yhteistyökykyiseksi 

(Kauppila 2007, 171). Yhteiskunnallisen integraation onnistumiseksi tutkimusluokkien oppi-

laiden oli tärkeää saavuttaa edes jonkinasteinen sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen taso. Sosi-

aalinen vuorovaikutus luokissa näyttäytyi muun muassa oppilaiden avoimuutena, erilaisuuden 

hyväksyntänä, luokkatovereiden auttamisena ja auttamisen ilona, toisten kuuntelemisena ja 

huomioonottamisena, sekä ystävällisyytenä, hienotunteisuutena ja huomaavaisuutena kanssa-

oppijoita kohtaan. Kuten sosiaalisen interaktion perusteet, myös kaikki tutkimusluokissa 

esiintyvät vuorovaikutuksen ulottuvuudet olivat täysin linjassa esimerkiksi Kauppilan (2007, 

171–172) sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoitteita käsittelevän esityksen kanssa. 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja sen opettelu kietoutuivat tutkimukseeni osallistuneissa oppiym-

päristöissä yhteistoiminnallisen oppimisen ja yhteisöllisen toiminnan oppimisen periaatteisiin. 

Yhteistoiminnalliset työskentelytavat olivat kiinteä osa tutkimusluokkieni jokapäiväistä toi-

mintakulttuuria. Naukkarinen (2000, 163, 167) vahvistaa yhteistoiminnallisuuden olevan in-

klusiivisen koulutuksen eräs merkittävä ominaispiirre. Saloviita (2006, 10–11, 166) lisää, että 

yhteistoiminnassa oppiminen tuottaa oppilaiden välille yhteenkuuluvuuden tuntemuksia ja 

edistää täten esteettömän ja osallistavan koulukulttuurin kehittymistä. Hän toteaa, että yhteis-

toiminnassa lapset ja nuoret oppivat arvostamaan ja auttamaan toisiaan. Yhteistoiminnallisuu-
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della oli tutkimusluokissa kahdenlainen merkitys. Toisaalta sen tarkoitus oli lisätä oppiainesi-

sältöjen oppimista, ja toisaalta auttaa oppilaita oppimaan ja omaksumaan sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen taitoja. Yhdessä nämä kaksi merkitystä jakautuvat kolmanteen ulottuvuuteen, 

jossa kaiken oppimisen ymmärretään tapahtuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opettajien 

näkökannat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisuuden tarkoitusperistä olivat 

perin samankaltaisia kuin ne sosiaalista vuorovaikutusta koskevat ajatukset, joita esimerkiksi 

Havu-Nuutinen (2002, 177, 186) korostaa sosiokonstruktivistista pedagogiikkaa käsitteleväs-

sä tutkimuksessaan. Havu-Nuutisen mukaan oppiainesisältöistä oppimista ei voida pitää ope-

tuksen ainoana päämääränä, sillä vähintään yhtä tärkeää on yhteistoiminnallisesti vuorovaiku-

tuksessa oppiminen, joka kehittää oppilaan tiedonkäsittelyn ja -ymmärtämisen prosesseja. 

Opetuksessa korostuvaa yhteistoiminnallisuutta perää Itävallan alakoulun opetussuunnitelma, 

joka painottaa sosiaalisen kanssakäymisen ja sosiaalisen osallisuuden harjoittelemista osana 

perusasteen koulutusta (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012b, 9–11, 

16–17). Opetussuunnitelman kaltaisia ajatuksia yhteistoiminnallisuudesta ja sen merkityksistä 

linjaa myös Tynjälä (2002, 149), jonka mukaan käsitys yhteistoiminnallisuudesta ei rajoitu 

vain yksilön tai ryhmän konstruktion välineeksi uuden oppimisessa. Hän esittää, että yhteis-

toiminnallisuus voidaan jopa arvottaa työskentelyn tavaksi, jolla on itseisarvoa myös sellaise-

naan. Tynjälä toteaa, että yhteistoiminnassa tarvittavat ryhmätyöskentelyn taidot ovat keskei-

siä ja arvostettuja osaamista kuvastavia tekijöitä nyky-yhteiskuntien koulutus- ja työelämässä, 

jolloin on tärkeää, että oppilaat oppivat hyviä yhteistyötaitoja jo perusopetuksessa ollessaan. 

Opetuksen sosiokonstruktivistisiksi piirteiksi Kauppila (2007, 126) ehdottaa muun muassa 

neljää elementtiä: oppilaiden näkemysten, tuntemusten ja mielenkiinnonkohteiden huomioi-

minen, oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön, oppimisen ja opettamisen vuo-

rovaikutuksellisuus ja yhteistoiminnallisuus sekä oppilaiden ymmärtäminen kokonaisvaltai-

sesti niin fyysisinä, psyykkisinä kuin älyllisinäkin oppijoina. Tutkielmani tulosten ja johtopää-

tösten valossa jokainen sosiokonstruktivistisen opetuksen neljästä elementistä oli vahvasti 

näkyvillä tutkimusluokkieni päivittäisissä opetuskäytänteissä. Konstruktivistinen ja sosiokon-

struktivistinen oppimiskäsitys sekä niihin kytkeytyvät ajatukset yhteisöllisestä oppimisesta, 

itseohjautuvuudesta ja opettajan ohjaajaroolista ovat kaikki kokonaisvaltaisen oppimiskäsi-

tyksen elementtejä. Kohosen ja Leppilammen (1994, 18, 120) mukaan kokonaisvaltaisen op-

pimisen aate tarjoaa erinomaisen perustan jopa kokonaisten kouluyhteisöjen kehitykselle ja 

kehittämiselle.  
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9 LOPPUPOHDINTA 

Tapaustutkimuksen avulla olen tässä tutkielmassani selvittänyt, millaisista elementeistä in-

kluusio rakentuu itävaltalaisen koulutusjärjestelmän perusopetuksessa 2000-luvulla. Pyrki-

mykseni ei ole ollut tehdä koko valtion inkluusiopolitiikkaa koskevia päätelmiä, vaan tutki-

mukseni kohteeksi valikoituneet luokat ovat esimerkkejä inkluusion toteutumisesta Itävallas-

sa. Inkluusion päättymättömässä prosessissa jokainen koulu toteuttaa sitä omalla, kulttuuriin-

sa sopivalla tavalla (Ainscow 2005, 118). Tärkeää inkluusiolle ei siis ole aatteen kloonautu-

minen identtisiksi ilmentymiksi, vaan sen periaatteiden ymmärtäminen ja mukauttaminen 

yksittäisiin luokkakulttuureihin ja niiden jäsenistöille soveliaaksi. 

Tutkielmassani esittämäni tulokset ja johtopäätelmät osoittavat, että itävaltalaisen perusope-

tuksen inklusiiviset ulottuvuudet koostuvat arvoista ja asenteista, opettajuudesta ja opettami-

sesta sekä inkluusiokeskeisistä oppimiskäsityksistä ja oppimisesta. Kuten johtopäätöksissäni 

arvioin, ulottuvuuksia ei voida pitää täysin irrallisina, yksittäisinä kokonaisuuksina, sillä ne 

ovat vahvasti kytkeytyneitä toisiinsa. Esimerkiksi, vaikka opettajuus koostuu opettamisesta, 

linkittyy siihen opettajuutta määrittäviä opettajan henkilökohtaisia ja koulukontekstin arvoja 

ja asenteita sekä käsityksiä ihmisyydestä ja oppimisesta. Tutkielmani tulosten ja niistä teke-

mieni johtopäätösten valossa vaikuttaa siltä, että opettaja on inklusiivisen koulutuksen toteu-

tumisen ja sen ylläpitämisen mahdollistaja. Ilman inklusiivista arvomaailmaa omaavaa opetta-

jaa inkluusio ei tämän tutkimuksen perusteella voi olla mahdollista, vaikka inkluusion kaikki 

muut ydinkohdat olisivatkin koulukulttuurissa läsnä. Päätelmä toimii myös toisin päin: opetta-

jan inkluusion aatteet kohtaava arvomaailma, asenteet ja oppimiskäsitykset voivat mahdollis-

taa osallistavan kasvatuksen toteutumisen, vaikka kaikkia muita inkluusiotekijöitä ei olisikaan 

saavutettu. 

Osallistavan opetuksen järjestämiseen pyrkivissä yhteiskunnissa inkluusiota koskeva keskus-

telu kietoutuu usein resurssikysymyksiin. Arjen keskusteluissa ilmenee uskomus, jonka mu-

kaan inkluusio ei voi onnistua ilman oikeanlaisia ja riittäviä resursseja. Resurssivaatimukset 

ovat huomioon otettava tosiasia, mutta niiden ei pitäisi lamaannuttaa tahtoa yrittää rakentaa 

yhä inklusiivisempaa koulutusta. Inkluusio ei tarkoita epärealistista koulutusidylliä, eikä puh-

taan ja täydellisen osallistavan kasvatuksen tavoittelu ole inklusiivisen koulutuksen päämäärä. 

Sitä vastoin inkluusio kuvastaa toivomusta tavallisesta ihmistenvälisestä arjesta sekä kanssa-

käymisestä, jonka osapuolia ei ole eroteltu heidän yksilöllisten piirteidensä perusteella. Ihmis-

tenvälisiin vuorovaikutustapahtumiin kuuluvat myös konfliktit, eikä yritys vältellä niitä pidä 

olla inkluusion toteuttamisen este. Osallistavassa kasvatuksessa korostuu ajatus, etteivät vuo-
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rovaikutuksessa tapahtuvien konfliktitilanteiden syyt piile erityisen tuen tarpeissa ja ettei tarve 

erityiseen tukeen ole konflikteja lietsova tekijä. Tutkimuksessaan Naukkarinen ja Ladonlahti 

(2001) osoittavat, että inklusiivisissa oppiympäristöissä harjoitettu yhteistoiminnallisuus tekee 

oppimisesta yhteisen tavoitteen. Tällöin oppilaat oppivat ratkaisemaan myös ristiriitoja ja 

erimielisyyksiä. Yhteistoiminnallisuuden sekä yhteistoiminnan oppimisessa yksilöt kehittyvät 

taitaviksi ihmisasiantuntijoiksi ja oppivat tulemaan toimeen erilaisten persoonien kanssa 

(Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 108–110). Samaan uskoo myös inkluusion ideologia. 

Puutteiden listaamisen asemesta resurssikeskusteluissa olisi olennaista määrittää tekijä, joka 

kulminoituu inkluusion toteutumisen tärkeimmäksi ja ehdottomaksi resurssiyksiköksi. Tut-

kielmani perspektiivistä tarkasteltuna merkittävin resurssi löytyy henkilöresursseista, opetta-

juudesta. Osallistava koulukulttuuri ei täten ole luotavissa vain rahalla ja fyysisillä ratkaisuil-

la, sillä pohjimmiltaan inkluusiossa on kyse myönteisistä asenteista sekä moninaisuuden vaa-

limisesta (Elhoweris & Alsheikh 2006, 115). Nämä tekijät edistävät jo olemassaolollaan in-

klusiivisen koulutuksen toteutumisprosessia. Toisinaan inkluusio on kohdannut vastustusta 

juuri opettajien taholta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan opettajat ovat joko vastahakoisia 

kokeilemaan inkluusiota tai he luovuttavat arvioituaan osallistavan opetuksen järjestämisen ja 

ylläpitämisen vaikeaksi ja toimimattomaksi. Inkluusiota kohtaan kielteisiä asenteita omaavat 

viittaavat usein resurssipulaan, koulutusjärjestelmän vanhanaikaisuuteen tai valtion muuttu-

mattomaan koulutuspolitiikkaan (Biklen 2001, 78). Todellisuus ei kuitenkaan ole aina näin 

yksiselitteinen. Tutkimusluokkani osoittavat, että esimerkiksi vanhanaikaisesta, jopa jokseen-

kin syrjivästä koulutusjärjestelmästä huolimatta inklusiivisen koulutuksen toteuttaminen on 

mahdollista. Tällöin inklusiivisen oppiympäristön tulee olla opettajalle itsestäänselvyys, ei 

vaihtoehto. Vaikka raharesurssejakin tarvitaan, opettajien omat asenteet ja suhtautumistavat 

näyttelevät ratkaisevaa roolia inkluusion onnistumisessa. Biklen (2001, 56) luonnehtii inkluu-

siota ajattelutavaksi, jonka opettajien ja koko koulutuksellisen järjestelmän tulisi sisäistää. 

Eräissä Euroopan valtioissa, esimerkiksi Suomessa, yhteiskunnallisen kehityssuunnan ym-

märretään olevan inkluusiojohdannainen, mutta syystä tai toisesta käytännön koulumaailmaa 

ei saada kohtaamaan inkluusion teoreettista ydinolemusta (esim. Kuorelahti ym. 2012, 277–

293). Itävaltalaisia tutkimuskoulujani tarkastellessa tilanne vaikuttaa päinvastaiselta. Tutki-

mukseni kohteena olevat koulut ja luokat pyrkivät huomioimaan oppilaidensa yksilölliset tar-

peet, mikä oli koko opetuksen järjestämisen lähtökohta. Puolestaan yhteiskuntatasolla inkluu-

siokeskeisyys ei opettajien mukaan näyttänyt tapahtuvan yhtä vakuuttavasti. Tutkimuskouluni 

taistelivat tasa-arvon toteutumiseksi, mutta yhteiskunta ei vastannut haasteeseen yhtä taistele-

vin ottein. 
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Inkluusion kehittämistä koskevan tutkimuksensa pohjalta Ainscow (2005) valaisee inkluusion 

olevan prosessi, johon sekä koulun että yhteiskunnan tulee olla vakavasti sitoutunut. Itävalta-

laisen yhteiskunnan tärkeä tehtävä olisi täten jatkaa sitä kamppailua syrjäyttämistä ja epätasa-

arvostamista vastaan, minkä tutkimusluokkani ovat vahvasti aloittaneet. Tutkimukseni koh-

teissa tehtiin vakuuttavaa työtä syrjinnän ja rasismikeskeisyyden kitkemiseksi, ja luokat olivat 

onnistuneet poistamaan kuilun, joka usein lepää erityisyyden ja normaaliutena pidetyn välillä. 

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (2011) arvioi opettajalla olevan valta-asema yhä 

inklusiivisemman yhteiskunnan kehittymisessä. Yksittäiset koulut tai koululuokat ovat kui-

tenkin vaikean tehtävän edessä, mikäli yhteiskuntien inkluusioprosessi lankeaa pelkästään 

niiden vastuulle. Vaikka yksittäisten kouluyhteisöjen panos ei riitä muuttamaan koko yhteis-

kuntaa, ovat esimerkiksi tutkimusluokkani ja niiden toiminta positiivinen tosite siitä, että toi-

miva inklusiivinen koulutus on mahdollista. Tutkimusluokkani lisäksi vahvistavat, että opetta-

jan myönteisillä asenteilla on keskeinen sija inkluusion onnistumisessa. 

Opettajainformanttieni mukaan ilman sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja yksilö ei integ-

roidu yhteiskuntaansa. He pitivät yhteiskuntaan integroitumista sellaisena asiana, jota ilman 

ihmisen on vaikea elää inhimillistä elämää. Sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimista ja sosiaa-

lista integraatiota ei siten pidetty tutkimusluokissa vain erityistä tukea tarvitsevien tehtävänä, 

vaan kaikkien luokkajäsenten yhteistyötä vaativana yhteisenä päämääränä. Vaikka itävaltalai-

set erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kohtaisivat koulunjälkeisissä elämänvaiheissaan syrjin-

tää ja epätasa-arvoa, lienee kuitenkin yksilön etu saada edes jossain vaiheessa elämäänsä ko-

kea olevansa tasa-arvossa muiden kanssa. Synkkä vaihtoehto olisi, ettei lapsi tai nuori kos-

kaan tuntisi jakavansa tasa-arvoista asemaa yhteiskuntansa muiden jäsenten kesken. 

Aiemmin tutkielmassani (s. 19–20) vertasin toisiinsa Euroopan erityisopetuksen kehittämis-

keskuksen (2010a ja 2012f) laatimia, Itävaltaa koskevia, maakohtaisia tilastoja. Molemmista 

tilastoista ilmenee, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden lukumäärä oli suurempi inklu-

siivisissa oppiympäristöissä kuin erityiskouluissa. Lisäksi vuosien 2010 ja 2011 aikana inklu-

siivisten ryhmien oppilasmäärä oli lisääntynyt edellisvuosien tilastoon verrattuna. Tilastoin-

formaatiosta voidaan päätellä, että inklusiivisilla kouluympäristöillä on vahva asema itävalta-

laisilla koulutusareenoilla ja sen suosio edelleen kiihtyy. 

Tutkimuskohteideni opetuksen filosofiassa sosiaalisella ja yhteiskunnallisella integraatiolla 

oli keskeinen sija, mikä kuvastaa, että sosiaalisten taitojen oppimista pidettiin vähintäänkin 

yhtä merkityksellisenä kuin tiedollisten taitojen oppimista. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tai-

tojen oppiminen korostui myös itävaltalaisissa opetussuunnitelmissa. Sosiaalisten taitojen 
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oppimisen puitteet ovat paremmat inklusiivisissa ryhmissä kuin erillisissä erityiskouluissa, 

sillä inklusiivisen oppiympäristön jäsenistö on erityiskoulun oppijoukkoa monivivahteisempi. 

Päinvastoin kuin erityiskoulu, inklusiivinen oppiympäristö on kuin miniatyyri yhteiskunnan 

todellisesta olemisenmuodosta, jossa elinympäristö jakautuu erilaisten yksilöiden kesken. 

Inklusiivisissa ryhmissä opiskelevien erityistä tukea tarvitsevien lisääntyvästä määrästä huo-

limatta erityiskoulujen olemassaolo ja niiden suhteellisen suuri oppilasmäärä ilmentää, että 

Itävallassa edelleen ajatellaan kaikkien, esimerkiksi vaikeavammaisten, oppilaiden sijoittami-

sen inklusiivisiin ympäristöihin olevan mahdottomuus tai jopa oppilaan parhaan vastaista. 

Edellä kuvaamani seikat herättävät koulutusta koskevan kysymyksen: mitä sellaista erityis-

koulu voi oppilaalleen tarjota, mihin inklusiivinen kouluyhteisö ei kykene? Tämän tutkielman 

puitteissa kysymykseen ei ole mahdollista vastata. Mikäli kuitenkin yhteiskunnat toivovat 

säilyttävänsä erityiskouluista ja yleisopetuksesta koostuvan rinnakkaisen koulujärjestelmän, 

olisi kysymystäni koskevasta aiheesta syytä tehdä omat tutkimuksensa. 

Tutkimuskohteissani inkluusion ideologian periaatteet oivallettiin monipuolisesti ja mieliku-

vituksellekin suotiin tilaa. Tämä tarkoitti esimerkiksi, että erityiskoulut oli sijoitettu tavan-

omaisiin perusasteen koulurakennuksiin, jotta erityiskoulun ja yleisopetuksen oppilaat voisi-

vat edes jollakin tavalla olla yhdessä. Vaikka opettajat hyväksyivät, ettei kaikkia oppilaita 

voitu sijoittaa yleisopetuksen oppiryhmiin, pitivät he äärimmäisen tärkeänä, että kaikki vaka-

vankin erityisen tuen tarvitsijat saavat opiskellessaan olla lähellä erityistä tukea tarvitsemat-

tomia oppilaita. Mikäli oppilaan tuen tarpeen laatu ja määrä estivät häntä opiskelemasta täysin 

inklusiivisessa luokassa, oli hänen jokapäiväinen oppiympäristönsä silti sijoitettu niin likelle 

inklusiivisia oppiryhmiä kuin mahdollista. Erityistä tukea tarvitsevien ja sitä tarvitsemattomi-

en oppilaiden yhteiselo ei jäänyt vain fyysisen integraation tasolle, sillä huolimatta siitä, että 

eräissä tutkimusluokissa opiskeli vain vaikean erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita, olivat 

he jollakin tavalla tekemisissä erityistä tukea tarvitsemattomien oppilaiden kanssa. 

Myönteisten asenteiden syntyyn inkluusiota kohtaan sekä rohkeuteen toteuttaa inklusiivista 

koulutusta opettaja tarvitsee tietoa ja taitoa. Kun opettajuus nousee inklusiivisen koulutuksen 

suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön, on opettajankoulutuksella elintärkeä inklusiivista ajat-

telutapaa edistävä rooli. Se ei ainoastaan tuota muodollista työelämäkelpoisuutta, vaan tarjoaa 

välineitä työelämän haasteiden ja sisältöjen jäsentämiseen. (Ladonlahti & Naukkarinen 2006, 

350.) Lisäksi koulutus auttaa tulevia opettajia oppimaan inklusiivisen ympäristön työskente-

lyn periaatteet. Opettajuuden ohella opettajankoulutus onkin osallistavan opetuksen toteutu-

mista määrittävä resurssi. Savolainen (2009, 128) pitää tärkeänä, että opettajankoulutus on 

tasokasta ja että koulutukseen suuntautuu alalle soveltuvia opiskelijoita. Soveltuvuuden lisäk-
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si tulevien opettajien asennekasvatus on paikallaan. Inkluusiota koskevissa tutkimuksissaan 

Avramidis et al. (2000) sekä Bradshaw ja Mundia (2006) havaitsivat, että ne opettajat, jotka 

opinnoissaan olivat suorittaneet inkluusiota koskevia kursseja, omasivat selkeästi positiivi-

semmat asenteet inkluusiota ja erityisen tuen tarvetta kohtaan kuin ne opettajat, jotka vastaa-

via kursseja eivät olleet suorittaneet. Tutkijoiden mukaan jopa yksi inkluusiota tai erityisen 

tuen tarpeita koskeva kurssi auttaa korjaamaan opettajakokelaiden kielteisiä asenteita tuen 

tarvetta kohtaan. 

European Agency for Development in Special Needs Educationin (2012a, 40–41) selvitykses-

tä ilmenee, että Itävallan opettajankoulutuslaitos on inkluusiosuuntautuneempi kuin monen 

muun eurooppalaisen valtion vastaavat korkeakoulutuslaitokset. Selvityksen mukaan jopa 

itävaltalainen lainsäädäntö määrää, että kaikkiin valtion opettajankoulutusohjelmiin on sisäl-

lytettävä inkluusioon valmistavia opintoja. Euroopan maista täysinkluusioon tähtääviä opinto-

ja Itävallan ohella tarjoavat muun muassa Ruotsi, Norja, Skotlanti, Irlanti ja Malta. Itävalta-

laista opettajankoulutusta on vuoden 2012 jälkeen edelleen kehitetty inkluusiokeskeisemmäk-

si. Niille tutkimukseeni osallistuneille opettajille, jotka kokivat yhteiskuntansa erilaisuutta 

syrjiväksi, opettajankoulutuksen kehittäminen yhä inkluusiokeskeisemmäksi virittää toivoa 

koko kansakunnan muuttumisesta erilaisuutta hyväksyvämmäksi. 

Kershner (2007, 496) sekä Johnson ja Alamaa (2012, 251) muistuttavat, että tärkeydestään 

huolimatta opettajan peruskoulutus on vain ensimmäinen ja yksittäinen etappi opettajuuden 

koko ammattiurassa. Välijärvi (2012) lisää, että vaikka koulutus onkin elintärkeä opettajuuden 

lähtökohta, on käytännön työstä virinnyt kokemus ja oppi vähintään yhtä tärkeää. Euroopan 

unioni on sisällyttänyt opettaja-ammatin merkittävimpien yhteiskunnan kehitystä edistävien 

professioiden listaan, joten on oleellista, että opettaja kykenee asettamaan itsensä elinikäisen 

oppijan asemaan sekä ylläpitämään ammatillista valmiuttaan ja osaamistaan täydennyskoulu-

tuksin ja -kurssein. (Välijärvi 2012, 225, 227.) Vastaavasti vastavalmistunut opettaja tarvitsee 

jo työelämässä olleiden kollegoidensa tukea työuransa aloittamiseen. Joissakin Euroopan val-

tiossa työuraa aloitteleville opettajille järjestetään perehdytysohjelma, induktiovaihe, jossa 

opettaja tutustuu kouluyhteisönsä kulttuuriin ja toimintatapoihin sekä rakentaa itselleen am-

matti-identiteettiään. Maailmanlaajuisesti tunnettuja vastavalmistuneen opettajien ammatilli-

suutta kehittäviä keinoja ovat esimerkiksi mentorointi, työhöntulo-ohjaus, kirjalliset ohjeet, 

oppituntien sivustaseuraaminen sekä tiivis yhteistyö työtovereiden kesken. Vastavalmistu-

neelle opettajalle laaditut ammatillisen kehittymisen ohjelmat soveltuvat mainiosti myös jat-
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kuvana osaamisen ylläpitämisen keinoina inklusiivisissa oppiyhteisössä toimiville opettajille. 

(Jokinen, Markkanen, Teerikorpi, Heikkinen & Tynjälä 2012, 34–35.) 

Tutkimusmatkani itävaltalaisen osallistavan kasvatuksen näköaloihin on ollut kulttuurilliset 

rajat ylittävä tutkimusprosessi. Kulttuurirajat ylittävä tutkimus on tärkeää, jotta oppisimme 

ymmärtämään paremmin oman kulttuurimme ilmentymiä sekä rohkenisimme kokeilla sellai-

sia ratkaisuja, joita aiemmin emme ehkä ole uskaltautuneet. Vieraista kulttuureista saatu in-

formaatio voi innoittaa yllättäviinkin sovellutuksiin. (Hantrais 2007, 3–4.) Tutkielmani ulko-

puolelle jäi useita tutkimuksellista mielenkiintoa herättäviä tekijöitä, joita tämän opinnäyte-

työn puitteissa ei ollut mahdollista käsitellä. Tuomi ja Sarajärvi (2011, 92) toteavatkin, ettei 

yksittäiseen tutkimukseen voida liittää kaikkia tutkimuksen eri vaiheissa kohdattuja seikkoja. 

Kiinnostava lisätutkimuksen aihe voisi olla esimerkiksi inkluusiokäytänteiden vertaaminen 

suomalaisen ja itävaltalaisen kulttuurin välillä. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tarkastelua kai-

paa opettajakoulutuksessa olevien opiskelijoiden sekä jo työelämään ennättäneiden opettajien 

inkluusiomyönteisen asennekasvatuksen keinot. 

Inkluusion ideologia sai konkreettisen käytännönolemuksen niin tutkimukseni kenttätyövai-

heissa kuin tutkielmaraporttini kirjoitusprosessissakin. Tutkimus kokonaisuutena ei ole ollut 

vain kasvatuksellisia ja pedagogisia näkemyksiäni rikastuttava, vaan myös syvätasoinen ko-

kemus tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Itävaltalaisissa tutkimusluokissa 

inkluusio näyttäytyi positiivisena voimana, mikä rohkaisee uskomaan toimivan inklusiivisen 

koulukäytännön rakentamiseen myös suomalaisessa koulutusjärjestelmässämme. Jokainen 

tutkimusluokka toteutti osallistavaa kasvatusta ja opetusta persoonallisella tavallaan, jossa 

inkluusion periaatteet ja käytäntö olivat löytäneet harmonisen tasapainon. Tällaisen inklusiivi-

sen koulukulttuurin saavuttaminen on universaalisti sekä lasten ja nuorten että luokkahenkilö-

kunnan etu ja oikeus. 

Tutkielmani alussa professori Schöler esittää, että mikäli arjen keskiössä emme kohtaa erityi-

sen tuen tarvitsijoita, ovat he sijoittuneet elämään piilossa valtaväestöltä, maailmalta, johon he 

eivät koe kuuluvansa. Tutkimusluokkieni opettajat olivat sisäistäneet inkluusion ytimen, jossa 

jokainen oppilas nähdään yksilönä, persoonana, joka omaa ainutlaatuisen olemuksen ja identi-

teetin. Heidän mukaansa kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat tukea kasvuunsa ja kehitykseensä, 

enemmän tai vähemmän. Tutkimusluokissani yhdenkään oppilaan ei tarvinnut sulkea itseään 

oman elinympäristönsä ulkopuolelle.  
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LIITE 1. Inklusiivisten kokemusten kolmio ja reflektiivinen opettajuus 

Tutkijat ovat kehittäneet opettajankoulutuksiin opiskelijoiden asenteisiin kytkeytyvän inklu-

siivisten kokemusten kolmion, TIE-ohjelman (triad of inclusive experience), jonka avulla 

opiskelijoiden on mahdollista saavuttaa positiivisia käytännön kokemuksia erityisen tuen tar-

vitsijoista. TIE-ohjelma on ollut menestyksellinen ja tuloksekas kolmessa sitä testanneessa 

yliopistossa (Chambers & Forlin 2010, 76). Ohjelma koostuu kolmesta toisiinsa kietoutunees-

ta osa-alueesta (kuvio 1). 

 

Ensimmäisen ohjelmavaiheen aikana opettajaopiskelijat hakeutuvat työskentelemään lähiyh-

teisönsä ympäristöihin erityisen tuen tarvitsijoiden pariin. Koulutuksen varhaisessa vaiheessa 

opiskelijan ei tarvitse omaksua opettajan roolia, sillä opettajuutta merkittävämpää on erityisen 

tuen tarvitsijan kanssa tapahtuva tasa-arvoinen, inhimillinen vuorovaikutus. Käytännön ko-

kemuksen kautta opiskelijat perehtyvät tunnistamaan erityisen tuen tarpeen omaksi työalueek-

seen sekä oppivat ymmärtämään, mitä tulevaisuuden opettajantyö sisältää ja vaatii. (Cham-

bers & Forlin 2010, 76–77.) 

TIE-ohjelman toisessa vaiheessa erityisen tuen tarvitsijoita kutsutaan tutustumaan opettajan-

koulutuslaitokseen. Vierailemaan saapuvat ovat iältään 15–18 -vuotiaita ja ovat käymässä 

opettajankoulutuksessa ensimmäistä kertaa. Opettajaopiskelijoiden on määrä omien positiivis-

KUVIO 1. TIE-ohjelma Chambersia ja Forlinia (2010, 76) mukaillen 
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ten asenteidensa avulla väljentää sitä jännitettä, joka erityisen tuen tarvitsijoiden sekä korkea-

asteen koulutuksen välillä vallitsee. Tämä ohjelman vaihe on erityisen merkityksellinen, sillä 

vierailukokemuksen tarkoitus on tuottaa osallisuuden tuntemuksia erityisen tuen tarvitsijoille 

ja kannustaa heitä asettamaan itselleen koulutuksellisia tavoitteita. TIE-ohjelma uskoo koulu-

tuksen olevan avainkäsite vanhoillisten yhteiskunnallisten asenteiden muuttamiseen sekä 

opettajien olevan se tekijä, joka oman käytöksensä ja toimintansa avulla muuttaa vääristynyttä 

heijastusta erityisen tuen tarvitsijoista. Kolmas TIE-ohjelman opintovaihe liittyy kokemusten 

koontiin ja reflektointiin. Vaihe suoritetaan ryhmissä, joissa opiskelijat vapaan keskustelun 

merkeissä määrittelevät aihioita, joita he käytännön työkentällään kohtasivat. Opiskelijat voi-

vat myös havainnollistaa kokemustensa tuloksia jakamalla opiskelijaryhmänsä ikään kuin 

erityisen tuen tarvitsijoihin ja heidän opettajiinsa. Piilotettu videolaite tallentaa opiskelijoiden 

harjoitukset heidän omakohtaisen reflektoinnin syventämiseksi. (Chambers & Forlin 2010, 

78, 81.) 

TIE-ohjelman inhimillisyyttä korostavat periaatteet tarjoavat opiskelijoille sen jokaisessa vai-

heessa mahdollisuuden pohtia saavutetuista kokemuksista heränneitä tuntemuksia, ajatuksia ja 

tulkintoja. Ohjelma vaatii rajua muutosta opiskelijoiden erityistä tukea tarvitsevia kohtaan 

kokemiin kielteisiin asenteisiin ennen opettajauran aloittamista. TIE-ohjelmasta saavutettujen 

kokemusten perusteella opettajaopiskelijat ovat löytäneet itsestään sen empatian kanavan, 

jonka avulla he kohtaavat erityisen tuen tarvitsijan. Opiskelijat ovat oppineet tulkitsemaan ja 

järjestämään asenteitaan siten, että he kokevat valmiutta inklusiivisen opettajuuden rooliin. 

TIE-ohjelmaan osallistuneet korkeakoulut ovat onnistuneet kehittymään yhä inklusiivisim-

miksi hyväksymällä koulutusohjelmiinsa lisääntyvin määrin erityisen tuen tarvitsijoita ja 

muuttamalla opetussuunnitelmiaan vastaamaan erityisen tuen tarvitsijoiden tarpeisiin. (Cham-

bers & Forlin 2010, 79, 80, 82.) 

Opettajakokelaiden asenteiden muuttamiseen tähtäävä koulutus voidaan TIE-ohjelman lisäksi 

kohdistaa opettajuuden reflektointiin (reflective teaching). Sharman (2010) mukaan reflek-

tointi on inklusiivisen luokan opettajien korvaamaton arjen työväline, jonka avulla he kyke-

nevät tarkastelemaan sellaisia opettajaominaisuuksiaan, jotka ovat avain menestyksellisen 

inklusiivisen toiminnan toteuttamiseen. Deweyta tulkiten Sharma kirjoittaa, että inklusiivisten 

oppiympäristöjen opettajien on tärkeää harjoittaa sisäistä reflektiota kyseenalaistaakseen ope-

tukseensa ja oppilaisiinsa liittyvät uskomuksensa sekä toimintansa koululuokassa. Reflektoi-

van opettajan tapoihin ei kuulu toimia mielivaltaisten impulssien johdattelemana, vaan reflek-

toiva pedagogi kokee harkitsevuutta ja tilannetajua. Uudenlaisia luokkatyöskentelyn toimin-



 

 

tamalleja kohdatessaan opettajat aluksi tutustuvat huolellisesti uutta aihetta kannattelevaan 

teoriaan ja kirjallisuuteen. Mikäli teoria kiinnostavuudeltaan saa opettajien kokeilumielen 

virkistymään, testaavat he sitä varovaisesti, luokkatunnelmaa aistien, käytännön opetustyö-

hönsä. Kun uusi toimintatapa osoittautuu tulokselliseksi, omaksuvat opettajat sen hiljalleen 

oman opettajuuteensa perusrakenteisiin. (Sharma 2010, 102–103.) 

Deweyn havainnot opettajuuden reflektiosta Sharma jakaa kolmeen perusominaisuuteen: ava-

rakatseisuus, vastuuntunto sekä varauksettomuus. Avarakatseinen opettaja omaa kyvyn tun-

nistaa asioiden monikasvoisuuden ja on täten herkistynyt uudelle informaatiolle ja uusien nä-

kökulmien tarkastelulle monimuotoisessa oppilasryhmässään. Opettajan avoin mieli on lähtö-

kohta oppilaspersoonien kokonaisvaltaiseen tuntemukseen ja näin esimerkiksi syrjinnän ha-

vaitsemiseen sekä sen vastustamiseen. Toinen reflektoivan opettajan ominaisuus, vastuuntun-

to, on opettajan aitoa ja syvää henkilökohtaista velvollisuudentuntemusta oppilaitaan kohtaan. 

Vastuullinen opettaja havainnoi ja kehittää omaa toimintaansa ja ottaa vastuun toimintansa 

seurauksista. Puolestaan opettajan varauksettomuus on avarakatseisuuden ja vastuuntunnon 

yhteissumma. Varaukseton opettaja on siis sekä avaramielinen että vastuuntuntoinen oppilas-

ryhmänsä tunteva pedagogi. (Sharma 2010, 103.) 

Reflektiivisten ominaisuuksien avulla luokkaopettajat voivat oppia tunnistamaan ja käsittele-

mään vääristyneitä uskomuksiaan ja asenteitaan. Reflektiivisyys auttaa heitä kääntämään 

ammatilliset haasteet myönteisiksi kokemuksiksi ja toteuttamaan inkluusiota sen ideologiaa 

myötäillen. (Sharma 2010, 102–103.) Kuinka reflektiivisyys voidaan sitten saavuttaa? Sharma 

(2010, 102, 105) löytää neljä osatekijää, jotka edistävät reflektiivisyyden harjoittelun tuloksel-

lisuutta. Koska ammatillinen polku reflektoivaksi opettajaksi ei ole yksiselitteinen tai vaiva-

ton, on opettajankoulutuslaitoksilla mahdollisuus harjoittaa siihen suuntaavaa koulutusta. 

Ensimmäinen reflektiivisyyden osatekijä ohjaa opettajaopiskelijaa tarkastelemaan omaa opet-

tajuuttaan koskevaa filosofista katsomustaan. Usein opettajien filosofinen käsitys opettajuu-

destaan ja todellisuuden koululuokkatilanteet ovat ristiriitaisessa suhteessa toisiinsa, eivätkä 

arjen käytännön luokkatilanteet vastaa aina lainkaan sitä ideologiaa, jota opettaja omasta toi-

minnastaan kantaa. Reflektiivisyyden kannalta on olennaista, että tuleva opettaja tunnistaa jo 

opettajankoulutuksessa suhtautumistapansa erityistä tukea tarvitseviin ja syrjäytymisvaarassa 

oleviin oppilaisiin. Lisäksi opettajan tulee oivaltaa, mitkä ovat hänen asenteensa ja uskomuk-

sensa edellä mainituista oppijaryhmistä. Toinen reflektiota kehittävä toiminto on opettajan 

opettajuuden, osaamisen, taitojen, päämäärien sekä opetusmetodien voimakas kyseenalaista-

minen. Itseltään kysyminen sekä oman toimintansa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kyseen-



 

 

 

alaistaminen kehittävät opettajuutta ja saavat opettajan huomiomaan ympäröivää maailmaansa 

herkemmin ja tehokkaammin. Kolmas reflektiivisyyden kehittymisen näkökulma korostaa, 

ettei opettajan tarvitse kyetä ratkaisemaan kaikkia opetustyöhönsä liittyviä ongelmia yksin. 

Vaikka reflektiivisyys usein näyttäytyy sisäänpäin suuntautuneena yksinpuheluna, kuuluu 

reflektiivisyyteen opettajien sekä muun opetukseen liittyvän ammattihenkilöstön välinen yh-

teistyö sekä palautteenantotaito. Neljäs reflektiivisyyden osatekijä painottaa opettajan kykyä 

arvioida toimintaansa. Inklusiivisen toiminnan kannalta on tärkeää, että opettajat toistuvasti 

tarkastelevat toimintaansa, arvioivat sen tehokkuutta ja seurauksia sekä perustelevat, miksi 

toimivat kuten toimivat. Reflektioprosessissa opettajan on kyettävä perustelemaan valitse-

mansa toimintapa ja kertomaan siihen kietoutuneet teoriat ja niiden pääperiaatteet. (Sharma 

2010, 105–108.) 

Opettajankoulutuksessa kouluttajilla on tärkeä rooli opettajakokelaiden reflektiivisyyden ke-

hittymisessä. Sharma (2010) kehottaa kouluttajia auttamaan opiskelijoitaan löytämään ne ka-

navat, joiden kautta rakentaa reflektiivisyyttä. Kouluttajat rohkaisevat opiskelijoitaan tunnis-

tamaan arjen opettajantyössä esiintyviä kysymyksiä, jotka edistävät reflektiivistä ajattelua. 

Opettajakouluttajien vastuu on myös tähdentää reflektiivisyyden yhteistoiminnallista näkö-

kulmaa, jonka opastuksella tulevat opettajat kehittyvät oppilaidensa ja oman toimintansa asi-

antuntijoiksi. Reflektiivisen opettajuuden opettaminen ei ole mutkatonta, sillä reflektiivisyys 

usein vaatii kouluttajaa jakamaan opiskelijoilleen henkilökohtaisia ajatuksiaan opettajuudesta 

tai jopa omista varhaisista koulukokemuksistaan. Kaikki kouluttajat eivät koe valmiutta avata 

henkilökohtaisia elämänkokemuksiaan, jolloin reflektioon suuntaava koulutus jää keskeneräi-

seksi. Reflektion ja sen opettamisen tekee haastavaksi myös sen pyyntö johdattaa opettaja-

opiskelijat kyseenalaistamaan ja kriittisesti tulkitsemaan opettajuutta koskevaa kirjallisuutta. 

Yliopistomuotoiseen opettajankoulutukseen tämä tuo lisähaastetta, sillä koko opetusrunko 

rakentuu monimuotoisen pedagogisen kirjallisuuden varaan. (Emt., 106, 108–109.) 

  



 

 

LIITE 2. Itävallan uudistuva opettajankoulutus 

Itävaltalaisessa perusopetuksessa inkluusio on alati arkipäiväistyvä ilmiö. Kyetäkseen vas-

taamaan inklusiivisen koulukulttuurin haasteisiin – väsyttämättä itseään henkiseen uupumuk-

seen – opettajan tulee saada koulutus, joka valmistaa kykyyn kohdata oppilaiden erilaisia tar-

peita. Tällaisen koulutuksen järjestäminen merkitsee, että itävaltalaisen opettajankoulutuksen 

on uudistuttava ja pohjauduttava yhä enemmän inklusiivissuuntautuneelle alustalle. Uusi 

opettajankoulutus (PädagogInnenbildung/LehrerInnenbildung NEU) tavoittelee Euroopan 

erityisopetuksen kehittämiskeskuksen (European Agency for Development in Special Needs 

Education 2012a) raportissa esitettyä inklusiivisen opettajuuden mallia. Vallitsevaa opettajan-

koulutusta koskevat muutokset jaan neljään osa-alueeseen: opiskelijavalinta, koulutuksen kes-

to ja koulutusohjelmat, opettajaopinnot sekä asennekasvatus. 

 

Opiskelijavalinta 

Opettajankoulutuksen perinteisessä opiskelijavalinnassa hakijat osallistuvat pääsykokeeseen, 

jonka tarkoitus on mitata heidän soveltuvuuttaan opettajan ammattiin. Koulutuksen nykyisissä 

pääsyvaatimuksissa hakijalta edellytetään muun muassa suullista ja kirjoitettua saksan kielen 

taitoa sekä fyysistä ja motorista pystyvyyttä. Pääsyvaatimuksia on pidetty inklusiivisen koulu-

tuksen toteutumisen esteinä, jotka syrjivät erityisen tuen tarvitsijoita sekä maahanmuuttaja-

taustaisia hakijoita. (Feyerer, Moser, Niedermair, Brunner & Bauer 2010, 5.) Uusi opettajan-

koulutusjärjestelmä parantaa erityisen tuen tarvitsijoiden ja maahanmuuttajien mahdollisuuk-

sia menestyä pääsykokeissa, sillä inklusiiviseen opettajuuteen tähtäävän opettajankoulutuksen 

tulee myös itsessään olla inklusiivisten arvojen mukainen (Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz 2012, 51). 

 

Koulutuksen kesto ja koulutusohjelmat 

Opettajakorkeakoulun tämänhetkinen koulutus tarjoaa kolme lukuvuotta kestävät opettajuu-

den perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valmistuvat kasvatusalan kandidaateiksi. Kandi-

daatin tutkinto valmistaa opiskelijat opettajiksi esiasteen-, perusasteen- ja alemman keskias-

teen koulutuksiin sekä esiammatilliseen koulutukseen. Myös erityisopettajaopiskelijat valmis-

tuvat ammattiin kandidaattiopinnot suoritettuaan. Puolestaan yliopistotason opettajankoulutus 

kestää noin 4,5 vuotta ja valmistaa opiskelijan kasvatusalan maisteriksi. (Community Integra-

tion Sonderpädagogik 2012; European Agency for Special Needs and Inclusive Education 



 

 

 

2012a ja 2013.) Uudistuva opettajankoulutus vaatii, että jokainen opettaja omaa viimeistään 

valmistuessaan riittävät inklusiivista opetusta koskevat perustiedot (Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur & Pädagogischen Hochschulen und Universitäten 2012, 4). 

Niinpä opettajankoulutusuudistuksen myötä esi- ja perusasteen opettajiksi suuntautuvat opis-

kelevat vähintään 5 vuotta ja puolestaan alemman keskiasteen koulutuksiin suuntautuvat 5,5 

vuotta. Vaikka opettajaopiskelijat tulevat edelleen jo kandidaatin tutkinnon suorittamisen jäl-

keen olemaan päteviä opetustyöhön, on heidän viimeisteltävä maisterintutkintonsa 5 tai 5,5 

vuoden määräajassa. (Fischer
1
 2014.) 

Uuteen opettajankoulutukseen sisältyy induktiovaihe, työhön perehdyttämisen ohjelma, joka 

ajoittuu opiskelijan ensimmäiseen työvuoteen käytännön opetustyössä. Opiskelijan on mah-

dollista siirtyä induktiovaiheeseen kandidaatin tutkinnon jälkeen, maisteriopintojen aikana tai 

myöhemmin, maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen. Perehdyttämisen aikana opettaja-

aloittelijaa ohjaa mentori, jolta edellytetään työkokemusta sekä vahvaa erityispedagogista 

tietämystä ja osaamista. Kandidaatintutkinnon jälkeen tai maisteriopintojen aikana suoritettua 

induktiovaihetta valvoo opettajakorkeakoulu tai yliopisto, riippuen kummassa laitoksessa 

opiskelija opintojaan suorittaa. Vastavalmistuneen opettajan ammatti-identiteetin rakentumis-

ta pidetään tärkeänä osana induktiovaihetta ja sitä reflektoidaankin yliopistojen ja korkeakou-

lujen järjestämissä induktioseminaareissa. (Fischer 2014.) 

 

Opettajaopinnot 

Uudessa opettajankoulutusohjelmassa perusopinnot ovat samat kaikille opettajaopiskelijoille. 

Opinto-ohjelma kattaa koko opiskelun ajalle mitoitetut pedagogiset opinnot, erikoistu-

misopinnot sekä opetettavaan ikäluokkaan suuntautuvat opinnot. Opiskelijat harjaannuttavat 

muun muassa erityistä tukea tarvitsevien opetuksen yksilöllistämistä, konsultointitaitoja sekä 

kartuttavat tietojaan oppimisen prosesseista, lahjakkuudesta, sosioemotionaalisesta käyttäy-

tymisestä, kielenkehittymisestä ja monikulttuurisuudesta. Kaikkien opintokokonaisuuksien 

tavoite on lisätä opettajaopiskelijoiden positiivisia asenteita inkluusiota ja inklusiivista koulu-

tusta kohtaan. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur & Pädagogischen Hoch-

schulen und Universitäten 2012, 4, 7–8, 10–14, 16.) 

                                                 
1
 Fischer on uudistuvan itävaltalaisen opettajankoulutuksen kehitystyöryhmän jäsen, joka on ollut mukana suun-

nittelemassa inklusiivista opettajankoulutusta koko sen kehitysprosessin ajan. 



 

 

Opettajankoulutuksen uusiutumisen myötä varhaiskasvatuksen opinnot siirtyvät hiljalleen 

kolmannen asteen koulutukseen, kun ne nykyisin ovat vielä toisen asteen koulutustasolla 

(Feyerer, Moser & Brunner 2012, 12). Itävaltalainen uusi inklusiivinen opettajankoulutus on 

aikeissa poistaa erillisen erityisopettajakoulutuksen, sillä inkluusiopohjaisen opettajankoulu-

tuksen lähtöajatus on, että jokaisen opettajan on sisällytettävä opintokokonaisuuteensa erityis-

pedagogisia opintoja, jotka mahdollistavat toimimisen inklusiivisen oppiluokan opettajana. 

Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi integraatiopedagogiikka, kulttuurienvälinen pedagogiikka, 

sukupuolipedagogiikka, lahjakkaiden oppilaiden huomioiva opetus sekä heterogeenisen oppi-

ryhmän opettamista käsittelevät kurssit. Lisäksi opiskelijat opettelevat inkluusiopedagogiikal-

le tavanomaisen yhteistoiminnallisen oppimisen työskentelytapoja sekä sen lapsilähtöisiä so-

velluksia. Inklusiivinen opettajankoulutus peräänkuuluttaa, että kaikkien opettajien on valmis-

tuttuaan kyettävä vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin. (Bundesministerium für Un-

terricht, Kunst und Kultur & Pädagogischen Hochschulen und Universitäten 2012, 7, 11.) 

Feyerer (2013) toivoo, ettei inklusiivinen pedagogiikka vain korvaa erityisopetus -termiä, 

vaan aidosti tavoittelee osallistavan koulutuksen ja opetuksen ideologiaa. 

Uuden opettajankoulutuksen opinto-ohjelmat ovat kestoltaan pitempiä kuin vallitsevan koulu-

tuksen ohjelmat, ja niissä korostuu teorian sekä käytännön vahva vuorovaikutus. Lisäksi 

alemman keskiasteen koulutuksen (Allgemein bildende höhere Schule ja Neue Mittelschule) 

opettajuuteen valmistavia aineopintoja ei enää eritellä toisistaan. Uudistuvan opettajankoulu-

tuksen myötä perusasteen koulutuksen opettajaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa eri-

koistumisopintoja muun muassa kielten ja matematiikan alueilla. Puolestaan ylemmän kes-

kiasteen koulutuksen opettajiksi suuntautuvien opiskelijoiden opinnot sisältävät aiempaa 

enemmän pedagogisia lähestymistapoja, kuten oppimiskäsityksiä sekä opettamisen ja oppimi-

sen ulottuvuuksia. (Fischer 2014.) 

 

Asennekasvatus 

Itävaltalainen opetusministeriö kuuluttaa opettajaopiskelijoiden asennekasvatuksen tärkeyttä 

opettajan-koulutuksessa. Ministeriön mukaan opettajana toimivan on kyettävä tunnistamaan 

omat asenteensa ja ennakkoluulonsa, jotka vaikuttavat käytännön työhön oppiluokassa. Asen-

teiden ja ennakkoluulojen tunnistaminen, niiden työstäminen ja mahdollinen muuttaminen 

korostuvat luokassa, jossa opiskelee erityisen tuen tarvitsijoita. Opetusministeriö painottaa, 

että suhtautumistapojen tunnistaminen on tärkeää myös inklusiivisen luokan yhteisopettajuu-

dessa. Feyererin et al. vuonna 2010 laatima raportti paljasti, että itävaltalaisten opettajakor-



 

 

 

keakoulujen asennekasvatus sekä tuki asenteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen on vähäistä. 

(Feyerer et al. 2010, 8.) Uuden opettajankoulutuksen koko arvopohja on perustettu inklusiivi-

seen ihmiskäsitykseen, jolloin opettajaopiskelijoiden asennekasvatukseen kiinnitetään yhä 

enemmän huomiota. Koulutuksen tavoite on kehittää opettajakokelaiden taitoa reflektoida 

omia henkilökohtaisia arvojaan ja asenteitaan sekä ohjata ne kohtaamaan kirjava oppijajouk-

ko. (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur & Pädagogischen Hochschulen und 

Universitäten 2012, 8, 11–15.)  



 

 

LIITE 3. Itävaltalaisten opettajien teemahaastattelurunko 

 

1. A. What are the goals of special education in Austria? 
(Mitä tavoitteita ja päämääriä itävaltalaisella erityisopetuksella on?) 

 

 B. Which kinds of values are important for special education in Austrian school system? 
(Millaiset arvot korostuvat itävaltalaisessa erityisopetuksessa?) 

 

 

 

2. A. What is the status of special education in Austria? 
(Millainen status/arvoasema erityisopetuksella on Itävallassa?) 

 

 B. Is special education important and respected in Austria? 
(Pidetäänkö erityisopetusta tärkeänä ja arvostettuna asiana Itävallassa?) 

 

 

 

3. What are the most important personal values behind your work? 
(Mitkä ovat tärkeimmät henkilökohtaiset arvot työssäsi?) 

 

 

 

4. What made you choose to want to be a special teacher? 
(Mikä sai sinut kouluttautumaan erityisopettajaksi?) 

 

 

 

5. How do you see a child with special needs? 
(Kuinka näet ja ymmärrät oppilaan, jolla on erityisen tuen tarpeita?) 

 

 

 

6. What are your personal thoughts about inclusion/integration? 
(Mitä ajattelet inkluusiosta/integraatiosta?) 

 

 

 

7. A. What are the benefits of having two teachers in a same classroom? 
(Millaista hyötyä samanaikaisopettajuudesta on?) 

 

 B. Are there sometimes problems between two teachers? 
(Esiintyykö samanaikaisopettajien välillä ongelmia?) 

 

 

 

8. How is the therapy offered to children? 
(Millaiset oppilaiden terapiakäytänteet ovat?) 
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