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Abstract

This Master’s Thesis describes teachers’ perceptions on social integration and its supporting of
pupils in intensified or special support in the Finnish school system. Due to the integration and
inclusion become more general in mainstream shools, the groups of pupils have become more
heterogeneous. Such an integration and inclusion can follow a variety of challenges for teachers’
work. Certainly one of those challenges is succeeding of social integration. The key criteria for
inclusion is the success of social integration and therefore the topic of this research is current and
important. Previous studies have found that students with disabilities and in need of assistance are
socially in a weak position when comparing to typically developed children.
The theoretical framework of this study examines the Finnish special educational system and its
current state. In order to understand social integration the substance of a school class, peer relationships, formation of social status, social and socio-emotional competence are analysed within
the theoretical framework. In addition earlier studies on social inclusion of students with special
educational needs are presented.
This study was accomplished as a qualitative, phenomenographic study in autumn 2015. The survey
was carried out through three interviews and three essays of techers working in different positions
in different working environments. The analysis of the collected data was performed through fourstep phenomenographic analysis method.
The results show that the challenges of social integration and its reasons appear to teachers as
case-by-case basis. From the point of view of the class level the social integration was seen as a
challenge both with interaction and peer relations. In addition the results showed positive perceptions of peer relations and their role in child’s development. The social integration was seen as a
challenge, however, the teachers who were working in an inclusive school had positive experiences. The challenges of social integration were mainly explained by child’s personality, by socioemotional competence but also by the factors that have led in the need of support. There were
also causes that follow from the group of students and environment. In order to support the
challenges of social integration teachers have used different participatory methods for the whole
class as well as some socio-cognitive skills teaching methods. In addition so called attitude education and engouragement of participating social situations in daily basis were mentioned. Also peer
support were seen as relevant. The results are describing the diversity of teachers’ perceptions
and therefore should not be generalized.
Keywords: Intensified support, special support, social integration, phenomenography
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1 Johdanto
Erityispedagogiikka oli perimmäinen syyni hakeutua luokanopettajakoulutukseen. Se on
kulkenut mukanani opintojen aikana sivuaineena, kandin aiheena, nyt myös graduaiheena.
Kaikki kiinnostus alkoi kai viettämästäni välivuodesta avustajana eräässä segregoidussa
erityiskoulussa. Jonain päivänä tuonkin erityiskoulun ovet saattavat sulkeutua lopullisesti.
Integraatio ja inkluusio tuovat oppilaita lähikouluihin. Ilmiö voi tulevaisuudessa ulottua
kaikkialle.
Erityispedagoginen osaaminen ja ymmärtäminen on inkluusion ja integraation yleistymisen
myötä arvossaan tänä päivänä myös ihan tuiki tavallisen luokanopettajan työssä. Nykyään
valtava määrä eri syistä tuen tarpeessa olevia oppilaita on integroitu yleisopetukseen. Osan
koulupolku saa jo alkunsa omasta lähikoulusta inklusiivisen periaatteen mukaisesti.
Opettajat kentällä ovat varmasti kohdanneet moninaisia haasteita integraation ja inkluusion
myötä.
Yksi näistä haasteista näyttäisi olevan oppilaiden väliset sosiaaliset suhteet. Paljon puhutun
ja ajankohtaisen inklusiivisen kasvatuksen ja lähikouluperiaatteen yksi keskeisimpiä
kriteereitä on mahdollistaa lapselle kokemus sosiaalisesta osallisuudesta (Bossaert, de Boer,
Frostad, Pijl & Petry 2015, 43–45). Lukuisat aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että vammaiset ja tuen tarpeessa olevat lapset ovat sosiaalisesti heikommassa
asemassa verrattuna muihin (Frederickson, Simmonds, Evans & Soulsby 2007, 106).
Taustalla on ympäristöön ja yksilöön liittyviä tekijöitä (Eisenberg, Vaughan & Hofer 2009,
473). Tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevalla lapsella saattaa siis olla kokemus siitä,
ettei hän ole yhteisön tasavertainen jäsen ja sosiaalinen integroituminen voi olla heikkoa.
Tässä tutkimuksessa käytetty sosiaalisen osallisuuden käsite kuvaa oppilaiden välistä
vuorovaikutusta, toverisuhteita ja ryhmään ja kouluun kuulumista.
Yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä on opettaa lapsille sosiaalisia taitoja. Nykypäivän
heterogeenisten oppilasryhmien opettajan yhtenä päällimmäisenä haasteena voidaan nähdä
akateemiseen oppiainekseen myös sosiaalisten taitojen harjoittelemisen sisällyttäminen
(Williams & Reisberg 2003, 206). Sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden
haasteisiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan monin eri keinoin. Monet pienet arjen valinnat,
kuten istumajärjestys tai parien suunnittelu voivat tuottaa toivottuja tuloksia. Lapselle
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voidaan myös opettaa sosiaalisia tai sosiokognitiivisia taitoja tai esimerkiksi vaikuttaa koko
ryhmään jonkin sosioekologisen menetelmän kautta. (Salmivalli 2005, 182–188.)
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä perusopetuksen
opettajilla on tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien lasten sosiaalisesta osallisuudesta
luokka- ja kouluyhteisössä. Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään opettajien
käsityksiä mahdollisten osallisuuden haasteiden syistä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden
kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan, millaisia tukikeinoja opettajat ovat sosiaalisen
osallisuuden parantamiseksi käyttäneet. Lähikouluperiaatteen ja inklusiivisen kasvatuksen
näkökulmasta katsottuna tutkimusaihe on ajankohtainen sekä äärimmäisen tärkeä kaikkien
lasten sosiaalisten suhteiden tukemisen kannalta. Tutkimus antaa teoreettisen tason tietoa
opettajien käsityksistä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta, mutta
tutkimuksella on myös käytännönläheinen itseisarvo tukitoimien kartoittamiseen liittyen.
Aiheen tutkiminen voi antaa merkittävää tietoa ja käytännön välineitä sosiaalisten suhteiden
pulmien ratkomiseen monelle opettajalle arjen työssä.
Tutkimus toteutettiin opettajien tuottamina kirjoitelmina sekä teemahaastatteluina syksyllä
2015. Kyselyihin ja haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi erilaisissa opetustehtävissä
toimivaa opettajaa.
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2 Erityisopetus Suomessa
Erityisopetuksen kehitykseen liittyy kolme tärkeää käsitettä: segregaatio eli muusta erillään
järjestettävä erityisopetus, integraatio eli erillisestä erityisopetuksesta yleisopetukseen
kokonaan tai osittain siirtäminen sekä inkluusio, joka tähtää alusta asti opiskeluun
lähikoulussa. Inkluusiivinen lähikoulu, jossa kaikki tukipalvelut on tuotuna lapsen luokse
voidaan nähdä suomalaisen koulun tavoitteena. Käytännössä nykypäivän erityisopetus
kuitenkin järjestetään kaikkien edellä mainittujen kolmen mallin yhdistelmänä. (Ihatsu,
Ruoho & Happonen 1999, 15; Kivirauma 2009, 42–44; Takala 2011a, 14–16.) Seuraavassa
luvussa esitellään näitä kolmea mallia ideologisista lähtökohdistaan tarkemmin, jotta
voidaan ymmärtää suomalaisen erityisopetuksen nykytilan taustoja. Myöhemmin
kartoitetaan myös erityisopetuksen tämän hetkistä tilaa tarkemmin.

2.1 Segregaatio, integraatio ja inkluusio käsitteinä ja ideologioina
Erityisopetus oli selkeästi segregoitua eli järjestetty erillään muusta opetuksesta aina 1960luvulle saakka, jonka jälkeen länsimaisella erityiskasvatuksen kentällä on puhuttanut
erillisen erityisopetuksen ja yleisopetuksen välinen suhde sekä tuen tarpeessa olevien
oppilaiden mahdollisuus opiskella yleisopetuksen yhteydessä. 1990-luvulle saakka
keskustelua johti oppilaiden integrointi yleisopetukseen, sittemmin puheenaiheeksi on tullut
inklusiivinen kasvatus. (Moberg & Savolainen 2009, 76–79.) Segregointi ei ole kuitenkaan
tänäkään päivänä ennenkuulumatonta, sillä oppilaita siirretään edelleen opiskelemaan
erillisiin erityiskouluihin (Takala 2011a, 14).
Integraatiota voidaan pitää askeleena erillisestä erityisopetuksesta kohti yleisopetusta. Sen
toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa: pääsääntöinen opiskelu erityisluokalla, jonka lisäksi
oppilas saa osallistua osittain yleisopetuksen tunneille tai integroimalla lapsi kokonaan
yleisopetuksen ryhmään (Takala 2011a, 15). Integraatio on siis yksilön mukaan ottamista
kouluyhteisöön sen ulkopuolelta (Huttunen & Ikonen 1999, 64). Jotta voidaan integroida, on
ensin täytynyt segregoida.
Integraatioajattelun syntymiseen ovat vaikuttaneet Mobergin ja Savolaisen (2009) mukaan
tutkimukset erityisluokilla annettavan opetuksen tehottomuudesta. Segregaatiota ryhdyttiin
kyseenalaistamaan erityisesti Dunnin (1968) julkaistua tutkimusartikkelin, jossa pohdittiin
erityisluokassa opiskelun leimaavuutta ja sen korvattavuutta yleisopetuksen ryhmässä
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opiskelulla. Myös edellä mainittua myöhemmissä tutkimuksissa on yleisesti todettu, ettei
opetuksen järjestäminen tuen tarpeessa oleville oppilaille ole perusteltua fyysisesti
erillisessä

tilassa.

Voimakkaimmin

ajattelutapaa

näyttäisi

vieneen

eteenpäin

ihmisoikeuskysymykset ja yhdenvertaisuuteen liittyvien ajattelutapojen muuttuminen sekä
normalisaatioperiaate, jonka mukaan vammaisille pitää pyrkiä mahdollistamaan tavalliset
elinolot. (Moberg & Savolainen 2009, 77.)
Nykyään kaikki tarvittava tuki voidaan antaa yleisopetuksen piirissä heti koulunkäynnin
aloittamisesta alkaen. Tällöin toimitaan inklusiivisen kasvatuksen periaatteen mukaisesti.
(Takala 2011a, 16.) Aiemmin vallinneen integraatioajattelun voidaan nähdä kehittyneen
inklusiivisen kasvatuksen periaatteeseen non-segregaation ja desegregaation käsitteiden
kautta (Moberg & Savolainen 2009, 80). Desegregaatiolla tarkoitetaan, että erillinen
erityisopetus tulisi poistaa sen haitallisuuden vuoksi. Nonsegregaatio sen sijaan merkitsee
sitä, että kaikkien tulisi lähtökohtaisesti voida elää omassa luonnollisessa ympäristössään ja
täten voida käydä alueellista lähikouluaan. (Ihatsu et al. 1999, 12–13.) Non-segregaation
kulmakivi on siis yhteinen eli inklusiivinen koulu kaikille, jonka ulkopuolelle ei jää kukaan.
Maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi inklusiivinen koulutus on noussut 1990-luvulla
erinäisten julkilausumien myötä. Merkittävimpinä näistä pidetään vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevia yleisohjeita (1993) sekä Salamancan
julistusta (1994). (Moberg & Savolainen 2009, 80.) Yleisohjeissa käsitellään vammaisten
henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista ja Salamancan julistuksessa vedotaan
siirtymään kaikille avoimiin kouluihin kamppailemaan syrjimistä vastaan sekä luomaan
humaani yhteiskunta, jossa tarjotaan kasvatusta kaikille. Näiden kahden julistuksen myötä
integraation voidaan todeta kehittyneen ennen kaikkea ihmisoikeusasiaksi. (Ihatsu et al.
1999, 13.)
Vaatimukset jokaisen yksilön yhdenvertaisesta oikeudesta koulutukseen ja vähiten
rajoittavaan ympäristöön ovat vaikuttaneet voimakkaasti inklusiivisen kasvatuksen
periaatteen syntyyn. Tästä syystä inkluusion käsitteen voidaan nähdä saaneen alkunsa
vammaisten koulutukseen liittyvästä keskustelusta. (Biklen 2001, 56.) Inkluusio on tuorein
ideologia

vammaisten

yksilöiden

kouluttautumisen

tasa-arvoisuuteen

liittyvässä

keskustelussa normalisaatio- ja integraatioajattelutapojen jälkeen. (Murto 2001, 39.)
Nimenomaan tasa-arvo nähdään inkluusion tärkeimpänä lähtökohtana (Saloviita 2009, 13).
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Kaikille yhteisen koulun tavoitteluun ovat Mobergin ja Savolaisen (2009, 77) mukaan
johtaneet monet historialliset tekijät, kuten erillisen erityisopetuksen vaikutuksiin liittyvät
tutkimustulokset,

ihmisoikeudet,

tasa-arvoisuus,

erilaisuutta

koskevien

käsitysten

muuttuminen erityisesti koulutettavuuden näkökulmasta sekä yleisesti erityisopedagogisten
ajattelutapojen muuttuminen. Ihatsu, Ruoho ja Happonen (1999) ovat todenneet inkluusion
olevan ennen kaikkea yhteiskuntapoliittinen asia. Sekä inkluusiossa että integraatiossa
tärkeimpinä tavoitteina näyttäytyvät kaikkien ihmisten tasavertaisuuden, ihmisoikeuksien ja
osallisuuden kohentaminen. Näin ollen inkluusiota voidaan pitää integraatioajattelun
ylimpänä asteena, joka lisää fyysiseen yhdessäoloon myös toiminnallisen, psyykkissosiaalisen sekä yhteiskunnallisen tason. (Ihatsu et al. 1999, 12, 16, 29.)
Täysin onnistuakseen inkluusio näyttäisi vaativan muutosta vallitseviin koulukäsityksiin ja
koulun käsitystä itsestään, sillä oppilaita on kautta aikain luokiteltu normaaleihin ja
poikkeaviin (Ihatsu et al. 1999, 12). Saloviidan (2009, 13) mukaan vasta silloin, kun
hyväksytään jokainen lapsi mahdollisista vaikeuksistaan huolimatta tavalliselle luokalle,
toimitaan tasa-arvoperiaatteen mukaisesti. Myös Dean (1989, 6) on painottanut vammaisten
yhdenvertaisuutta sekä oikeutta tehdä asioita kuin kuka tahansa muukin.
Inkluusiivisen kasvatuksen perusajatuksen mukaan lasta ei pidä sijoittaa tukipalveluita
tarjoavaan erityiskouluun, vaan kaikki tarvittava tuki on onnistuttu tuomaan alueelliseen
lähikouluun (Ihatsu et al. 1999, 15). Huttunen ja Ikonen (1999, 64) ovat kuitenkin
täsmentäneet, että inkluusio kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lähikoulussa voisi edelleen olla
pienluokka- tai erityisopetusta. Täydellisesti onnistuneesta inkluusiosta kuitenkin voidaan
puhua vasta silloin, kun myös sosiaalisen osallisuuden ehto täyttyy ja tuen tarpeessa oleva
oppilas on päässyt osaksi yhteisöä. Tukipalveluiden tulisi keskittyä akateemisen
kehittymisen ohella myös sosiaaliseen kehittymiseen, sillä sosiaalisuuden ja sosiaalisen
osallisuuden näkökulmat ovat inkluusiivisen kasvatuksen olennaisia periaatteita. (Bossaert
et al. 2015, 43–45.)
Inkluusiota on lähestytty tähän saakka ennemmin arvojen kuin politiikan kautta, mikä on
Koutsourisin (2014) mukaan johtanut siihen, että termin todellinen merkitys on jätetty
syrjään. Tavanomaisesti pohdiskellaan, mitä inkluusion tulisi olla, jotta se vain onnistuisi.
Ehkä emme vielä ole valmiita siirtymään kauniista ajatuksista käytännön toimiin? Toisaalta
on huomioitava, että eri puolilla maailmaa inkluusion perusarvot ymmärretään eri tavalla.
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Tästä syystä inkluusiivisen kasvatuksen arvoperustan toteutus voi vaihdella paljon.
(Koutsouris 2014, 522.)

2.2 Suomalaisen erityisopetuksen nykytila
On ajateltu pitkään, että lapset joilla on oppimisvaikeuksia, kuuluvat erityisopetukseen.
Saloviidan (2009, 12), suomalaisen inkluusion puolestapuhujan, mukaan jopa vaikeimmin
vammaisten lasten tukitoimet on tuotavissa yleisopetuksen luokkiin menestyksekkäästi.
Inkluusiivinen, kaikille yhteinen koulu, jossa jokainen saa hyvää ja yksilöllistä opetusta on
määritelty myös suomalaisen koulujärjestelmän päämääräksi (Moberg & Savolainen 2009,
76). Murron (2001, 39) mukaan inkluusiivisen kasvatuksen periaate on haaste koulujen
rakenteellisen tason kehittämiselle ja opettajien työlle kentällä.
Saloviita (2009) on tulkinnut vaatimuksen kaikille avoimeen kouluun pohjautuvan myös
Suomen lainsäädäntöön. Suomen laissa (969/1995) on kielletty vammaisten syrjintä ja
Saloviita toteaa pelkän erityisluokkaan sijoittamisen näyttäytyvän sellaisena. Hän viittaa
myös vammaispalvelulakiin (380/1987), jossa on säädetty kuntien vastuulle järjestää yleiset
palvelut niin, että ne soveltuvat myös vammaisille yksilöille. Saloviidan mukaan myös
yleisopetus tulisi järjestää vammaisille sopivaksi. Myös peruskoululaki (628/1998) oikeuttaa
Saloviidan mukaan jokaisen lapsen käydä koulua tavanomaisella luokalla ominaisuuksistaan
riippumatta, tukimuotojen ja opetuksen ollessa sellaista, että se palvelee oppilaiden
edellytyksiä. (Saloviita 2009, 14.)
Sen sijaan Moberg ja Savolainen (2009) ovat todenneet, ettei koululainsäädäntö varsinaisesti
velvoita kuntia järjestämään opetusta inklusiivisen kasvatuksen periaatteiden mukaisesti.
Lievempien vaikeuksien osalta integraatiota näytettäisi suositeltavan, mutta suurempien
haasteiden osalta integraatioon suhtaudutaan kriittisemmin. Mobergin ja Savolaisen mukaan
perusopetuslaissa joka tapauksessa on nähtävissä inklusiivisen kasvatuksen peruselementit,
eli yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä oppilaan edellytysten mukaisen
opetuksen järjestäminen. Heidän mukaan yksilöllisen, oppimisedellytyksiä mukailevan
laadukkaan opetuksen toteutumisen turvaaminen voi joissain tapauksissa vaatia fyysisesti
erillistä opetusta, mutta pyrkien siinäkin tapauksessa vastaamaan sosiaalisen ja
yhteiskunnallisen integraation vaatimuksiin. (Moberg & Savolainen 2009, 90–91.)
Jahnukainen (2015, 65) on täydentänyt, ettei suomalainen koululainsäädäntö viittaa

7
inkluusioon käsitteenä lainkaan, vaikka se onkin hyvin tuttu kentällä työskenteleville
kasvatusalan ammattilaisille.
Inklusiivinen kasvatus ei siis ole meillä Suomessa itsestäänselvyys, sillä erityisluokkasiirtoja
tehdään edelleen (Saloviita 2009, 27–28). Tällä hetkellä tuen tarpeessa olevia oppilaita
opiskelee sekä yleisopetukseen integroituna että erillisessä erityisopetuksessa (Takala
2011a, 16). Joka tapauksessa erityisopetus on muuttunut ajan saatossa huomattavasti.
Rakenteellisten ja lainsäädännöllisten uudistusten lisäksi myös oppimisympäristöt ja
erityisopetuksen määritelmät ovat muuttuneet ajan kuluessa. Aiemmin valtaosa
erityisopetusta saavista oppilaista opiskeli erityiskouluissa, tänä päivänä suurin osa käy
koulua yleisopetuksen puolella. (Jahnukainen, Kivirauma, Pösö & Heinonen. 2012, 23–25.)
Nykyään

jopa

30

prosenttia

perusasteen

oppilaista

saa

tukea

oppimiseensa.

Ammattikoulussa tuen tarpeen määrä on paljon vähäisempi, mikä mahdollisesti selittyy
suomalaisen koulujärjestelmän painottuvuudella varhaisiin kouluvuosiin. (Graham &
Jahnukainen 2011, 277.)
Jahnukaisen (2015) tuoreessa tutkimuksessa todetaan suomalaisen inkluusioon pyrkivän
kasvatuksen toteutuvan edelleen niin sanotun vanhan mallin integraation mukaisesti, vaikka
inkluusio kohdataankin suhteellisen myönteisenä asiana. Vanhalla mallilla Jahnukainen
tarkoittaa erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden siirtoa fyysisesti samaan ympäristöön,
jakamaan esimerkiksi saman koulurakennuksen ja -pihan sekä käymään osittain
yleisopetuksen tunneilla, mutta suurin osa tuen tarpeessa olevista lapsista ei kuitenkaan
pääse täysin yleisopetuksen mukaan. (Jahnukainen 2015, 69.)
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3 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Tässä kappaleessa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen nykytilaa, eli vuonna
2011 voimaan astunutta kolmiportaista tukimallia. Se korvasi aiemman kaksiportaisen
mallin (Laatikainen 2011, 21). On tärkeää avata kolmiportaisen tuen mallin periaatteita, sillä
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaiden
sosiaalista osallisuutta. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan kolmiportaista tukimallia sekä
voimassaolevan että syksyllä 2016 voimaan astuvan perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden pohjalta. Lisäksi kartoitetaan lähestymistapoja oppilaiden tuen tarpeen
määrittelylle.

3.1 Mihin tukea tarvitaan
Lapsen kasvun ja parhaan mahdollisen opetuksen toteuttamiseksi kouluissa ja
yhteiskunnassa täytyy määritellä jollain tapaa ne oppilaat, jotka tarvitsevat oppimiseensa
tukea (Kivirauma 2009, 27–28; Moberg & Vehmas 2009, 57.) Erityisoppilaiden luokitteluun
ei kuitenkaan ole olemassa kansainvälistä, yhteistä ohjeistusta. Tästä huolimatta oppimisen
vaikeuksien kategorisointi on kautta historian ollut tärkeässä asemassa erityisopetuksen
kentällä.

Tutkijat

luokittelevat

oppilaiden

vaikeuksia

tutkimuksiaan

varten,

kouluorganisaatiot järjestäkseen tukitoimia ja opettajaksi opiskelevat perehtyvät erinäisiin
vaikeuksiin osatakseen kohdata niitä työssään. Ilman minkäänlaista luokittelua voisi olla
mahdotonta edes järjestää erityisopetusta. (Norwich 2014, 55.) On kuitenkin huomioitava,
että erilaisia diagnooseja omaavat oppilaat ovat aina yksilöitä, eikä tietty diagnoosi kerro
tarkasti mihin tukea tarvitaan tai oppilaan yksilöllisistä vahvuuksista ja haasteista.
Tuen saannin mahdollistuminen vaatii usein ongelman nimeämistä, sillä se lisää tietoisuutta
ongelmista ja niiden ymmärtämisestä. Diagnoosia ei kuitenkaan tulisi pitää itseisarvona,
vaan tärkeimpänä tulisi nähdä se, mitä tukipalveluja ongelman nimeäminen mahdollistaa
yksilölle. (Moberg & Vehmas 2009, 61–63.) Sarlin ja Koivula (2012, 28) ovat tarkentaneet,
että tuen tarve ei aina liity johonkin vammaan tai vaikeuteen, vaan tuen tarpeeseen voi johtaa
myös esimerkiksi erityinen lahjakkuus tai jokin yllättävä käänne lapsen elämässä.
Mobergin ja Vehmaksen (2009) mukaan erityisopetuksen tarpeessa olevilla lapsilla on
tavanomaisesti oppimisen, ajattelun, keskittymisen, käyttäytymisen, kommunikaation,
kuulemisen, näkemisen, liikkumisen tai fyysisen hyvinvoinnin ongelmia. Tyypillisesti
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erilaisten koulunkäynnin vaikeuksien luokittelu on medikaalista ja melko vammakeskeistä,
mutta toisaalta siinä painoittuu myös oppimis- ja sopeutumisvaikeudet. Joka tapauksessa
erityisopetukseen siirtojen taustalla esiintyy laaja kirjo erilaisia ongelmia, joiden
vähentämiseksi tai poistamiseksi erityisopetus koetaan tarpeellisena. (Moberg & Vehmas
2009, 58–59.)
Suomessa erityisopetuksen tarpeen voidaan todeta kasvaneen ajan kuluessa, sillä
erityisopetussiirtoja on tehty vuositasolla yhä enemmän. Tilastokeskus on tehnyt karkeaa
luokittelua erityisopetukseen siirroista. Päällimmäisenä syynä vuoden 2008 tilastoissa
esiintyivät dysfasia eli kielen kehityksen häiriö ja siitä seuranneet vaikeudet. Lievät
kehitysviivästymät, tunne-elämän häiriöt ja sosiaalinen sopeutumattomuus näyttäytyivät
seuraavaksi yleisimpinä perusteina erityisopetuksen tarpeelle. Tulee kuitenkin huomata, että
syiden kirjo on laaja, eikä tilastot kerro kuin lukumääräisen kuvan kokonaistilanteesta.
(Huhtanen 2011, 18–19.) Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joilla on yksilöllistettyjä
oppimääriä tai pidennetty oppivelvollisuus sekä vaikeimmin vammaiset ja sairaat oppilaat.
Lisäksi

haastavimpien

oppimisvaikeuksien,

tunne-elämän

tai

sosiaalisen

sopeutumattomuuden tuomiin haasteisiin vastaaminen voi toisinaan edellyttää erityisen tuen
päätöstä. (Sarlin & Koivula 2012, 30.)

3.2 Kolmiportainen tukimalli ja sen perusperiaatteet
Perus- ja esiopetuksen lähtökohdaksi on määritelty kaikille lapsille ja nuorille
opetuksellisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien tarjoaminen. Suomi on sitoutunut
kehittämään koulujärjestelmäämme niin, että nämä oikeudet toteutuvat. Taustalla on
kansainvälisiä velvoitteita, joiden mukaan opetus on järjestettävä lähikoulussa aina, kun se
on mahdollista. (Pihkala 2012, 20.) Vuonna 2010 perusopetuslakia muutettiin oppimisen ja
koulunkäynnin tukemisen osalta. Muutoksen myötä koulunkäynnin ja oppimisen kolme tuen
porrasta ovat tänä päivänä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. (Opetushallitus 2011, 3;
Laatikainen 2011, 21.)
Perusopetuslain muutosten (624/2010) nähdään osittain kummunneen tarpeesta laskea
erityisopetuksen

määriä,

mutta

myös

tarpeesta

määritellä

perusteellisemmin

erityisopetukseen siirtämisen kriteereitä. Lisäksi tavoitteena on ollut luoda uusi
toimintamalli yleis- ja erityisopetuksen välille (Jahnukainen et al. 2012, 21). Muutosten
myötä on pyritty myös vahvistamaan lähikouluajattelua, jonka mukaan jokainen oppilas
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voisi käydä tuen tarpeeseen katsomatta oman asuinalueensa lähintä koulua (Laatikainen
2011, 22). Lisäksi tehostetun tuen yleisen ja erityisen tuen välissä on katsottu mahdollistavan
samanlaisen tukijärjestelmän sekä esi-, perus- että lisäopetukseen (Oja 2012, 46).
Laatikaisen (2011, 22) mukaan muutokset takaavat hyvät edellytykset myös riittävän
varhaiseen vaikeuksiin puuttumiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn.
Ojan (2012, 42) mukaan varhaisen puuttumisen toimintamalli on ollut oppilaan tukemisen
periaatteena jo pitkään. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan jo varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen

aikaista

mahdollisten

ongelmien

tunnistamista

sekä

tukitoimien

käynnistämistä. Suomalaisen erityisopetuksen kehittämisstrategian mukaan tasokas
perusopetus ja oppilaan tukeminen yleisen tuen tasolla muodostavat erityisen tuen tarpeen
ehkäisemisen perustan. (Pihkala 2012, 21.) Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta
nähdään tärkeinä, jotteivat ongelmat monimuotoistuisi. Tukea pyritään painottamaan yleisen
tuen portaalla, johon kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki oppilaat. Uskotaan, että tarvetta
erityiselle tuelle ei tule niin paljon, kun tukitoimet ovat kaikille tarjolla. Hyvä yleisopetus
ymmärretään tänä päivänä siis ennen kaikkea ennaltaehkäisevänä. (Sarlin & Koivula 2012,
25–26.)
Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat Suomen perusopetuslakiin, jonka mukaan
jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää tukea heti tarpeen ilmetessä. Sekä nykyisin
voimassa olevassa että myöhemmin, vuonna 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelman
perusteissa painotetaan voimakkaasti varhaista puuttumista. Opetuksen järjestäjän todetaan
olevan ensisijaisessa vastuussa tuen tarpeen varhaisesta havaitsemisesta. Kaikki tuki on
esitetty annettavaksi lähikoulussa, ellei oppilaan etu välttämättä edellytä muuta menettelyä.
Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään tuen jatkumiseen opiskelun nivelvaiheissa ja
siirtymissä perusopetuksen sisällä. (Opetushallitus 2011, 10–11; 2014, 61.)
Oppilas voi saada kolmiportaisen tukimallin yhden portaan tukea kerrallaan. Tukimuotoina
kaikilla tuen portailla ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustaja- ja
tulkitsemispalvelut sekä erilaiset apuvälineet. Tuen toteutuksessa on jouston varaa, sillä
tukitoimia voidaan käyttää erikseen tai toisiaan täydentäen. Opetussuunnitelman perusteissa
korostuu kuitenkin tuen suunniteltavuus, muunneltavuus sekä tuen antaminen aina tarpeen
vaatiessa. Tuen järjestämisen pääperiaatteina opetussuunnitelmissa mainitaan jokaisen
oppilaan ja oppilasryhmän vahvuuksien sekä oppimis- ja kehitystarpeiden tukeminen sekä
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ongelmien

monimuotoistumisen,

syvenemisen

ja

niiden

pitkäaikaisvaikutusten

ehkäiseminen. (Opetushallitus 2011, 10–11; 2014, 61.)
Uudessa, syksyllä 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelman perusteissa määritellään
kolmiportaisen tuen tärkeimmäksi tehtäväksi mahdollistaa oppilaalle onnistumisen
kokemuksia oppimisessa ja ryhmässä toimimisessa sekä tukea myönteistä kuvaa
koulunkäynnistä ja itsestään (Opetushallitus 2014, 61). Oja (2012, 48) on todennut
kolmiportaisen tuen keskiössä olevan oppilaiden yksilöllisyys, oppilaantuntemus sekä
oppijalähtöisyys. Tällä hetkellä voimassa olevassa opetussuunnitelmien perusteissa
onnistumisen kokemuksia ehdotetaan tuottamaan korostamalla opetuksessa oppilaiden
kannustamista oma-aloitteisuuteen sekä vastuullisuuteen ja tarjoamalla sopivia haasteita
sekä laadukasta ohjausta ja tukea. (Opetushallitus 2011, 10).
Opetussuunnitelman perusteiden asettamiin vaateisiin Laatikainen (2011) on esittänyt
opettajan ensimmäisenä tuen antajana voivan vastata lisäämällä opetukseen aiempaa
enemmän eriyttämistä eli opetuksen sopeuttamista jokaiselle oppilaalle sopivan haastavaksi.
Hän viittaa myös tiimiopettajuuteen, eli vastuun ja tehtävien jakamiseen toisen opettajan
kanssa. Myös laaja-alainen erityisopetus on mukana kaikilla tuen portailla, mutta sen
volyymi vahvistuu vasta tehostetun ja erityisen tuen portailla. (Laatikainen 2011, 22–23.)

3.2.1 Yleinen tuki
Sekä voimassa olevan että syksyllä 2016 voimaan astuvan valtakunnallisen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus laadukkaaseen
opetukseen ja mahdollisuuteen saada tukea koulunkäyntiin. Yleinen tuki on esitetty
ensimmäiseksi keinoksi puuttua oppimisen ja koulunkäynnin ongelmiin. Opettajalle on
asetettu ensisijainen vastuu siitä, että jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon
opetuksessa. Opettajat ovat velvoitettuja toimimaan yhteistyössä huoltajien, asiantuntijoiden
ja koulun muun henkilökunnan kanssa onnistuakseen tässä. (Opetushallitus 2011, 12; 2014,
62–63.)
Yleinen tuki annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Yleisen tuen portaalla varhaisen
puuttumisen mallin mukaan oppimisen ongelmien havaitsemisen jälkeen opetusta ryhdytään
kehittämään. Yleisen tuen perusajatuksena voidaan nähdä, että varhain puututtaessa
vaikeudet eivät ehdi kasvaa liian suureksi. (Takala 2011b, 22.) Yleisen tuen tyypillisiksi
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tukitoimiksi opetussuunnitelman perusteissa on esitetty esimerkiksi opetuksen eriyttäminen,
opettajien välinen yhteistyö ja opetusryhmien joustava muuntelu. Voimassa olevassa
opetussuunnitelman

perusteissa

korostuu

opettajan

vastuu

järjestää

jokaiseen

opetustilanteeseen sopivaa tukea. (Opetushallitus 2011, 13.) Näiden lisäksi myös
kouluyhteisössä pitäisi luoda myönteistä ilmapiiriä, jonka uskotaan myös ehkäisevän
ongelmia (Jahnukainen et al. 2012, 22).
Laatikaisen (2011) mukaan yleinen tuki toteutuu pitkälti vaihtelevien oppimisympäristöjen,
opetusmenetelmien ja -materiaalien avulla. Myös monikanavaiset aistiärsykkeet ja
monipuoliset työskentelytavat tukevat erilaisia oppijoita. Tästä syystä opiskeluun liittyvät
välineet ja materiaalit tulisivat olla kattavia. Oppilaita voidaan myös jaotella ryhmiin
joustavasti. Näiden toimien lisäksi eriyttäminen on esitetty yhdeksi tärkeimmistä keinoista
tukea yksittäisiä oppilaita. (Laatikainen 2011, 24–25.) Myös tukiopetus on tyypillinen
tukikeino, muita mahdollisuuksia ovat osa-aikainen erityisopetus, kouluavustajan
työskentely luokassa ja oppimissuunnitelman tekeminen jo ennen tehostetun tuen piiriin
siirtymistä (Opetushallitus 2011, 13).
Uudessa, vuonna 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan
aiempaa vahvemmin edellä esiteltyjen tukikeinojen merkitystä oppimisen ongelmien
ennaltaehkäisyssä. Tukea voidaan antaa heti tuen tarpeen ilmetessä ilman erillistä päätöstä.
Tuki voi olla mitä tahansa edellä esitellyistä tukimuodoista, mutta yleiseen tukeen ei
kuitenkaan kuulu oppimäärien yksilöllistäminen eikä erityisen tuen päätöksellä annettava
erityisopetus. (Opetushallitus 2014, 62–63.) Vielä toistaiseksi käytössä olevassa
opetussuunnitelman perusteissa taas korostuu opettajan rooli johdattaa oppilaita
tunnistamaan omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja haasteitaan. Opettajaa vaaditaan
kiinnittämään erityistä huomiota oppilaan valmiuksiin ottaa vastuuta omasta opiskelustaan,
tavoitteiden

asettelusta,

opintojen

suunnittelusta,

toteuttamisesta

ja

arvioinnista.

Opetussuunnitelman perusteissa korostuu myös oppilaan itsetunnon, motivaation ja
oppimistaitojen vahvistaminen. (Opetushallitus 2011, 12–13.)

3.2.2 Tehostettu tuki
Aiempaan kaksiportaiseen tukijärjestelmään yleisen ja erityisen tuen väliin on lisätty
tehostettu tuki. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilas siirretään tehostetun tuen
piiriin, kun yleisen tuen keinot eivät enää riitä tukemaan riittävästi koulunkäyntiä ja
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oppimista (Opetushallitus 2011, 13; 2014, 63). Tuki on voimakkaampaa, yksilöllisempää
sekä laadullisesti että määrällisesti tehostettua verrattuna yleiseen tukeen (Sarlin & Koivula
2012, 28). Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat koulunkäyntiinsä useita
eri tukimuotoja tai säännöllistä tukea. Tukea on ohjeistettu antamaan oppilaalle
pedagogiseen arvioon pohjautuen tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. (Opetushallitus
2011, 13; 2014, 63.)
Pedagoginen arvio on dokumentti, jossa luonnehditaan oppimisen kokonaistilannetta
koulun, lapsen ja huoltajan näkökulmista. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan
kokonaistilanteen esittely käsittää kuvakset oppilaan saaamasta yleisestä tuesta ja sen
vaikutuksista, oppilaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden, oppimisvalmiuksien,
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien erityistarpeiden arvioinnin sekä esityksen siitä,
miten oppilaan koulunkäyntiä voitaisiin jatkossa tukea. Yhteistyö kodin kanssa on määritelty
ensiarvoisen tärkeäksi tuen onnistumisen kannalta. (Opetushallitus 2011, 13–14; 2014, 63–
64.)
Tehostetun tuen portaalla voidaan todeta korostuvan sen suunnitelmallisuus ja
tavoitteellisuus (Sarlin & Koivula 2012, 29). Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja
tarvittaessa takaisin yleisen tuen piiriin palaaminen tulee käsitellä opetussuunnitelmien
perusteiden ohjeistuksen mukaan pedagogiseen arvioon pohjautuen moniammatillisessa
yhteistyössä. Oppimista ja koulunkäyntiä ohjeistetaan seuraamaan ja arvioimaan tiiviisti
tehostetun tuen aikana. Mikäli jossain vaiheessa todetaan tuen tarpeen muuttuneen, tulee
oppimissuunnitelma päivittää tuen tarpeen mukaiseksi. (Opetushallitus 2011, 13–14; 2014,
63–64.) Näin ollen oppimissuunnitelma on ennen kaikkea apuväline tuen suunnitteluun ja
seuraamiseen (Takala 2010, 22).
Tehostetun

tuen

piirissä

korostuvat

säännöllinen

osa-aikainen

erityisopetus

ja

oppilashuollon palvelut (Sarlin & Koivula 2012, 28). Oppimisen tukena voidaan käyttää
tuki- tai laaja-alaista erityisopetusta oppilaalle sopivaksi suunniteltuna (Jahnukainen et al.
2012, 21). Takalan (2011b, 22) mukaan tehostetun tuen portaalla opetuksen järjestäminen
on joustavaa, sillä erityisopetuksen lisäksi oppimista voidaan tukea myös tiimi- ja
samanaikaisopetuksen tai eriyttämisen keinoin. Edellä mainitut tukikeinot mainitaan niin
ikään sekä vanhassa että uudessa opetussuunnitelman perusteissa, mutta myös korostetaan,
ettei erityisen tuen päätöksellä annettava erityisopetus ja oppiaineiden yksilöllistäminen
vielä kuulu tehostettuun tukeen (Opetushallitus 2011, 13–14; 2014, 63). Voimassa olevassa
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opetussuunnitelman perusteissa korostuu myös oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen sekä
onnistumisen kokemusten aikaansaaminen, joihin liittyen tehostetun tuen piiriin kuuluvan
oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulunkäynnistään tulisi eritoten tukea
(Opetushallitus 2011, 14).

3.2.3 Erityinen tuki
Kolmiportaisen tuen viimeinen vaihe on erityinen tuki. Opetussuunnitelman perusteiden
mukaan erityisen tuen piiriin siirretään oppilaat, jotka eivät saavuta oppimisen, kasvun tai
kehityksen päämääriä muilla tuen keinoilla (Opetushallitus 2011, 15). Takala (2011b, 23) on
huomauttanut, ettei erityisen tuen päätöstä tule ymmärtää kuitenkaan yksiselitteisesti siirtona
erityisopetukseen. Erityisen tuen päätös voidaan opetussuunnitelman perusteiden mukaan
tehdä missä vaiheessa tahansa perusopetusta tai jo ennen sen alkamista. Poikkeustapauksia
lukuunottamatta ennen erityisen tuen päätöstä opettajan on kuultava oppilasta ja huoltajia
sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. (Opetushallitus 2011, 15–16; 2014, 65–66.)
Molemmissa,

sekä

voimassa

olevassa

että

voimaan

syksyllä

2016

astuvassa

opetussuunnitelman perusteissa kuvataan pedagogista selvitystä samoin: sen tehtävä on
luonnehtia oppimisen ja koulunkäynnin tilannetta kokonaisuutena. Opetussuunnitelman
perusteiden mukaan pedagogisesta selvityksestä tulee ilmetä oppilaan aiemmin saaman
tehostetun tai erityisen tuen kuvaus ja toteutumisen arviointi, oppilaan oppimiseen liittyvien
haasteiden ja erityistarpeiden esittely sekä arvio siitä, miten oppilasta tulisi jatkossa tukea.
Oppilaasta ohjeistetaan laatimaan lausunnot myös oppimisesta eri oppiaineissa. Näiden
selvitysten pohjalta pystytään tekemään uusi arvio erityisen tuen tarpeesta. Tarvittaessa
pedagogista selvitystä varten voidaan hankkia lausunnot esimerkiksi lääkäriltä tai
psykologilta.

Yhteistyö

oppilaan

ja

hänen

huoltajiensa

kanssa

on

määritelty

opetussuunnitelmien perusteissa tälläkin tuen portaalla ensiarvoisen tärkeäksi tuen
suunnittelun ja onnistumisen kannalta. (Opetushallitus 2011, 15–16; 2014, 66.)
Sekä vanhassa että uudessa opetussuunnitelmien perusteissa todetaan, että erityisen tuen
piiriin siirtymisestä ja sen lakkauttamisesta tulee aina tehdä erilliset päätökset
(Opetushallitus 2011, 17; 2014, 67). Laatikainen (2011, 29) on huomauttanut, että tästä
huolimatta kynnys siirtyä tuen portailla ylös- ja alaspäin tulisi kuitenkin olla matala, jotta
tukea voidaan tarpeen vähentyessä keventää ja tuki järjestää juuri siinä ympäristössä, mikä
oppilaalle on suotuisinta.
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Syksyllä 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelman perusteissa erityisen tuen päätöstä on
esitelty laajalti. Perusteissa todetaan, että päätöksessä tulee ilmetä oppilaan pääsääntöinen
opetusryhmä, mahdollisesti tarvittavat avustaja- tai muut palvelut sekä tarvittaessa muu
poikkeuksellinen tarve opetuksen järjestämiselle. Useimmiten erityisen tuen päätös tehdään
silloin, kun todetaan, ettei annettu tehostettu tuki ole ollut riittävää. Opetussuunnitelman
perusteiden mukaan erityisen tuen päätös voidaan kuitenkin myös tehdä ilman pedagogista
selvitystä ennen muiden tukimuotojen kokeilua, mikäli psykologisen tai lääketieteellisen
lausunnon perusteella ilmenee, ettei laadukasta opetusta voida antaa muun menettelyn
mukaan. Opetussuunnitelmien perusteissa vaaditaan tarkistamaan tuen tarve vähintäänkin
toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä, mutta myös aina
silloin, kun tilanne jollain tapaa muuttuu päätökseen kirjattujen asioiden osalta.
(Opetushallitus 2014, 67.)
Tällä tuen portaalla oppilaalle laaditaan myös henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma eli HOJKS. Siihen kirjataan kaikki oppilaan saama tuki pedagogista
selvitystä ja erityisen tuen päätöstä mukaillen. Se on kirjallinen suunnitelma, josta tulee
ilmetä koulunkäynnin tavoitteet, sisällöt, opetusjärjestelyt, opetukselliset menetelmät ja
tarvittava tuki sekä ohjaus. Suunnitelmaa ovat laatimassa opettajat, huoltajat ja oppilas
yhdessä. Opetussuunnitelman perusteissa vaaditaan, että HOJKS tulee tarkistaa vähintään
kerran lukuvuodessa oppilaan tuen tarpeita palvelevaksi. (Opetushallitus 2011, 21–23;
2014, 67–69.)
Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetuksen järjestämiselle on useita eri vaihtoehtoja.
Oppilas voi opiskella erityisluokalla, -koulussa tai vaihtoehtoisesti yleisopetuksessa käyden
osa-aikaisessa

erityisopetuksessa.

Erityisen

tuen

päätöksen

saanut

oppilas

saa

yksilöllisempää ohjausta ja opetusta kuin yleisen ja tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat.
(Takala 2011b, 23.) Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat saavat käyttöönsä kaikki
koulunkäynnin tukimuodot (Jahnukainen et al. 2012, 21). Osa-aikaisen erityisopetuksen
nähdään tähtäävän ennen kaikkea tuen tarpeessa olevien oppilaiden pitämiseen
yleisopetuksen piirissä. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa käydään tyypillisesti yksi tai kaksi
tuntia viikossa. Sitä annetaan tyypillisesti lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen
vaikeuksiin. (Graham & Jahnukainen 2011, 277–278.)
Erityisen tuen portaalla opetus voidaan järjestää myös yksilöllistämällä yksittäisiä
oppiaineita, jolloin tavoitetaso uudelleenmääritetään oppilaan oppimisen edellytysten
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mukaiseksi. Tämä on opetussuunnitelman perusteiden mukaan mahdollista tehdä silloin, kun
tukitoimista huolimatta oppimistavoitteiden saavuttaminen ei onnistu. Erityisen tuen
tärkeimpänä tehtävänä opetussuunnitelman perusteissa näyttäytyy laadukkaan ja
suunnitelmallisen tuen antaminen, jolla tähdätään oppivelvollisuuden suorittamiseen ja
jatko-opintomahdollisuuksien toteutumiseen. (Opetushallitus 2011, 15, 28; 2014, 69.)
Sekä

voimassa

olevassa

että

myöhemmin,

syksyllä

2016

voimaan

astuvassa

opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin
kuuluvien

vaikeasti

vammaisten

oppilaiden

kohdalla

päätös

pidennetystä

oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta tehdään jo ennen koulun aloitusta. Vaikeimmin
vammaisten lasten opetus on ohjeistettu järjestämään toiminta-alueittain, joiksi on määritelty
motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot
sekä kognitiiviset taidot. Opetuksen sisällöt voivat sisältää osia eri oppiaineista, mutta niihin
liittyy olennaisesti myös kuntoutus ja hoidollisuus. (Opetushallitus 2011, 29; 2014, 70)

17

4 Lapsen sosiaalinen osallisuus luokka- ja kouluyhteisössä
Koulu on kenties tärkein sosiaalisten suhteiden luomisen areena lapsen elämässä. Toisaalta,
se on myöskin paikka, jossa on riski tulla kiusatuksi tai syrjityksi (Harinen & Halme 2012,
54). Sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lasten välisiä suhteita:
hyväksyntää, vuorovaikutusta, myönteisiä kokemuksia sosiaalisista suhteista (ks.
Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2012, 282–283). Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen
ymmärtämisen näkökulmasta on tarpeellista esitellä osallisuuden eri elementtejä tarkemmin.
Tässä luvussa käydään läpi koululuokan sosiaalista rakennetta, toverisuhteita ja hyväksyntää
liittyen asemaan ryhmässä. Lopuksi tarkastellaan myös sosiaalista ja sosioemotionaalista
kompetenssia.

4.1 Koululuokan sosiaalinen rakenne
Koululuokka on yksi niistä lukuisista ryhmistä, joihin ihminen elämänsä aikana kuuluu.
Koulun aloittaminen tarkoittaa lapsille merkittävää toveripiirin laajenemista ja uusien
kontaktien luomista, mistä johtuen ryhmään kuuluminen ja sosiaalinen hyväksyntä tulevat
tärkeiksi asioiksi (Aho & Laine 1997, 173). Koulussa luokkien oppilaista muodostuu
ryhmiä, joiden jäsenillä tyypillisesti nähdään ilmenevän jonkinasteista tehtävä- ja
roolijaottelua. Ryhmillä on todettu usein olevan myös taipumusta omaksua yhteinen
toimintakulttuuri ja samankaltaisia käyttäytymispiirteitä. Ryhmän sosiaalista kulttuuria
voidaan tarkastella sen jäsenten toisiinsa suhtautumisen näkökulmasta. Sosiaalisen
kulttuurin ilmenemistä kuvastavat myös ryhmässä esiintyvät suosio- ja valtasuhteet. (Laine
2005, 186, 195.)
Ryhmän vaikutuksen yksilön käyttäytymiseen uskotaan olevan riippuvaista ryhmän
statuksesta, luonteesta ja sen jäsenten sitoutuneisuudesta. Myös yksilön status ryhmässä
vaikuttaa siihen, miten ryhmä aiheuttaa tietynlaista käyttäytymistä. Sivussa olevien jäsenten
uskotaan olevan alttiimpia ryhmän vaikutuksille, sillä he yrittävät todistaa kuuluvansa
ryhmään ja parantaa asemaansa siinä. Myös ryhmän johtohahmojen ajatellaan olevan alttiita
ryhmän painostamaan käytökseen, sillä heillä on tarve näyttää olevansa vahvoja ryhmän
jäseniä. (Brown & Dietz 2009, 368.)
Laine (2005) selventää yksilön sosiaalisen statuksen kuvaavan sitä, mitä muut ryhmän
jäsenet hyväksyvät hänet. Ne, joista pidetään kaikista eniten, ovat suosittuja ja ne joista
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vähiten, ovat torjuttuja. Erilaisista yksilöiden ryhmähierarkisista statuksista voidaan nähdä
muodostuvan koko ryhmän sosiaalinen rakenne. Yksilön sosiaalinen status kehkeytyy
muiden silmissä yksilön persoonallisten ominaisuuksien ja käyttäytymisen perusteella.
Toisaalta taas muiden käsitysten uskotaan muovaavan yksilön omaa käsitystä siitä, miten
hänen tulisi käyttäytyä. Näin ollen voidaan todeta, että yksilön käyttäytymistä voi hallita
joko hänen persoonallisuutensa tai saavuttamansa sosiaalinen status. Uskotaan kuitenkin,
että status määräytyy melko vahvasti käyttäytymisen perusteella, sillä esimerkiksi luokkaa
vaihtaessa oppilaan status ei muutu. Ryhmädynamiikkaan kuuluu yleisenä piirteenä se, että
joidenkin seuraan halutaan hakeutua ja joitakin taas syrjitään ja torjutaan. (Laine 2005, 195–
196, 208.)

4.2 Vertaissuhteet ja niiden merkitys lapsen kehitykselle
Tässä luvussa vertaissuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi samanikäisten tai samalla
kehitystasolla olevien lasten välisiä suhteita. Täten luokkatovereiden väliset suhteet ovat
vertaissuhteita ja luokka lapsen vertaisryhmä. Ensimmäisten kouluvuosien aikana
vertaissuhteet tulevat hyvin tärkeiksi (Laine 2005, 127). Wentzelin (2009, 531) mukaan
toverisuhteet

ovat

tärkeitä

koko

lapsuuden

ajan

aina

aikuisuuteen

saakka. Ulospäinsuuntautuneiden, muiden seuraan hakeutuvien lasten uskotaan oppivan
sosiaalisesti taitaviksi. Laajan sosiaalisen verkoston omaavat lapset näyttäisivät saavuttavan
helpommin myös sosiaalista hyväksyntää. (Laine 2005, 127.)
Käsitys itsestä sosiaalisena toimijana näyttäisi muodostuvan hyvin vahvasti muilta saadun
palautteen perusteella. Tämän uskotaan vaikuttavan myös siihen, miten yksilö suhtautuu
muihin. Hyväksyvä palaute vahvistaa myönteistä käsitystä itsestä, kun taas torjutuksi
tuleminen voi johtaa epävarmuuteen tai kielteiseen minäkuvaan. (Aho & Laine 1997, 177–
178.) Laineen (2005) mukaan sosiaalisen todellisuuden ymmärtäminen kehittyy
vertaissuhteissa, sillä lapset vertailevat tyypillisesti itseään kavereihinsa. Tästä syystä
luokkatovereilla

uskotaan

olevan

suuri

merkitys

lapsen

sosiaalisen

minäkuvan

kehittymiseen. Toisaalta yksilön suhtautuminen itseensä vaikuttaa myös siihen, miten muut
hänet näkevät. Tämä tekee sosiaalisten suhteiden ymmärtämisen kompleksiseksi. (Laine
2005, 175–176.) Lapsen sosiaalisiin suhteisiin vertaistensa kanssa voidaan siis todeta
vaikuttavan useat eri tekijät. Näitä ovat Eisenbergin, Vaughanin ja Hoferin (2009, 473)
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mukaan perimä, taipumus käyttäytyä ja ympäristön vaikutukset, kuten vanhempien kasvatus
sekä opettajan ja kavereiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus.
Myönteinen vuorovaikutus ikätovereiden kesken luo lapselle yhteenkuuluvuuden tunnetta
(Poikkeus 1995, 123). Salmivalli (2005, 32) on lisännyt edelliseen myös ajanvietteen ja
kumppanuuden käsitteet. Laineen (2005, 127) mukaan vertaissuhteet ovat merkittäviä, koska
ne tarjoavat lapselle mahdollisuuksia oppia solmimaan ihmissuhteita ja kehittämään omaa
sosiaalista kompetenssiaan. Lasten välisen vuorovaikutuksen ilmenemismuodon uskotaan
olevan sidoksissa myös kognitiiviseen kehitykseen (Poikkeus 1995, 124).
Vertaisryhmissä opitaan Laineen (2005, 206) mukaan esimerkiksi itsetuntemusta, itsetuntoa,
vertailua, sosiaalisen todellisuuden tajuamista sekä sosiaalisia taitoja. Wentzel (2009, 531,
537) on maininnut edellä mainittujen lisäksi myönteisten suhteiden tarjoavan henkistä tukea,
hyvinvointia,

apua

myös

ongelmanratkaisuun

sekä

vaikuttavan

positiivisesti

koulumenestykseen motivaationnousun kautta. Kehityspsykologisti Piaget (1959, 244–246)
on

korostanut

vertaissuhteiden

merkitystä

konfliktitilanteiden

myötä

opittavien

neuvottelutaitojen vuoksi. Banduran (1977, 22) sosiaalisen oppimisen teoriassa taas
korostuu mallioppimisen merkityksellisyys.
Vertaissuhteissa saatujen kokemusten on todettu vaikuttavan lasten ja nuorten hyvinvointiin
ja sopeutumiseen hetkellisesti että kauaskantoisesti tulevaisuuteen saakka (Salmivalli 2005,
23–25). Lapsuusiän aikana tapahtuva asteittainen vanhemmista irrottautuminen kasvattaa
vertaissuhteiden merkitystä (Laine 2005, 206). Lapsuusiän sosiaalisten suhteiden uskotaan
myös vaikuttavan siihen, miten yksilö oppii suhtautumaan muihin ja tästä johtuen myös
siihen, miten hän osaa myöhemmin aikuisiällä lähestyä muita ja pystyy kokemaan
tyydyttäviä ihmissuhteita (Aho & Laine 1997, 177).
Vertaissuhteilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus lapsen psykososiaaliseen kehitykseen,
sillä myönteiset kokemukset tukevat suotuisaa kehitystä. (Aho & Laine 1997, 178).
Ulkopuolisuus ja torjutuksi tuleminen nähdään sen sijaan uhkaavina tekijöinä kehityksen
kannalta (Keltinkangas-Järvinen 2010, 192). Salmivalli (2005, 33) on todennut, ettei ryhmän
ulkopuolelle jäänyt lapsi saa yhtä lailla harjoitella sosiaalisia taitojaan. Näin ollen lapsen voi
olla vaikea oppia solmimaan suhteita myöhemminkään (Laine 2005, 208). Lapsuusiän
huonojen toverisuhdekokemusten on osoitettu olevan yhteydessä myös myöhäisemmän iän
ongelmiin, kuten syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja äärimmäisissä tapauksissa jopa
rikollisuuteen (Poikkeus 1995, 130). Myös Prinstein, Rancourt, Guerry ja Browne (2009,
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554) ovat todenneet aiempien lukuisten pitkittäistutkimusten osoittaneen, että huono
toverisuosio ja torjutuksi tuleminen korreloivat myöhemmän iän aggressiivisuuden,
rikollisuuden sekä laittoman ja muun vastarintaisen toiminnan kanssa.

4.3 Sosiaalinen asema ryhmässä
Ryhmässä hyväksytyksi tuleminen tarkoittaa toverisuosiota ja sen vastakohdaksi voidaan
nähdä torjutuksi tuleminen eli epäsuosio (Salmivalli 2005, 15). Keltinkangas-Järvinen
(2010, 193–194) on jaotellut sosiaalisen suosion kolmeen eri kategoriaan: suositut, syrjään
jätetyt ja aktiivisesti torjutut. Salmivalli (2005, 127) sen sijaan on luokitellut sosiaalisen
statuksen eri ulottuvuuksiksi suositut, torjutut, huomiotta jätetyt sekä ristiriitaisessa
asemassa olevat lapset. Syy-seuraussuhde lapsen suosion ja ominaisuuksien välillä on
Keltinkangas-Järvisen (2010, 193–194) mukaan kompleksinen, sillä lapsen yksilölliset
ominaisuudet vaikuttavat suosioon, mutta toisaalta myös saavutettu suosio vaikuttaa yksilön
ominaisuuksiin.
Harisen

ja

Halmeen

(2012,

57)

mukaan

toverisuosiota

tavoitteleva

ryhmänmuodostuskulttuuri tuo koulumaailmaan erilaisia ryhmittymiä: hikipinkoja,
kovanaamoja, häiriköitä, kiusaajia, taviksia sekä oppilaita, joita pidetään syrjäytyneinä.
Crick, Murray-Close, Marks ja Mohajeri-Nelson (2009, 293) ovat todenneet ryhmittymien
olevan maineen perusteella muodostuneita sosiaalisia verkostoja, jotka eivät kuitenkaan ole
välttämättä joukkoja, jotka viettäisivät aikaa yhdessä.
Oppilaan

ryhmässä

saavuttaman

aseman

nähdään

kytkeytyvän

hänen

useisiin

kehityksellisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi sosioemotionaalisiin taitoihin (Laine 2005,
206). Ahon ja Laineen (1997, 208–209) mukaan ryhmän sosiaaliset asemat ja roolit
muodostuvat sosiaalisen luokittelukäyttäytymisen kautta, jolla tarkoitetaan sitä, että yksilöt
tekevät toisistaan tiedostaen tai tiedostamatta jatkuvia arviointeja. Salmivalli (2005, 127)
uskoo sosiaaliseen asemaan vaikuttavan yksilön käyttäytyminen ja kognitiot, mutta myös
ryhmässä vallitsevat stereotypiat ja ennakkokäsitykset. Lapsen kerran saama maine
vertaistensa kesken näyttäisi olevan melko vahva, sillä suosion ilmenemismuoto on usein
ympäristöstä riippumatonta (Prinstein et al. 2009, 548). Ahon ja Laineen (1997, 197)
mukaan yksilön myönteinen minäkäsitys edesauttaa häntä saamaan suositun aseman, jonka
uskotaan olevan tavoitelluin asema koulumaailman toverisuhteissa. Harinen ja Halme (2012,
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56) viittaavat useiden etnografisten tutkimusten osoittaneen, että erityisesti yläkoulun
puolella nuorten väliset suosiohierarkiat ovat varsin vahvoja.
Lapset haluavat tyypillisesti oleskella sellaisten kanssa, jotka herättävät heissä myönteisiä
tuntemuksia ja sitä vastoin vältellä niitä, joiden toiminta herättää heissä kielteisiä tunteita.
Lapsen temperamentti vaikuttaa persoonallisuuteen, jonka voidaan todeta olevan yksi
vaikuttava tekijä sosiaalisen statuksensa kannalta. (Eisenberg et al. 2009, 474–475.) Laineen
(2005) mukaan tavallisesti lapsi haluaa käyttäytyä hyvin, sillä useimmiten niin toimivista
lapsista pidetään. Kyky ottaa muita huomioon, ymmärtää ja noudattaa sääntöjä ja taito
säädellä tunteita näyttäisivät olevan tärkeitä taitoja ryhmähyväksynnän saavuttamisen
kannalta. Niiden lasten, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai aggressiivisesti on todettu
kohtaavan todennäköisemmin epäsuosiota. Myös yleisten käyttäytymissääntöjen rikkomisen
uskotaan johtavan herkästi torjutuksi tulemiseen. (Laine 2005, 127–128.) Myös Eisenberg,
Vaughan ja Hofer (2009, 476–477) ovat todenneet itsesäätelytaitojen vaikuttavan
sosiaaliseen statukseen. Useat sosiometrinä toteutetut tutkimukset ovat myös osoittaneet
verbaalisesti tai fyysisesti aggressiivisien lapsien olevan usein epäsuosittuja ja sen sijaan
aggressiiviset, mutta sosiaalisesti taitavat yksilöt saavat toverisuosiota ainakin osalta
ryhmästä (Crick et al. 2009, 289).
Salmivalli (2005) on määritellyt erilaisissa asemissa oleville lapsille tyypillisiä piirteitä.
Suositut näyttäisivät olevan yleensä keskimääräistä sosiaalisempia ja kognitiivisessa
kehityksessä edellä. Torjutuilla lapsilla esiintyy useammin aggressiivisuutta tai vetäytymistä
sekä kognitiivinen kehitys on hitaampaa kuin keskiverrolla. Huomiotta jätetyt lapset eivät
näyttäisi juuri eroavan keskivertolapsesta. Jotkut lapsista ovat ristiriitaisessa sosiaalisessa
asemassa. Heidän käyttäytymisensä näyttäisi olevan yhdistelmä suosittujen ja torjuttujen
piirteitä. Salmivalli on kuitenkin huomauttanut, että edellä mainittujen tyypiteltyjen lapsen
henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi myös ryhmän ominaisuudet vaikuttavat
toverisuosioon. (Salmivalli 2005, 27–28.)

4.4 Sosiaalinen ja sosioemotionaalinen kompetenssi
Poikkeus (1995, 126) on määritellyt sosiaalisen kompetenssin eli sosiaalisen pätevyyden
tarkoittavan yksilön kykyä käyttää omia ja ympäristönsä resursseja onnistuneesti, jolloin hän
saavuttaa omia tavoitteitaan, kuten toverisuhteita. Ahon ja Laineen (1997, 105) mukaan
resurssien onnistunut käyttö riippuu siitä, millainen käsitys yksilöllä on itsestään, hänen
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moraalin kehityksen vaiheesta sekä siitä, minkälaiset käsitykset hänellä on säännöistä,
normeista ja arvoista. Sosiaalisen kompetenssin käsite sisältää useita osa-alueita, joita
tarkastelemalla saadaan kokonaisvaltainen käsitys yksilön toiminnasta sosiaalisissa
suhteissa (Poikkeus 1995, 126).
Sosiaalista kompetenssia mahdollistamaan tarvitaan tiettyjä sosiaalisia ja sosiokognitiivisia
taitoja. Hyviksi sosiaalisiksi taidoiksi luetaan käyttäytymismallit, joita sosiaalisissa
tilanteissa seuraa myönteinen lopputulos. Näihin luetaan esimerkiksi kyky yhteistyöhön,
empaattisuus, tunteiden sovelias ilmaisu, assertiivisuus sekä selkeä kommunikaatio.
(Poikkeus 1995, 126–127.) Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012, 284) mukaan
sosiaalisiin taitoihin lukeutuu kommunikointi, kuuntelutaidot, reagointi, aloitteellisuus,
jakaminen, auttaminen sekä assertiivisuus. Laineen (2005, 114) mukaan tärkeitä edellytyksiä
sosiaaliselle kompetenssille ovat emootioiden havainnointi ja käsittely, omien tunteiden
käsittely ja hallinta sekä kyky asettua toisen asemaan.
Poikkeuksen (1995) ja Salmivallin (2005) mukaan sosiokognitiivisia taitoja ovat esimerkiksi
havaintojen tarkoituksenmukainen tulkinta sekä toimintaan liittyvien vaihtoehtomallien ja
niiden mahdollisten seurausten arvioiminen. Sosiokognitiivisten taitojen ajatellaan olevan
tarpeellisia tilanteeseen sopivan sosiaalisen toimintastrategian valitsemisen kannalta. Tällä
tarkoitetaan, että yksilö osaa tehdä havaintoja toisen tunteista ja ajatuksista sekä ennakoi
oman toimintansa mahdollisia seuraamuksia. Sosiaaliseen kompetenssiin nähdään
vaikuttavan myös yksilön minäkuva, motivaatio ja odotukset, myönteiset toverisuhteet sekä
ulkopuolisen puuttuminen ei-toivottuun käyttäytymiseen. (Poikkeus 1996, 126–127;
Salmivalli 2005, 72.)
Pijlin ja Frostadin (2007) mukaan ikätasoa vastaava sosiaalinen pätevyys mahdollistaa
sosiaalisten suhteiden muodostamisen ikätovereiden kanssa. Näiksi taidoiksi voidaan lukea
opitut, sosiaalisesti hyväksytyt käyttäytymismallit, jotka mahdollistavat myönteisen
vuorovaikutuksen muiden kanssa. Tällaisia käyttäytymismalleja ovat esimerkiksi muiden
auttaminen, aloitteellisuus, avun pyytäminen, kohteliaisuuksien sanominen. Lasten uskotaan
oppivan näitä taitoja mallin kautta muilta ihmisiltä, joskus yrittämisen ja erehtymisen sekä
muiden opastamisen kautta. Pijlin ja Frostadin mukaan myös aiemmissa tutkimuksissa on
todettu, että lapset, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa, kokevat vaikeuksia myös
sosiaalisissa suhteissaan. (Pilj & Frostad 2007, 16.)
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Sosioemotionaalinen kompetenssi on yläkäsite, joka kuvaa yksilön yhteisöllisyyden ja
yksilöllisyyden samanaikaisuutta. Käsite lisää edellä esiteltyyn sosiaaliseen kompetenssiin
myös itsesäätely- ja tunnetaidot. Itsesäätely- ja tunnetaidoiksi luetaan esimerkiksi omien ja
toisten tunteiden tunnistaminen sekä ymmärtäminen, tunteiden sääteleminen ja hallinta.
Näin ollen sosioemotionaalista kompetenssia rakentavat kiintymyssuhteet, osallisuus,
minäkuva, itsetunto, odotukset sekä uskomukset. Sen perustan kuitenkin nähdään
muodostuvan varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. (Kuorelahti et al. 2012, 283–285;
Salmivalli 2005, 15.) Kuorelahti, Lappalainen ja Viitala (2012) ovat todenneet
sosioemotionaalisen pätevyyden edistävän kouluun sopeutumista. Sosioemotionaalinen
kompetenssi auttaa yksilöä tiedostamaan omaa toimintaansa, asettamaan itselleen tavoitteita
ja toimintavaihtoehtoja sekä löytämään suojamekanismeja hankalissa tilanteissa. Tämän
ansiosta sosioemotionaalisesti pätevä lapsi tai nuori kykenee muodostamaan sekä
ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan hyvin. (Kuorelahti et al. 2012, 284–285.)

24

5 Tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalinen osallisuus
Inkluusion yksi tasa-arvoisuuden päämäärä on osallisuus. Inklusiivisen kasvatuksen mallin
mukaisesti tämä tarkoittaa lapsen oikeutta kasvaa ja leikkiä omassa lähiympäristössään
päiväkodista kouluun. Erityisopetuspäätöksen saaneen oppilaan kohdalla tulee tästä johtuen
miettiä, miten kasvu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla omassa yhteisössä. (Lakkala
2012, 216–217.) Murto (2001, 44) viittaa inklusiivisuudella yhteisyyden kokemiseen ja sen
saavuttamiseen: inklusiivisessa koulussa kaikki pääsevät mukaan kaikkiin koulun
toimintoihin. Oja (2012, 49–50) toteaa erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden
osallisuudessa ja heidän opetuksessaan olevan valtavasti vaihtelua: osa oppilaista käy
lähikoulua ja tukipalvelut on mahdollistettu sinne, osa taas käy erillisessä erityiskoulussa,
koska erityisen tuen resurssit sijaitsevat erityiskoulussa.
Tuen tarpeessa olevan lapsen osallisuutta ryhmässä voidaan tarkastella esimerkiksi näiden
neljän elementin avulla: (1) myönteinen vuorovaikutus luokkatovereiden kesken, (2) tuen
tarpeessa olevien lasten hyväksytyksi tuleminen, (3) sosiaaliset suhteet ja ystävyyssuhteet
tuen tarpeessa olevien oppilaiden kanssa sekä (4) tuen tarpeessa olevan oppilaan oma tunne
siitä, että on hyväksytty. (Bossaert et al. 2015, 45.)
Pijl, Frostad ja Flem (2008) ovat viitanneet eräänlaisen ”inkluusioindeksin” avulla
toteutettuihin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet sosiaalisen osallisuuden olevan inkluusion
keskeisimpiä ongelmia. Kyseisessä indeksissä on faktoreita, joilla on arvioitu inkluusion
onnistumista koulussa. Joihinkin tutkimuksiin on sisältynyt myös lapsiryhmän osallisuuden
mittaaminen. Tutkimustuloksista Pijl, Frostad ja Flem ovat päätelleet, että usein panostetaan
rajoittamattomaan fyysiseen ympäristöön enemmän kuin osallisuuteen. Heidän mukaan
tutkimukset ovat myös osoittaneet, että liikunnallisesti rajoittuneiden tai älyllisesti
hitaammin kehittyneiden on helpompi solmia koulussa suhteita kuin oppilaiden, jotka
kärsivät esimerkiksi autismista tai joilla on käyttäytymisen haasteita. Koulussa torjutuksi
tulemisen on nähty vähentävän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja opiskelumotivaatiota sekä
heikentävän mahdollisuuksia sosiaalisille kokemuksille. (Pijl et al. 2008, 387–388.)
Jylhän (1999) mukaan kehitysvammaisten oppilaiden opetus on heikoiten integroitu
yleisopetuksen kanssa samoihin rakennuksiin ja ryhmiin. Inklusiivisessa kasvatuksessa
tulisikin kiinnittää huomiota nimenomaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sillä se
mahdollistaa sosiaalisen integroitumisen kavereiden joukkoon. Siirto yleisopetukseen ja
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siellä

mahdollistuva

sosiaalinen

integraatio

voi

parhaimmillaan

johtaa

myös

yhteiskunnalliseen integraatioon. Tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalinen osallisuus
vaikuttaa lasten kehitykseen ja oppimiseen motivoimalla harjoittamaan niitä taitoja, joita
sosiaaliseen inkluusioon tarvitaan. (Jylhä 1999, 116.) Yleensä osallisuus vaatii
kommunikointitaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Kun lasta tuetaan ympäristön toimesta
riittävästi, hän voi saada itsevarmuutta kommunikoida vaihtoehtoistenkin menetelmien
avulla. Itsevarmuuden avulla lapsen sosiaalinen osallisuus ja -kompetenssi kasvavat.
Päinvastoin, ilman tukea taidot jäävät helposti harjoittamatta. (Raghavendra, Olsson,
Sampson, McInerney & Connell 2012, 33.)
Tämän tutkimuksen kohteena on tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden
sosiaalinen osallisuus. Tuen tarpeessa olevilla oppilailla näyttäisi aiemman tutkimustiedon
perusteella voivan olla vaikeuksia luoda myönteisiä sosiaalisia suhteita muihin ikätovereihin
verrattuna. Lakkalan (2012, 217) mukaan ideaalitilanteessa yksilö saisi osallisuuden
kokemuksia tullessaan hyväksytyksi omista lähtökohdistaan käsin. Valitettavasti todellisuus
on usein ihannetilanteesta kaukana, nimittäin erilaisuus on ollut kautta aikain motiivi torjua,
eristää, syrjiä tai kiusata jotakuta (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 96).
Tutkimusten mukaan on kuitenkin vaikea erottaa syytä ja seurausta, sillä huonot sosiaaliset
taidot hankaloittavat sosiaalisten suhteiden syntyä, mutta vähäiset sosiaaliset kontaktit ovat
esteenä sosiaalisten taitojen harjoittamiselle. Vaikka tuen tarpeessa olevalla oppilaalla olisi
kaikki edellytykset oppia sosiaalisia taitoja, hänelle ei välttämättä juuri koskaan tule
tilaisuutta siihen. Koulussa oppilailla uskotaan olevan luontainen taipumus pyrkiä olemaan
samankaltaistensa seurassa, jolloin tuen tarpeessa olevat saattavat jäädä helposti ryhmien
ulkopuolelle. (Pijl & Frostad 2007, 16–17; Koutsouris 2014, 521.) Malen (2014, 753)
mukaan

samankaltaisuutta

haetaan

esimerkiksi

asenteista,

iästä,

sukupuolesta,

sosioekonomisesta statuksesta ja persoonallisuudesta.

5.1 Aiempia tutkimuksia
Lukuisissa aiemmissa, 1990–2000 -lukujen taitteessa toteutetuissa tutkimuksissa on todettu,
että yleisopetuksen puolelle integroidut tuen tarpeessa olevat oppilaat omaavat alhaisemman
sosiaalisen statuksen ja ovat heikommin hyväksyttyjä kuin muut. Myös kiusaamisluvut ovat
näyttäytyneet korkeampina. (Frederickson et al. 2007, 106.) Sosiaalisesta integraatiosta
löytyy kohtuullisen hyvin aiempaa tutkimustietoa. Tuloksia on sekä onnistuneista että
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epäonnistuneista integroinneista. Tässä luvussa esitellään muutamia aihepiirin tutkimuksia
ja niiden tuloksia.
Jylhä (1998) on tehnyt tutkimuksen harjaantumisoppilaiden integraatiokokeilusta
sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, pääsevätkö vammaiset
oppilaat sosiaaliseen vuorovaikutukseen yleisopetuksen oppilaiden kanssa ja kokevatko he
kuuluvansa ryhmään. Toisessa tutkimusryhmässä sosiaalinen integraatio onnistui, mutta
toisessa taas epäonnistui osittain. Vammaiset oppilaat raportoivat myönteiseen sävyyn
integroiduista oppitunneista, joista Jylhä (1998, 183–184) on päätellyt vammaisten
oppilaiden tunteneen kuuluvansa ryhmään ja kokeilun olleen heidän näkökulmastaan
pääasiassa myönteinen.
Myös Frederickson, Simmonds, Evans ja Soulsby (2007) ovat saaneet myönteisiä tuloksia
tutkiessaan yleisopetukseen siirrettyjen tuen tarpeessa olevien oppilaiden lapsiryhmien
sosiaalista inkluusiota, käyttäytymistä, kiusaamista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tutkimustulokset osoittivat, että ennen erityiskouluissa opiskelleet oppilaat olivat yhtä
hyväksyttyjä ryhmään siinä missä muutkin, mutta sillä hetkellä tuen piiriin kuuluvat
hyväksyttiin

huonommin.

yhteistyökykyisinä

ja

Tuen

tarpeessa

huonompina

olevia

johtohahmoina

oppilaita
kuin

pidettiin

tyypillisesti

vähemmän
kehittyneitä

luokkatovereita. Entiset erityiskoulujen oppilaat, joilla oli autismin kirjon häiriöitä, nähtiin
luokkatovereiden silmin lähinnä ujoina. Ryhmät eivät eronneet toisistaan sen suhteen, miten
he tunsivat kuuluvansa kouluun. Hyväksyntä kasvatti kaikissa ryhmissä yhteenkuuluvuuden
tunnetta.

Erityiskouluista

yleisopetuksen

piiriin

siirrettyjen

oppilaiden

kohdalla

tutkimustulokset olivat lupaavia. He olivat saaneet integroitumiseen tukea, mikä saattoi olla
myönteisten kokemusten taustatekijä. (Frederickson et al. 2007, 105–115.)
Alexandersson (2011) sai inklusiivisessa perusopetuksen luokassa opiskelevan älyllisen
kehitysviivästymän omaavan oppilaan sosiaalista osallisuutta kartoittavassa tutkimuksessa
jokseenkin ristiriitaisia tuloksia. Tutkimustulokset osoittivat, että kommunikaatiota oli
vaihtelevasti: selkeää mukaanottamista, vaikeuksia, syrjäänjättäytymistä ja opettajan
tukemaa osallistumista. Johtopäätöksissä korostuu opettajan kyky johdattaa oppilaita
keskinäiseen

vuorovaikutukseen

ja

opetuksen

järjestäminen

mahdollisimman

vuorovaikutteiseksi. Opettajalla voi olla Alexanderssonin mukaan merkittävä rooli tuen
tarpeessa olevan lapsen mukaan saamisessa inklusiivisessa luokassa; kannustamalla tuen
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tarpeessa

olevaa

oppilasta

vuorovaikutukseen,

mutta

myös

ohjaamalla

muita

vuorovaikutukseen hänen kanssaan. (Alexandersson 2011, 114–123.)
Wendelborg ja Tøssebro (2011) saivat tutkimuksessaan niin ikään ristiriitaisia tuloksia.
Tutkimustulokset osoittavat, että liikuntarajoitteiset oppilaat olivat paremmin osallisina
ryhmän toiminnoissa kuin älyllisistä vaikeuksista kärsivät oppilaat. Tutkimuksessa
kartoitettiin oppilaiden sosiaalista osallisuutta eri vaikeuksien ja vammojen osalta. Älylliset
vaikeudet vaativat avustajan läsnäoloa sekä runsaasti erityisopetustunteja luokan
ulkopuolella, minkä tulkittiin vaikuttavan osallisuuteen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
oppimiseen liittyviin toimintoihin osallistumalla myös sosiaalinen osallisuus vahvistuu.
Tästä tuloksesta voi vetää johtopäätöksenä yhteistoiminnallisuuden tärkeyden sosiaalisen
integraation onnistumiseksi. (Wendelborg & Tøssebro 2011, 497–512.)
Raghavendra, Olsson, Sampson, McInerney ja Connell (2012) saivat tutkimuksessaan tuen
tarpeessa olevien oppilaiden osallisuudesta melko kielteisiä tuloksia. Tutkimuksessa
selvitettiin tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja tyypillisesti kehittyneiden tovereiden
sosiaalista osallisuutta ja verkostoja koulussa. Oppilaat oli kategorisoitu fyysisesti
rajoittuneisiin ja kommunikaation vaikeuksista kärsiviin, vain fyysisesti rajoittuneisiin sekä
tyypillisesti kehittyineisiin. Tutkimustulokset osoittivat, että kommunikaatio- ja fyysisiä
ongelmia omaavat oppilaat osallistuivat harvemmin samoihin aktiviteetteihin tovereidensa
kanssa ja tarvitsivat useammin aikuisen apua. He eivät käyttäneet kommunikointiin
apuvälineitä luokassa, mikä osaltaan rajoitti heidän mahdollisuuksiaan jakaa asioita. Heillä
oli myös vähemmän tuttavia kuin fyysisesti rajoittuneilla ja tyypillisesti kehittyneillä
oppilailla. Tuloksista voi päätellä, että yhteisen kommunikointikeinon puuttuminen
heikentää sosiaalista osallisuutta. Tutkimukseen osallistui sekä yleis- että perusopetuksen
luokissa opiskelevia oppilaita ja tutkimustuloksissa pohdittiin osallisuutta mahdollisesti
heikentävän erityisluokassa opiskelu. (Raghavendra et al. 2012, 33–43.)
Vastaavia kielteisiä tuloksia saatiin myös Nepin, Facondinin, Nuccin ja Perun (2013)
tutkimuksessa, jossa kartoitettiin eri syistä tuen piiriin kuuluvien oppilaiden sosiaalista
asemaa verrattuna muihin oppilaisiin. Tuloksista käy ilmi tyypillisesti kehittyneiden lasten
olevan jonkin verran hyväksytympiä ja huomattavasti harvemmin torjuttuja. Tulokset
vaihtelivat kuitenkin esimerkiksi peli- ja oppimistilanteiden välillä sekä merkittävästi eri
tutkimusryhmien välillä. Tuen tarpeessa olevat oppilaat torjuttiin herkemmin koulutyöhön
liittyvissä tilanteissa ja hyväksyttiin paremmin peleihin mukaan. Kognitiivisista tai
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motorisista vaikeuksista kärsivät oppilaat olivat parhaiten hyväksyttyjä ja vähiten torjuttuja
oppilaiden kesken. Oppimisen tai käyttäytymisen vaikeuksiin tukea tarvitsevat oppilaat
olivat hieman huonommin hyväksyttyjä ja enemmän torjuttuja. Sosiokulttuurisista tai ekonomisista syistä tuen tarpeessa olevat oppilaat olivat enemmän torjuttuja kuin
hyväksyttyjä. (Nepi et al. 2013, 319–332.)
Yhdessä viimeisimmässä aihepiirin tutkimuksessa on vertailtu tuen tarpeessa olevien lasten
sosiaalista osallisuutta erilaisissa kouluympäristöissä. Tutkimuksessa vertailtiin sosiaalista
osallisuutta Belgian, Norjan ja Alankomaiden tuen tarpeessa olevien oppilaiden välillä eri
koulutusjärjestelyiden ja eri tuen tarpeiden kautta. Tutkimus osoitti, että belgialaiset
erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat, erityisesti käytöshäiriöiset, olivat huonoimmin
hyväksyttyjä. Myös Alankomaissa ero hyväksytyksi tulemisen välillä oli merkittävä, mutta
tyypillisesti kehittyneiden, käytöshäiriöisten ja muiden tuen tarpeiden välillä ei ollut
merkittävää eroa. Myös norjalaiset tuen tarpeessa olevat oppilaat olivat merkittävästi
heikommin hyväksyttyjä kuin tyypillisesti kehittyneet luokkatoverit.

Käyttäytymisen

haasteista kärsivien oppilaiden ja muiden tuen tarpeiden välillä ei löydetty merkittävää eroa.
Erityyppisissä koulutusjärjestelmissä sosiaalinen osallisuus näyttäytyi tuen tarpeessa olevien
oppilasryhmien osalta heikompana kuin tyypillisesti kehittyneiden lasten. (Bossaert, Boer,
Frostad, Pijl & Petry 2015, 43–54.)
Kuorelahden

ja

Vehkakosken

(2009)

oppilaiden

kouluviihtyvyyttä

selvittävässä

tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisluokilla opiskelevat oppilaat viihtyvät koulussa
paremmin. Sosiaalinen asema koettiin samankaltaisesti molemmissa ryhmissä. Tutkimus
käsitti osion oppilaiden omista käsityksistä asemastaan luokassa. Myös useiden aiempien
tutkimusten perusteella erityisluokkien oppilaat viihtyvät koulussa paremmin kuin
yleisopetuksen puolella opiskelevat. (Kuorelahti & Vehkakoski 2009, 39–44.)

5.2 Aiempia tutkimuksia opettajien käsityksistä
Tässä luvussa käydään läpi muutamia tuoreimpia ja tämän tutkimuksen viitekehyksen
kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia opettajien käsityksistä erityisoppilaiden sosiaalisesta
osallisuudesta. Onnistuneiden integraatiokokeiluiden kuvauksissa näyttää korostuvan
nimenomaan oppilaiden sosiaaliset suhteet. Kuvauksissa on paljon aikuisten tekemiä
arvioita sosiaalisen integroitumisen myönteisistä puolista. Myös oppilaat ovat kuvanneet
sosiaalista integraatiota myönteisessä mielessä, mutta toisaalta antaneet myös esimerkkejä

29
syrjinnästä ja pilkkaamisesta ja hyväksytyksi tulemisen vaikeudesta. (Kuorelahti &
Vehkakoski 2009, 62–64.) Aiempien tutkimusten valossa näyttää siltä, että aikuisilla voi olla
lapsia myönteisempi käsitys sosiaalisesta osallisuudesta (ks. Frostad & Pijl 2007, 24).
Frostad ja Pijl (2007) tutkivat tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalista asemaa luokassa
haastattelemalla opettajia ja tekemällä sosiometrisiä mittauksia oppilasryhmissä.
Tutkimustuloksista selviää, että tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat heikommin hyväksytty
ryhmään, omaavat vähemmän ystävyyssuhteita ja

kuuluvat harvemmin pieniin

kaveriryhmiin tyypillisesti kehittyneisiin oppilaisiin verrattuna. Sosiaalisen osallisuuden
todellinen taso osoittautui opettajien arvioita alhaisemmaksi. Tutkimuksessa testattiin myös
oppilaiden sosiaalisia taitoja ja tuen tarpeessa olevat oppilaat menestyivät tässä vain hieman
huonommin muihin verrattuna, joten niitä ei voitu pitää selittävänä tekijänä. Tutkijat uskovat
sosiaalisen komptenssin olevan osatekijä kuitenkin joissain tapauksissa, mutta ei missään
nimessä selittävä tekijä aina, kun tarkastellaan sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden
vaikeuksia. (Frostad & Pijl 2007, 20–29.)
Pijl, Frostad ja Flem (2008) tutkivat tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalista asemaa
tavallisessa yleisopetuksen koulussa. Heidän tutkimustuloksensa kertovat, että tuen
tarpeessa olevat oppilaat nimettiin torjutuiksi jopa 50 prosentin osuudella. Kommunikaation
ongelmia potevat lapset olivat eniten torjuttuja, motorisista tai oppimisen vaikeuksista
kärsivien torjuminen oli 20–40 prosentin luokkaa. Tutkimuksessa haastateltiin myös
opettajia, ja tulokset näistä haastatteluista viittaavat myönteiseen näkemykseen tuen
tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta. Myös tuen tarpeessa olevat
oppilaat itse näkivät itsensä enemmän sosiaalistuneena ryhmään kuin luokkatoverit. (Pijl et
al. 2008, 392–403.)
Fredericksonin, Dunsmuirin, Langin ja Monsenin (2004) tutkimus osoitti, että opettajat
antoivat vanhempia ja oppilaita enemmän arvoa inkluusiivisen kasvatuksen sosiaalisen
osallisuuden eduille. Oppilaat itse olivat vähiten vakuuttuneita inkluusion sosiaalisista
eduista. Oppilaat ja vanhemmat osoittivat huolta kiusaamisesta, mutta opettajat
huomattavasti vähemmän. Opettajiin kohdistuneissa selvityksissä kävi myös ilmi, että he
arvostivat huomattavasti enemmän inkluusion sosiaalista pääomaa akateemisten etujen
sijaan. Tulokset mukailevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan opettajat näkevät tuen
tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisen osallisuuden myönteisemmässä valossa kuin
oppilaat itse. (Frederickson et al. 2004, 46–55.)
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5.3 Tukikeinoja
Oppilaiden sosiaalista osallisuutta, sosiaalisten suhteiden vaikeuksia ja haasteita voidaan
tukea monin eri keinoin. Menetelmiä voidaan luokitella sen mukaan, miten tuki
kohdistetaan.

Osa

tukimuodoista

keskittyy

yksilön

tukemiseen

sosiaalisten

tai

sosiokognitiivisten taitojen kehittämisen näkökulmasta ja toinen selkeä traditio on
sosioekologinen tuki, jonka pääperiaate on kohdistaa tukitoimet myös ympäristöön ja koko
luokkaan.
Kun yksittäiselle lapselle opetetaan sosiaalisia taitoja, pyritään hänen käyttäytymiseensä
vaikuttamaan suoralinjaisesti. Lapselle yritetään opettaa uusia toimintatapoja, joiden
uskotaan edistävän toverisuosiota. Interventioissa voidaan nähdä korostuvan erityisesti
mallioppiminen, käyttäytymisen vahvistaminen tai molemmat yhtäaikaisesti. (Salmivalli
2005, 182–183.) Sosiaalisia taitoja voidaan yksittäiselle oppilaalle opettaa esimerkiksi
sosiaalisten tarinoiden tai sarjakuvien avulla (Kerola & Kujanpää 2009, 45–48). Yksi
sosiaalisten

taitojen

opettamisen

mahdollisuus

on

myös

antaa

lapselle

toiminnanohjauksellista tukea. Toiminnanohjaus tarkoittaa sitä, että lapselle opetetaan
toimintastrategioita

erilaisiin

tilanteisiin.

Lapsi

opetetaan

pohtimaan

toiminnan

tarkoitusperiä ja kulkua, tekemään itselleen toimintasuunnitelmia ja arvioimaan
suorittamaansa toimintaa. (Aro & Närhi 2008, 40.)
Salmivalli (2005, 185) nimittää tunnetaitojen opettamista sosiokognitiivisten taitojen
opettamiseksi. Häärän (2004) mukaan suomalaisissa kouluissa on opetettu tunnetaitoja
hyvin satunnaisesti. Näissä menetelmissä lasta opetetaan tunnistamaan emootioita,
asettumaan toisen asemaan, tulkitsemaan tilannevihjeitä, luomaan toimintastrategioita ja
ennakoimaan toiminnan seurauksia. (Häärä 2004, 85.) Sosiokognitiivisiin menetelmiin on
kohdistunut paljon odotuksia, mutta tulokset ovat olleet Salmivallin (2005) mukaan ainakin
tähän saakka vähäisiä. Kokeiluiden perusteella on todettu, että lapset saattavat osoittaa
edistyksellisempää sosiaalisten ongelmatilanteiden ratkaisutaitoa kuvitteellisissa tilanteissa,
mutta eivät onnistu oikeissa tilanteissa, eikä sosiaalinen osallisuus täten ryhmässä juuri
kohene. (Salmivalli 2005, 185.)
Yksi tunnetaitojen opetusmenetelmä on 4–12 -vuotiaille kohdistettu Askeleittainopetusohjelma. Sen avulla lapsille voidaan opettaa empatiataitoja, itsehillintä- ja
ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Ohjelman aikana pyritään opettelemaan
hallitsemaan suuttumuksen ja kiukun tunteita, joka edesauttaa väkivaltaisten tilanteiden
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vähenemistä. Askeleittain-ohjelman lähtökohtana on tutkimuksiin perustuva käsitys siitä,
että tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin
taitoja. Tutkimusten mukaan ohjelman käyttö on lisännyt kouluviihtyvyyttä ja vähentänyt
kiusaamista ja väkivaltaa. Ohjelman käytön on osoitettu myös lisäävän selvästi lasten
myönteistä sosiaalista käyttäytymistä. Askeleittain-ohjelma pohjautuu amerikkalaiseen
opetusohjelmaan Second Step. (Hogrefe Psykologien kustannus OY, 2005.)
Kolmas lähestymiskeino sosiaalisen osallisuuden tukemiseen on sosioekologiset
menetelmät. Näissä menetelmissä vaikutetaan koko ympäristöön yksittäisen lapsen tai hänen
käyttäytymisensä sijaan. Sosioekologisten menetelmien pääperiaate on se, että jos halutaan
vaikuttaa yksittäisen lapsen toimintaan, on voitava myös vaikuttaa muihin lapsiin, eli
esimerkiksi heidän odotuksiin ja tulkintoihin. Menetelmän ajatusmalli perustuu käsitykseen,
jonka mukaan lapsen sosiaalinen asema on hyvin pysyvä käyttäytymisen muuttamisesta
huolimatta. (Salmivalli 2005, 188; Keltinkangas-Järvinen 2010, 193–194.)
Opettaja voi pyrkiä tukemaan oppilasta, jolla on haasteita sosiaalisissa suhteissaan
esimerkiksi

järjestämällä

yhteistoiminnallista

oppimista

tai

suunnittelemalla

istumajärjestyksen uudelleen. Nämä toimet voivat aktivoida syrjään jätettyjä ja mahdollisesti
tuottaa myönteisiä kokemuksia kaikille. (Salmivalli 2005, 188.) Opettajalla on myös
mahdollisuus ohjata omaa ryhmää hyväksymään oppilaiden moninaisuus. Opettajan oman
toiminnan, tavoitteiden, arvojen ja uskomusten uskotaan vaikuttavan siihen, miten lapset
kohtaavat erilaisuuden. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 96.) Williams ja Reisberg (2003,
206) ovat ehdottaneet sosiaalisten taitojen opettelemisen sisällyttämistä oppitunneille
oppiaineksen lomaan.
Myös kavereiden antama, eräänlainen vertaistuki näyttäisi olevan yksi keskeisiä tukikeinoja
lapsen osallisuuden suhteen. Haring ja Breen (1992) tutkivat kahden yläasteikäisen
erityisoppilaan sosiaalistumista lähikouluun kaveritukiryhmän avulla. Heille muodostettiin
yleisopetuksen oppilaista tukiryhmä, joka kokoontui viikottain. Ryhmän kokoontumisten
myötä

poikien

spontaani

sosiaalinen

vuorovaikutus

kasvoi

merkittävästi.

Tutkimustuloksissa esitetään, että kaverituki voi lisätä osallisuuden kokemusta
kouluyhteisössä, esimerkiksi välitunneilla. (Haring & Breen 1992, 319–333.)
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6 Tutkimuksen toteuttaminen
Tässä tutkimuksessa selvitetään opettajien käsityksiä tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa
olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen tukemisesta. Tutkimus toteutettiin
opettajien käsityksiä kartoittavan vapaamuotoisiin kertomuksiin pohjautuvan kyselyn sekä
teemahaastatteluiden avulla. On syytä huomioida, että lasten omat kertomukset voisivat
poiketa opettajan kertomasta voimakkaasti, joten tässä keskityttiin tutkimaan nimenomaan
opettajien käsityksiä, ei absoluuttista totuutta sosiaalisen osallisuuden ilmenemisestä.
Alaluokkien opettajan pitäisi kuitenkin olla hyvä henkilö raportoimaan lasten
toverisuhteista, sillä mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä kauempana aikuisen
vaikutuspiiristä sosiaalinen toiminta tapahtuu (Fabes, Martin & Hanish 2009, 50–51).

6.1 Tutkimustehtävä
Olen tehnyt kandidaatintutkielman autististen lasten sosiaalisesta osallisuudesta. Pro Gradu
-tutkielmassa otin huomioon laajemman näkökulman, eli tehostetun ja erityisen tuen
tarpeessa olevat oppilaat. Perustelen aihevalintaani sillä, että tuen tarpeiden kirjo tulevassa
luokanopettajan työssäkin tulee olemaan laaja. Lisäksi aihe on ajankohtainen ja kiinnostava
lähikouluperiaatteen, inklusiivisen kasvatuksen ja integraation yleistymisen näkökulmista.
Myös kolmiportainen tukimalli on suhteellisen tuore asia, eikä tutkimustietoa ole vielä kovin
kattavasti, ainakaan sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Inkluusion onnistumisen yhtenä
pääkriteerinä voidaan nähdä nimenomaan sosiaalinen osallisuus (Lakkala 2012, 216–217).
Lisäksi aiempi tutkimuskirjallisuus osoittaa, että tuen tarpeessa olevat oppilaat eivät
tyypillisesti ole yhtä lailla hyväksyttyjä kuin muut koulutoverinsa (Frederickson et al. 2007,
106).
Opettajien käsitysten tutkiminen tämän aihealueen piirissä on tarkoituksenmukaista, sillä
lähikouluissa tapahtuvaan kasvatukseen pyrkivän koulutusjärjestelmän opetushenkilöstöllä
täytyy olla jokin käsitys tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta asemasta ja sen
tukemisesta. Inkluusio itsessään on varsin mielipiteitä jakava aihe, joten opettajan käsityksiä
on mielekästä tutkia tässä yhteydessä tästäkin syystä. Onnistuipa inkluusiivisen kasvatuksen
periaate jonain päivänä tai ei, silti tuen tarpeessa olevia oppilaita on integroitu valtavat
määrät yleisopetuksen ryhmiin ja sosiaaliset vaikeudet voivat tuoda työhön haasteita.
Williams ja Reisberg (2003, 206) ovat todenneet, että nykypäivän yksi haaste
heterogeenisten oppilasryhmien opettajan työssä on sisällyttää akateemiseen oppiainekseen
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myös sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. Perehtyneisyys aiheeseen on varmasti itselleni
hyödyksi työelämässä. Sen lisäksi tutkimukseni antaa myös tärkeää tietoa sosiaalisen
osallisuuden

tukemisen

mahdollisuuksista

muille

opettajille,

joille

integroinnit

yleisopetukseen voivat tuoda eteen moninaisia haasteita.
Tutkimuskysymykseni ovat:
1) Millaisia käsityksiä perusopetuksen opettajilla on tehostetun tai erityisen tuen
piirissä olevien lasten sosiaalisesta osallisuudesta luokka- ja kouluyhteisössä?
2) Mitä syitä opettajat näkevät mahdollisille tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden
sosiaalisen osallisuuden haasteille?
3) Millaisia tukikeinoja opettajat ovat käyttäneet tuen tarpeessa olevien lasten
sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi?

6.2 Fenomenografia metodologisena lähestymistapana
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, sillä tutkimustehtävänä ei ollut pyrkimys
tuotaa yleistettävää ja määrällisesti suurta tutkimustietoa. Kvalitatiivisen tutkimusotteen
ajattelutavan mukaan todellisuus on subjektiivinen ja moninainen siltä kannalta, miten
tutkittavat sen kokevat. Todellisuus on myös sosiaalisesti konstruoitu ja todellisuuksia
voidaan nähdä olevan yhtä monta kuin yksilöitäkin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 22.) Tässä
tutkimuksessa pyritään tuomaan esille eri opettajien omista kokemusmaailmoista peräisin
olevat käsitykset ja niiden vaihtelu yksilöiden välillä.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajien käsityksiä tehostetun ja erityisen tuen
tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen tukemisen mahdollisuuksista.
Tutkimus toteutettiin kertomuksellisina kyselyinä sekä teemahaastatteluina, joten
lähestymistavaksi on tästä syystä valikoitunut laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen
tutkimuksen suuntauksista sopivimmaksi osoittautui fenomenografinen tutkimusperinne,
sillä siinä tähdätään nimenomaan käsitysten ymmärtämiseen. Tutkimuksen tarkoitus oli
löytää opettajien käsityksissä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta,
sen mahdollisten haasteiden syistä ja tukemisesta ilmenevä laadullinen vaihtelu.
Fenomenografinen tutkimusote on saanut alkunsa virallisesti 1980-luvun alussa, kun
göteborgilainen Ference Marton tutki sovellettua oppimispsykologiaa ja opiskelutaitoja sekä
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oppimista ja käsityksiä ympäröivästä maailmasta (Niikko 2003, 8–10). Tutkimusperinteen
juuret ovat vankasti oppimisen tutkimuksessa. Fenomenografisen tutkimusperinteen “isän”,
Ference Martonin (1988, 149–152) mukaan yksi fenomenografisen tutkimuksen suuntaus on
ihmisten arkikäsitysten tutkimus, johon tämäkin tutkimus tähtää.
Fenomenografinen tutkimus pohjautuu ihmisten ymmärrykseen tai käsityksiin tutkittavasta
ilmiöstä. Fenomenografian nimi tulee sanoista “ilmiö” ja “kuvata” ja tarkoittaa siis sitä,
miten jokin asia ilmenee jollekin. (Ahonen 1994, 114.) Tämän tutkimuksen kontekstissa
kyse on sosiaalisen osallisuuden ja sen tukemisen mahdollisuuksien ilmenemisestä
opettajille. Fenomenografisessa tutkimusperinteessä ajatellaan, että kaikki ihmisen kokema
vaikuttaa käsitysten muodostumiseen. Käsityksellä tarkoitetaan fenomenografiassa
merkityksellistä ymmärrystä tai näkemystä jostakin asiasta. (Niikko 2003, 25.) Käsitykset
voidaan näin ollen nähdä mielipiteitä syvempinä ja laajempina (Huusko & Paloniemi 2006,
164).
Fenomenografiassa tutkitaan sitä, miten ympäröivä maailma ilmenee ja muotoutuu ihmisten
tietoisuudessa. Samaa ilmiötä koskevat käsitykset vaihtelevat ihmisestä toiseen, näin ollen
fenomenografiassa tutkitaan siis käsitysten eroja. Käsitysten eroavaisuuden uskotaan
riippuvan etenkin yksilöiden erilaisista kokemustaustoista. (Ahonen 1994, 114.) Opettajien
erilaiset kokemustaustat vaikuttavat heidän käsityksiinsä tutkittavasta ilmiöstä. Tässä
tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin eri lähtökohdista tulevien opettajien käsityksiä.
Voidaan olettaa, että esimerkiksi työskentely erilaisissa työympäristöissä ja niissä saadut
kokemukset voivat muokata yksilön käsityksiä.
Fenomenografiassa ei olla kiinnostuneita ajattelu- ja havainnointiprosesseista sinänsä eikä
myöskään jonkin ilmiön syvimmästä olemuksesta (Järvinen & Järvinen 2000, 86). Siksi
tutkimuksessa ei kartoiteta sitä, miten tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten
sosiaalinen osallisuus näyttäytyy koulussa havainnointiin perustuen, vaan sitä, miten
yksittäiset opettajat kokemustensa perusteella käsittävät ilmiön. Tämä perustuu
fenomenografiseen ajattelutapaan, jonka mukaan todellisuus on olemassa sen kautta, miten
yksilöt ymmärtävät sen (Uljens 1991, 82).
Ihmisten käsitykset voivat erota toisistaan suurestikin, mikä antaa
tutkimuksen

tekijälle

mahdollisuuden

kategorisoida

ilmiöön

fenomenografisen

liittyvät

käsitykset.

Kokemuksen voidaan nähdä olevan subjektin ja ilmiön välinen. Kokemus ja vuorovaikutus
muodostavat yksilön käsityksen. Käsitys tarkoittaa siis merkityksen antamista jollekin
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ilmiölle.

Fenomenografisessa

tutkimuksessa

pyritään

siis

selvittämään

ihmisten

ajattelurakenteita ympärillä ilmenevästä maailmasta ja ilmiöistä. (Ahonen 1994, 114–115.)
Fenomenografinen tutkimusote on tutkimusaiheeseen nähden tarkoituksenmukaisin ja aihe
on ajankohtaisuudellaan hyvin perusteltu. Voidaan olettaa, että opettajilla on erilaisia
käsityksiä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen
tukemisesta.

Tutkimustehtävänä

ei

ole

löytää

oikeaa

tai

väärää

käsitystä

tutkimuskysymyksiin liittyen, vaan kuvailla erilaisia opettajien näkemyksiä sekä niiden
laadullisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.

6.3 Aineistonkeruu
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen aineistonkeruuta tarkemmin. Aineistonkeruun esittely
kattaa tutkimusjoukon kuvauksen, sen valinnan perusteet ja sekä aineistonkeruun prosessin
kuvauksen. Aineisto kerättiin kertomuksellisten kyselyiden sekä kolmen teemahaastattelun
avulla.

6.3.1 Tutkimusjoukko
Tutkimusjoukon päädyin valitsemaan pääasiassa saatavuuden kriteerin kautta. Kirjoitelmiin
tai haastatteluun osallistujia ei ole helppo löytää, joten satunnainen otanta ei ollut vaihtoehto.
Aineistonkeruuseen

käytin

omia

opettajakontaktejani

sekä

lähetin

kirjoitelmista

vastauspyynnön eräälle luokanopettajafoorumille. Hyödynsin omien opettajakontaktien
osalta myös niin sanottua “lumipalloefektiä”, eli pyrin löytämään lisää osallistujia
tuntemieni opettajien kautta. Lopulta kirjoitelmia ja haastatteluja oli yhteensä kuusi
kappaletta,

joista

luokanopettajan

tehtävissä

toimi

kolme

osallistujaa,

erityisluokanopettajana yksi ja varhaiserityisopettajana kaksi.
Koin kaikista tärkeimpänä kriteerinä tutkimustani ajatellen saada tutkimukseeni mukaan
nimenomaan sellaisia henkilöitä, joilla on laadullisesti merkittävää tietoa annettavanaan.
Tätä voidaan kutsua harkinnanvaraiseksi otannaksi (Eskola & Suoranta 1998, 18). Tästä
syystä tutkimukseen osallistumispyynnöissä korostui kokemus tehostetun ja erityisen tuen
piiriin kuuluvien lasten opettamisesta. Pyrin löytämään osallistujia erilaisissa työyhteisöissä
ja -tehtävissä toimivista opettajista. Tällaista valikointia voidaan kutsua myös
“eliittiotannaksi” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86). Kyselyyn ja haastatteluun osallistuneet
opettajat työskentelevät erilaisissa yhteisöissä, osa alueellisissa lähikouluissa ja osa
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yleisopetuksen kouluissa, joissa ei ole pienryhmiä. Varhaiskasvatuksen puolella
työskentelevistä vastaajista toinen oli työskennellyt inklusiivisessa esiopetusryhmässä ja
toinen päiväkodissa, jossa lukuisissa ryhmissä oli ollut tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa
olevia lapsia. Yksi vastanneista työskenteli tutkimuksen toteuttamisen aikaan alueellisen
pienryhmän erityisluokanopettajana.

6.3.2 Kirjoitelmat ja teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Fenomenografisessa tutkimuksessa haastattelut ovat tyypillisin aineistonkeruutapa (Niikko
2003, 31–32). Keräsin kuitenkin aineistoa haastatteluiden lisäksi myös kirjoitelmien avulla.
Tähän ratkaisuun päädyin tutkimushaastatteluun pyydetyn opettajan kieltäydyttyä
haastattelusta, mutta tarjouduttua sen sijaan kirjoittamaan minulle aiheesta. Aineistonkeruu
kirjoitelmien avulla voi olla helpompaa kuin yhteisen haastatteluajan sovittaminen tai
ylipäänsä haastatteluun suostuvien opettajien löytäminen. Riskinä kirjoitelmissa tosin on se,
ettei niissä välttämättä päästä yhtä syvälliselle tasolle kuin vuorovaikutteisten
haastatteluiden kautta. Toisaalta näen taas kirjoitelmien antavan mahdollisuuden tutkittaville
tuottaa omassa rauhassa oman ajan puitteissa aineistoa, mikä voi lopulta olla hyväkin asia.
Kirjoitelmien kirjoittamisen kautta tutkimukseen pyydetyt osallistujaehdokkaat saivat nähdä
aiheet ja apukysymykset ennen osallistumispäätöstään. Kirjoitelmien ohjeistuksessa
korostettiin ehdotonta luottamuksellisuutta aineistonkeruun ja tulosten raportoinnin kaikissa
vaiheissa. Kirjoitelmapohja pilotoitiin ja todettiin toimivaksi syyskuun alussa 2015.
Kirjoitelmaohjeistus ja -runko löytyvät Liitteistä 1 ja 2.
En halunnut toteuttaa aineistonkeruuta kuitenkaan pelkästään kirjoitelmien varassa, sillä
kirjoitettu teksti ei välttämättä tuo esiin kaikkea sitä, mitä puhuessa tulisi kerrottua. Osa
aineistosta kerättiin tästä syystä kolmen haastattelun avulla. Haastatteluihin sopivimmaksi
toteutusmenetelmäksi osoittautui teemahaastattelu. Niissä esiintyi samat teemat kuin
kertomuksellisissa

kyselyissäkin,

mutta

haastattelutilanteissa

pystyi

syventymään

käsiteltäviin aiheisiin vieläkin laajemmin. Minulla tutkijana oli myös mahdollisuus esittää
tarkentavia kysymyksiä, joihin kertomuksellisen aineistonkeruussa pystyin vaikuttamaan
vain kirjallisten apukysymysten avulla. Teemat olivat kaikille haastateltaville samat, mutta
teemahaastattelulle tyypillisesti kysymysten muoto ja järjestys eivät olleet srukturoituja
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 208).
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Fenomenografisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on tyypillisesti avoin
haastattelu, jossa pyritään selvittämään yksilön suhdetta hänen kokemukseensa tutkittavasta
ilmiöstä ja ymmärtää sitä. Kysymysten avoimuus antaa mahdollisuuden haastateltavalle
kertoa ilmiöstä omasta yksilöllisestä viitekehyksestä käsin, mikä nähdään fenomenografisen
tutkimuksen ytimeksi. (Niikko 2003, 31–32.) Tästä syystä haastattelutilanteissa annoin
informanttien kertoa aiheista vapaasti, jotta jokaisen omat käsitykset tulisivat
mahdollisimman luonnollisesti ilmi. Väärinkäsitykset välttääkseni olin kuitenkin
suunnitellut teemahaastattelurunkoon apukysymyksiä, joita pyrin käyttämään joustavasti.
Pilotoin haastattelun syyskuussa 2015 ennen varsinaista haastatteluaineiston keruuta.
Pilottitutkimuksen

jälkeen

lisäsin

haastattelurunkoon

muutaman

täsmentävän

lisäkysymyksen, joilla pyrin syventämään haastatteluaineistoa vastaamaan tutkimuksellisia
tarkoitusperiäni.
Toteutin haastattelut kotioloissa yhteensopivien aikataulujen puitteissa syyskuussa 2015.
Tilanteet olivat rauhallisia, eikä niihin sisältynyt häiriötekijöitä. Kotioloissa toteutetut
haastattelut loivat luottamuksen ilmapiiriä tilanteisiin. Haastattelutilanteissa pyrin
käyttämään teemojen alla olevia apukysymyksiä joustavasti, jotta tilanne eteni luontevasti.
Vastauksia ei ollut sidottu tiettyihin vaihtoehtoihin, vaan haastateltavat saivat kertoa
käsityksistään täysin omin sanoin. Teemahaastattelussa korostuu merkitysten syntyminen
vuorovaikutuksessa, ihmisten tulkintojen keskeisyys ja toisaalta menetelmä tuo tutkittavan
äänen parhaiten kuuluviin ja vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta (Hirsjärvi &
Hurme 2000, 47–48).
Pyrin luomaan haastattelutilanteista mahdollisimman vuorovaikutteisia ja vapautuneita, jotta
saisin haastateltavilta kirjoitelmia syvempää informaatiota omista käsityksistään.
Tavoitteenani oli kerätä mahdollisimman tarkkaa tietoa opettajien käsityksistä, joten kerroin
heille jo haastattelusta sovittaessa tutkimusaiheestani ja lähetin kysymykset tutustuttavaksi
etukäteen. On myös eettiseltä kannalta hyvän tutkimustavan mukainen menettely antaa
tutkittavien tutustua aiheeseen etukäteen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73).

6.4 Aineiston analyysi
Niikon (2003, 32–35) mukaan aineiston analyysi fenomenografisessa tutkimuksessa tulisi
olla aineistolähtöistä. Taustalla oleva teoriatieto ja aiemmat tutkimukset eivät saisi ohjata
aineiston analyysia fenomenografisessa tutkimuksessa, vaikka niiden kanssa käydään
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keskustelua kategorioita muodostettaessa (Huusko & Paloniemi 2006, 166). Pyrin käymään
aineistoa läpi, kuin en tietäisi aiemmista tutkimuksista ja niiden tuloksista mitään, jotta ne
eivät vaikuttaisi omaan analysointiini liikaa. Analyysiyksiköt eivät olleet etukäteen
mietittyjä, vaan lähtivät kootusta aineistosta käsin. Teoria ja aiempi tutkimustieto ei
myöskään vaikuttanut millään tapaa analyysiin eikä lopputulokseen, vaikka kategorisointi ja
tulokset esitelläänkin teoreettiseen viitekehykseen nojaten.
Täysin aineistolähtöiseen analyysiin täytyy kuitenkin suhtautua kriittisesti. Taustalla olevat
käsitteet, tutkimusasetelma ja -menetelmät vaikuttavat tuloksiin. Tutkijana voi olla hankala
kontrolloida, tapahtuuko analyysi todella haastateltavien antaman tiedon vai omien
ennakkokäsitysten ehdoilla. Tuomen ja Sarajärven (2009, 96) ohjeistuksen mukaan kirjoitin
ennen analyysin aloittamista omat ennakkokäsitykseni auki ja pyrin kiinnittämään niihin
huomiota analyysin eri vaiheissa. Omien ennakkoasenteiden poissulku analysoinnista
vaikuttaa myös voimakkaasti tutkimuksen luotettavuuteen, joten avaan käsityksiäni hieman.
Tutkimuskirjallisuuteen perehdyttyäni koin, että tuen tarpeessa olevien oppilaiden
sosiaalisessa osallisuudessa on runsaasti haasteita. Oma käsitykseni inklusiivisen
kasvatuksen onnistumisesta jäi melko skeptiseksi. Jäin pohtimaan, onko lähikoulu tai
yleisopetuksen luokka sittenkään paras paikka jokaiselle lapselle. Ajattelin, että tämä
tutkimus tuottaisi kielteisiä näkemyksiä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta
osallisuudesta. Palaan esioletuksiini vielä tutkimuksen lopputarkastelussa.
Toteutin kirjoitelmien keräämisen sekä haastattelut syyskuussa 2015. Tein analyysiä ja
aineistonkeruuta osittain limittäin. Kirjoitelmat vastaanotin web-pohjaisessa lomakkeessa,
josta otin ne sellaisenaan omalle tietokoneelle. Litteroin haastatteluaineiston ennen
analyysin aloittamista. Aineiston analyysi suoritettiin fenomenografisen aineiston
nelivaiheisen analyysimenetelmän avulla, jonka Niikko (2003, 33–38) on esitellyt
seikkaperäisesti.
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luin aineistoa ensin lukuisia kertoja läpi. Tämän jälkeen
etsin kirjoitelmista ja litteroinneista merkityksellisiä ilmauksia eli oman tutkimukseni
kannalta merkittäviä merkitysyksiköitä ja merkitsin niitä litteroituun tekstiin. Lihavoin
merkitysyksiköt myöhempää teemoittelua helpottamaan. Tämä oli niin sanottu käsitysten
luokittelun vaihe, jossa käsitellään yksilöiden ilmauksia käsityksistään (Niikko 2003, 33).
Tässä vaiheessa kaikki muu kuin merkityksellinen materiaali aineistosta jäi pois käsittelystä.
Erotin merkitykselliset lause- ja kappaletason ilmaukset erilliseen tiedostoon ja koodasin ne
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asian ilmaisijan mukaan peitenimellä sulkuihin. Irrottauduin tässä vaiheessa tiettyihin
kysymyksiin sidotuista vastauksista, sillä halusin käsitellä merkityksellisiä ilmauksia
sellaisenaan.
Litteraatista eroteltujen merkityksellisten ilmausten koodaamisen jälkeen siirryin
teemoittelun vaiheeseen. Toteutin sen, sekä kaikki sitä seuraavat vaiheet Microsoft Word ohjelman avulla sijoittamalla merkityksellisiä ilmauksia taulukoihin. Tässä vaiheessa luin
koottua aineistoa lukuisia kertoja läpi ja vertailin eri ilmaisuja keskenään. Tavoitteenani oli
löytää

samankaltaisuuksia,

eroavaisuuksia

sekä

mahdollisia

harvinaisuuksia

tai

rajatapauksia, joista muodostui teemoja. Yksilöiden käsitykset ovat fenomenografiassa
kiinnostavia vain suhteessa muiden käsityksiin. Fenomenografisessa tutkimuksessa
kiinnostavaa on juuri niiden kategorisoitavuus samankaltaisiksi tai eroavaisiksi. (Niikko
2003, 35.) Seuraavaksi esittelen fenomenografisen analyysin etenemistä eri tasoisten
kategorioiden muodostamisen vaiheessa. Seuraava kuvio havainnollistaa analyysin vaiheita
Niikon (2003, 33–38) ohjeistuksen mukaan.
Kuvio 1. Kategorioiden muodostaminen fenomenografisessa analyysissa

3. vaihe

1. vaihe

2. vaihe
Alakategoria

Kuvauskategoria

Käsityskategoria
Käsityskategoria

Alakategoria
Alakategoria
Alakategoria

Tutkittava ilmiö

Kuvauskategoria

Käsityskategoria

Alakategoria
Alakategoria

Käsityskategoria
Alakategoria
Alakategoria

Kuvauskategoria

Käsityskategoria
Alakategoria
Käsityskategoria
Alakategoria
Alakategoria
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Teemoittelun jälkeen seuraava vaihe oli teemojen kääntäminen kategorioiksi vertaamalla
merkityksellisiä

ilmauksia

koko

aineiston

dataan.

Pyrin

luomaan

kategorioille

mahdollisimman selkeät rajat, jotta jokainen niistä kertoisi jotain erilaista. Kategorioita
täytyi miettiä ja muokata analyysin aikana lukuisia kertoja, jotta jokaiselle ilmaukselle löytyi
sopiva käsityskategoria. Kategorioissa siirryttiin yksilön käsityksistä kollektiiviselle tasolle,
kun löysin useiden ihmisten käsitysten yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kategoriat
syntyivät analyysin aikana ja kuvaavat tutkittavien ilmauksia ydinmerkitysten termien
avulla. (Niikko 2003, 36; Marton & Booth 1997, 128.) Käsityskategorioiksi muodostui
analyysin pohjalta (1) sosiaalinen osallisuus luokkayhteisössä, (2) sosiaalinen osallisuus
kouluyhteisössä, (4) yksilön ominaisuudet sosiaalisen osallisuuden haasteita selittävinä
tekijöinä, (5) ryhmään liittyvät syyt sosiaalisen osallisuuden taustalla, (6) ympäristö
osallisuuden haasteiden näkökulmasta, (7) aikuisen tuki ja (8) kavereiden tuki. Seuraavassa
esimerkki käsityskategorioihin käännetyistä merkityksellisistä ilmauksista:
Taulukko 1. Ilmausten kategorisointi käsitysten mukaan
No, yleisesti ottaen heillä voi olla haasteita sosiaalisessa Sosiaalinen
vuorovaikutuksessa, mutta kyllä he ainakin osana ryhmää toimivat osallisuus
ja tulevat mukana siinä missä muutkin. (LO2)
luokkayhteisössä
Tottakai tommoset [kun ei pysty käsittelemään tunteitaan] varmaan
niinku
vaikuttaa
niissä
lasten
keskinäisissä
vuorovaikutustilanteissa, ku aikuisena on kuitenki joku keino
yrittää päästä vähä jäljille että mistä on kyse, mutta niillä muilla
lapsilla ei välttämättä. (LO3)
Mutta on toisaalta sitte lapsi, jonka haasteena ei ole tällanen
sosiaalinen
kanssakäyminen,
asioiden
hoitaminen
luokkakavereiden kanssa. (LO1)
Kaikilla oppilaillani on joko tehostettu tai erityinen tuki, joten
heidän sosiaalinen käyttäytyminen on toisiaan kohtaan aika
luontevaa. En usko tuen tarpeen sinänsä vaikuttavan heidän
välillään. (ERO1)

Seuraavassa analyysin vaiheessa muodostin käsityskategorioista alatason kategorioita, jotka
kuvaavat tarkemmin opettajien erilaisia käsityksiä ylemmän tason käsityskategoriaan
liittyen. Käsityskategorioista pystyi muodostamaan omia pienempiä alaluokkiaan ilmausten
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merkitysten ja ydintermien avulla. Käsitekategorioiden alakategoriat muodostuivat
seuraavanlaisiksi: (1) sosiaalinen osallisuus luokkayhteisössä: “vuorovaikutuksen haasteet”,
”myönteinen

vuorovaikutus”,

“sosiaalisten

suhteiden

haasteet”,

”toverisuhteiden

merkityksellisyys”, “ryhmään kuuluminen”, ”torjutuksi tuleminen”, ”alhainen sosiaalinen
status” ja “kielteiset roolit”, (2) sosiaalinen osallisuus kouluyhteisössä: “konfliktit”,
”kiusaamisen uhka”, ”hyväksyvä ilmapiiri”, ”toimiva lähikoulu” ja “sosiaalisen
integroitumisen haasteet”, (3) yksilön ominaisuudet sosiaalisen osallisuuden haasteita
selittävinä tekijöinä: “persoonalliset tekijät”, “sosioemotionaaliset taidot” ja “tuen tarpeen
taustatekijät”, (4) ryhmään liittyvät syyt sosiaalisen osallisuuden taustalla: “status” ja
“rooliodotukset” (5) ympäristö osallisuuden haasteiden näkökulmasta: ”aikuisten asenteet”
ja ”resurssit”, (6) aikuisen tuki: “päivittäinen, kannustava tuki”, “sosioekologiset ratkaisut,
tuki koko luokalle”, ”asennekasvatus” ja “sosiaalisten tai sosiokognitiivisten taitojen
tukeminen” sekä (6) kavereiden tuki: “spontaani tuki” ja “ohjattu tuki”. Tässä analyysin
vaiheessa luin ilmauksia edelleen lukuisia kertoja, jotta jokainen ilmaus edustaisi mielekästä
alakategoriaa. Jotkut ilmaukset olivat monimerkityksisiä, joten ne päätyivät kahteen alatason
kategoriaan. Alla on esimerkki muodostetuista alatason kategorioista.
Taulukko 2. Alatason kategoriat
Tää yks henkilö, kenen kanssa se oli niinko sitte hyvä kaveri, Spontaani
niinni sitte se tavallaa helpotti sillai että se niinku pysty tuki
turvautuu sitte siihen aika paljo ja sitte myös osallistu
isompiin leikkeihin ku sillä oli se oma kaveri siinä turvana.
(LO3)

Kavereiden
tuki

Koska lapset kyllä aika nopeasti oppivat näkemään sen, että
joku luokkakavereista tarvitsee esimeks enemmän tämmöstä
sosiaalista tukea. (LO1)
Sitte tämmösiä niinku kaveripäiviä, sillai että päivän mukaan Ohjattu
vaikka aina valitaan uus ystävä, johon tutustutaan tarkemmin. tuki
(LO2)
Vähä sillai kannustettiin siihen, että leikitään eri lasten
kanssa ja että tutustutaan toisiin ja kaikki voi olla kavereita.
(LO3)

Kavereiden
tuki
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Lopuksi yhdistin kategoriat vielä teoreettisesta lähtökohdasta käsin ylemmän tason
kuvauskategorioiksi. Ne sisältävät käsitysten ominaispiirteet ja ovat yhteenvetoja
kuvauksista. Ne muodostavat tekemäni tulkinnat tutkimuksessa kasatusta tiedosta ja
tutkittavien

käsityksestä,

eli

tutkimuksen

päätuloksen.

(Niikko

2003,

36.)

Käsitekategorioista “sosiaalinen osallisuus luokkayhteisössä” ja “sosiaalinen osallisuus
kouluyhteisössä” muodostui ylemmän tason kuvauskategoria (1) tehostetun ja erityisen tuen
oppilaiden sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen koulun arjessa. Käsitekategorioista
“yksilön ominaisuudet sosiaalisen osallisuuden haasteita selittävinä tekijöinä” , “ryhmään
liittyvät syyt sosiaalisen osallisuuden taustalla” ja ”ympäristö osallisuuden haasteiden
näkökulmasta” muodostui kuvauskategoria (2) tehostetun tai erityisen tuen oppilaan
sosiaalisen osallisuuden haasteita selittäviä tekijöitä. Kolmas kuvauskategoria (3) tehostetun
ja erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden tukeminen muodostui käsitekategorioista
“aikuisen tuki” ja “kavereiden tuki”. Kuvauskategorioita voidaan luokitella horisontaalisesti,
vertikaalisesti tai hierarkkisesti. Valitsin omaan tutkimukseeni horisontaalisen luokittelun,
jossa kaikki luokat ovat samanarvoisia. Horisontaalisessa kategorisoinnissa kategorisoinnin
erot ilmenevät vain niiden sisällössä. (Niikko 2003, 38.) Alla esitellyssä taulukossa
havainnollistuu analyysin lopullinen muoto:
Taulukko 3. Kaikki kategoriat
Mutta tolla tehostetun tuen Sosioemotionaaliset
oppilaalla oli niinku juuri yks taidot
tämmönen osa-alue missä se
tarvi sitä tukea, omien
tunteiden ilmaseminen ja
tunteiden tunnistaminen ja
sitte niitten käsitteleminen. Eli
tottakai se niinku vaikuttaa
niihi
sen
sosiaalisiin
suhteisiin. (LO3)
Päiväkodissa aggressiivinen
käytös,
toisten
leikkien
jatkuva häirintä voi vaikuttaa
siihen, että lapsi jää ryhmän
ulkopuolelle. (VEO2)

Yksilön
ominaisuudet
sosiaalista
osallisuutta
selittävänä
tekijänä

Tehostetun tai
erityisen tuen
oppilaan
sosiaalisen
osallisuuden
haasteita
selittäviä
tekijöitä
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7 Tutkimustulokset
Tutkimuksen aineistoksi muodostui yhteensä kolme kirjoitelmaa ja kolme haastattelua,
joiden analysoinnin avulla oli tarkoitus löytää vastaus tutkimusongelmiin. Kuvaan
fenomenografisen

analyysin

kuvauskategorioiden

tuloksia

esittelystä

alla

olevan

käsityskategorioihin,

kuvion
joissa

mukaisesti,

ilmenee

edeten

tutkimukseen

osallistuneiden opettajien erilaiset käsitykset, eli alatason kategoriat. Olen koonnut jokaiseen
kuvauskategoriaan opettajien käsitykset taulukkoon havainnollistamaan tutkimustuloksia.
Selkeyden vuoksi esittelen tässä luvussa yksityiskohtaisesti vain käsityskategorioiden alla
olevia alatason kategorioita. Peilaan alatasokategorioista ilmeneviä erilaisia käsityksiä
teoreettiseen ja aiempaan tutkimustietoon. Luvussa 9. Johtopäätökset esittelen tarkemmin
tutkimuksen päätulokset, eli kuvauskategoriat. Ne ovat koonteja alempien kategorioiden
tuloksista.
Kuvio 2. Tutkimustulokset
Opettajien käsityksiä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta
ja sen tukemisesta

Sosiaalisen
osallisuuden
ilmeneminen
koulun arjessa

Luokan
taso

Vuorovaikutuksen
haasteet
Myönteinen
vuorovaikutus
Sosiaalisten
suhteiden haasteet
Toverisuhteiden
merkityksellisyys
Ryhmään
kuuluminen
Torjutuksi
tuleminen
Alhainen
sosiaalinen status
Kielteiset roolit

Koulun
taso

Konfliktit
Kiusaamisen
uhka
Hyväksyvä
ilmapiiri
Toimiva
lähikoulu
Sosiaalisen
integraation
haasteet

Sosiaalisen
osallisuuden
haasteita selittäviä
tekijöitä

Yksilön
ominaisudet

Persoonalliset
tekijät
Sosioemotionaaliset
taidot
Tuen tarpeen
taustalla olevat
tekijät

Ryhmään
liittyvät
syyt

Status
Rooliodotukset

Sosiaalisen
osallisuuden
tukeminen

Ympäristö

Aikuisten
asenteet
Resurssit

Aikuisen
tuki

Päivittäinen,
kannustava tuki
Tuki koko
luokalle
Asennekasvatus
Sosiaalisten ja
sosioemotionaalisten taitojen
tukeminen

Kavereiden
tuki

Spontaani tuki
Ohjattu
tuki
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Ensimmäinen tutkimustehtävä oli selvittää, millaisia käsityksiä opettajilla on tehostetun tai
erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta luokka- ja
kouluyhteisössä. Aineiston analyysi tuotti tähän kysymykseen liittyen ylemmän tason
kuvauskategorian: (1) tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden sosiaalisen
osallisuuden ilmeneminen koulun arjessa. Toinen tutkimuskysymykseni liittyi opettajien
käsitysten kartoittamiseen sosiaalisen osallisuuden vaikeuksien syistä, tähän liittyväksi
kategoriaksi muodostui (2) tehostetun tai erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden
haasteita selittäviä tekijöitä. Kolmas tutkimuskysymykseni oli: Millaisia tukikeinoja
opettajat ovat kertomansa mukaan käyttäneet tuen tarpeessa olevien lasten osallisuuden
parantamiseksi ja millaisia keinoja heidän käytettävissään olisi kertomansa mukaan? Tähän
kysymykseen liittyen kolmanneksi kuvauskategoriaksi aineistosta muodostui: (3) oppilaan
sosiaalisen osallisuuden tukeminen.
Tulokset sisältävät myös otteita aineistosta. Vastaajat on merkitty työtehtävänsä mukaan
sekä juoksevin numeroin. Vastaajat olivat: (LO1) yleisopetuksen luokan- ja aineenopettaja,
jolla on ollut opetuksessaan sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaita, (LO2)
yleisopetuksen luokanopettaja, jolla on tällä hetkellä ja ollut aiemmin opetuksessaan
tehostetun tuen oppilaita, (LO3) esi- ja alkuopetuksen luokanopettaja, joka opettanut
tehostetun tuen oppilasta esikouluryhmässä ja työskentelee tutkimuksen tekohetkellä
lähikoulussa, jossa on myös alueellinen pienryhmä, (ERO1) alueellisen lähikoulun
pienluokan erityisluokanopettaja, jonka kaikki oppilaat ovat erityisessä tai tehostetussa
tuessa, (VEO1) varhaiserityisopettaja, joka työskennellyt inklusiivisessa esiopetusryhmässä
ja (VEO2) jonka opetuksessa päiväkodin ja esikoulun puolella on ollut sekä tehostetun että
erityisen tuen lapsia.

7.1 Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen
koulun arjessa
Tämä kuvauskategoria esittelee aineiston analyysin tuloksia opettajien käsityksistä
tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden sosiaalisen osallisuuden ilmenemisestä koulun
arjessa. Sosiaalisella osallisuudella tämän tutkimuksen viitekehyksessä tarkoitetaan
hyväksyntää, vuorovaikutusta ja myönteisiä kokemuksia (ks. Kuorelahti et al. 2012, 282–
283). Sosiaalisen osallisuuden ilmenemistä tarkastellaan tässä kategoriassa sekä luokan että
koko koulun tasolla. Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kaikkien tutkimukseen
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osallistuneiden opettajien käsitysten sijoittumista eri alatason kategorioihin, joita esitellään
seuraavissa kahdessa luvussa tarkemmin.
Taulukko 4. Sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen koulun arjessa
Sosiaalinen osallisuus
luokkayhteisössä

LO1 LO2 LO3 ERO1 VEO1 VEO2
X

Vuorovaikutuksen haasteet
Myönteinen vuorovaikutus

X

Sosiaalisten suhteiden haasteet

X

Toverisuhteiden merkityksellisyys

X

Ryhmään kuuluminen

X

X

Torjutuksi tuleminen

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Alhainen sosiaalinen status
Sosiaalinen osallisuus kouluyhteisössä
Konfliktit

X
X

Kiusaamisen uhka

X

Hyväksyvä ilmapiiri

X

X

Toimiva lähikoulu

X

X

Sosiaalisen integroitumisen haasteet

X

X

X

X
X

7.1.1 Luokan taso
Yhtenä sosiaalisen osallisuuden pulmana aineistossa esiintyi tehostetun tai erityisen tuen
piiriin kuuluvien oppilaiden vuorovaikutuksen haasteet. Sosiaalinen vuorovaikutus voi
ilmetä joko myönteisesti tai kielteisesti. Se on toimintaa, johon vaikuttavat tavoitteet ja
odotukset. Jos toiminnan soveltaminen omiin ja muiden tavoitteisiin ja odotuksiin ei
vuorovaikutustilanteessa onnistu, saattaa se johtaa väärinymmärryksiin tai vaikeisiin
tilanteisiin. (Laine 2005, 141.) Opettajista kolme liitti tehostetun tai erityisen tuen piiriin
kuuluvien oppilaiden sosiaaliseen osallisuuteen vuorovaikutuksen haasteet.

Eräs
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tutkimukseen osallistunut luokanopettaja kertoi käsityksistään sosiaalisesta osallisuudesta ja
siihen liittyvistä vuorovaikutuksen haasteista seuraavalla tavalla:
No, yleisesti ottaen heillä voi olla haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (LO2)
Vuorovaikutuksen haasteisiin yhdistettiin myös tuen tarpeeseen liittyviä tekijöitä. Näyttäisi
siltä, että tutkimukseen osallistuneet opettajat mielsivät vuorovaikutuksen haasteiden
liittyvän tietynlaisiin vaikeuksiin, ei yleisesti kaikilla tuen tarpeessa olevilla oppilailla
tyypillisesti ilmenevänä ominaisuutena. Esimerkiksi seuraavassa ilmaisussa opettaja nimeää
yksilön sosioemotionaaliset vaikeudet yhdeksi syyksi, jotka voivat johtaa myös
vuorovaikutuksen vaikeuksiin muiden lasten kanssa, kun muut oppilaat eivät ehkä ymmärrä
toisen toiminnan tarkoitusperiä:
Tottakai tommoset [kun ei pysty käsittelemään tunteitaan] varmaan niinku vaikuttaa
niissä lasten keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa, ku aikuisena on kuitenki joku
keino yrittää päästä vähä jäljille että mistä on kyse, mutta niillä muilla lapsilla ei
välttämättä. (LO3)
Yhden opettajan käsityksen mukaan myös lapsen puheen tuottamisen vaikeudet ja
aggressiivisuus voivat johtaa sosiaalisen vuorovaikutuksen hankaluuksiin. Tämä näkemys
on

myös

yhteydessä

aiempaan

tutkimustietoon,

jonka

mukaan

yhteisen

kommunikointikeinon puuttuminen heikentää sosiaalista osallisuutta. (Raghavendra et al.
2012, 33–43.) Lisäksi Laine (2005, 127–128) on todennut, että lasten, jotka käyttäytyvät
häiritsevästi tai aggressiivisesti on todettu kohtaavan todennäköisemmin epäsuosiota.
Varhaiserityisopettaja kuvaa sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden yhtymäkohtia puheen
tuottamiseen ja aggressiivisuuteen seuraavassa lainauksessa:
Päiväkodin ryhmissä ja esiopetuksessa sosiaalinen vuorovaikutus voi olla
haasteellista, jos lapsella pulmia esim. puheen tuottamisessa tai jos hän on erityisen
aggressiivinen. (VEO2)
Aineistossa näyttäytyi myös kuvauksia tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden myönteisestä
vuorovaikutuksesta luokkatovereiden keskuudessa. Yhtenä sosiaalisen osallisuuden
onnistumisen olennaisista elementeistä voidaan pitää juuri myönteistä vuorovaikutusta
muiden kanssa (Kuorelahti et al. 2012, 282–283). Yleistystä opettajien käsityksestä tuen
piiriin kuulumisesta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden yhtymäkohdista ei siis voi
tehdä, sillä opettajat kertoivat tehostetun ja erityisen tuen oppilaista, joilla ei ole lainkaan
haasteita sosiaalisissa suhteissaan. Tämä vahvistaa päätelmääni, jonka mukaan sosiaalisen
vuorovaikutuksen haasteet näyttäisivät opettajien käsitysten mukaan olevan siis hyvin
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tapauskohtaisia. Tapauskohtaisuutta havainnollistaa esimerkiksi seuraava luokanopettajan
ilmaus:
Mutta on toisaalta sitte lapsi, jonka haasteena ei ole tällanen sosiaalinen
kanssakäyminen, asioiden hoitaminen luokkakavereiden kanssa. (LO1)
Myös näissä kolmessa opettajien käsityksiä kuvaavassa ilmaisussa tuen tarpeessa olevien
lasten vuorovaikutus näyttäytyy varsin myönteisessä mielessä:
Kaikilla oppilaillani on joko tehostettu tai erityinen tuki, joten heidän sosiaalinen
käyttäytyminen on toisiaan kohtaan aika luontevaa. En usko tuen tarpeen sinänsä
vaikuttavan heidän välillään. (ERO1)
Esikouluryhmässämme, ns. inkluusioluokassamme, sosiaalinen vuorovaikutus ja
sosiaalinen osallisuus oli toimintamme keskeinen päämäärä. Vuorovaikutus ja
sosiaalinen osallisuus näyttäytyi ryhmässämme hyvinkin toimivana. (VEO1)
Toisaalta alle kouluikäiset ovat hyvin suvaitsevaisia erilaisuutta kohtaan ja ottavat
leikkiin hyvinkin erilaisen, esim. autistisen lapsen. (VEO2)
Myönteisestäkin vuorovaikutuksesta huolimatta vertaissuhteissa nähtiin myös olevan
haasteita. Vertaissuhteiksi voidaan kutsua esimerkiksi ikätovereiden välisiä sosiaalisia
suhteita. Koulussa oppilailla on luontainen taipumus pyrkiä olemaan samankaltaistensa
seurassa, jolloin tuen piiriin kuuluvat oppilaat saattavat jäädä ulkopuolisiksi. (Pijl & Frostad
2007, 16–17; Koutsouris 2014, 521.) Aineistosta ilmeni samansuuntaisia tuloksia, sillä
informanteista osa koki, että tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuulumisella ja sosiaalisten
suhteiden haasteilla on usein yhteys toisiinsa:
Periaatteessa aika usein niillä on selkeesti korrelaatiota [tehostetun tai erityisen tuen
tarpeella ja sosiaalisten suhteiden haasteilla]. (LO1)
No, yleisesti niissä [sosiaalisissa suhteissa] nyt varmaan saattaa olla haasteita,
varsinki jos on niinku erityisen tuen oppilas. (LO3)
Heterogeenisille opetusryhmille annettiin kuitenkin kahden opettajan kuvauksissa
merkittävää itseisarvoa mahdollisista haasteista huolimatta. On totta, että luokkatovereilla
on suuri merkitys lapsen sosiaalisen minäkuvan muodostumisessa ja kehittymisessä (ks.
Laine 2005, 175–175; Poikkeus 1995, 123; Salmivalli 2005, 32). Opettajat kokivat, että
lapsiryhmän moninaisuus näyttäytyi tärkeäksi sosiaalisten taitojen opettelemisen kannalta
sekä tuen tarpeessa oleville kuin tyypillisesti kehittyneille oppilaille. Esiopetusryhmässä
työskennelleen opettajan käsityksestä voi tulkita, että inklusiivinen ryhmä antoi tehostetun
ja erityisen tuen piirin oppilaille paremmat puitteet harjoitella sosiaalisia suhteita verrattuna
erilliseen erityisryhmään:
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Sosiaaliset suhteet juuri ikätovereihin näyttäytyivät tärkeiksi erityisesti tukea
tarvitsevien vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen kannalta. (VEO1)
Myös luokanopettaja piti tehostetun ja erityisen tuen oppilaita arvokkaina ryhmän jäseninä,
sillä hänen näkemyksensä mukaan tyypillisesti kehittyneiden oppilaiden sosiaaliset suhteet
tuen tarpeessa olevien lasten kanssa tarjoavat hyötyä molemmille osapuolille:
Et siitä ei hyödy ainoastaan, sanotaan että vaikkapa se tehostetussa tai erityisessä
tuessa oleva lapsi, että siinä luokassa saa kavereilta tukea, vaan et siitä hyötyy koko
se yhteisö. (LO1)
Opettajat pohtivat myös ryhmähyväksyntään liittyviä teemoja. Ryhmässä hyväksytyksi
tuleminen tarkoittaa toverisuosiota ja sen vastakohta on torjutuksi tuleminen, eli epäsuosio
(Salmivalli 2005, 15). Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden opettajien kertomuksissa oli
nähtävissä käsitys, jonka mukaan tuen tarpeessa olevat oppilaat kuuluivat lapsiryhmään
huolimatta kertomistaan mahdollisista osallisuuden haasteista. Esimerkiksi näistä
ilmauksista on nähtävissä myönteinen käsitys ryhmän jäsenyydestä:
Kyllä, minun mielestä kuuluvat [ryhmään]. (LO1)
Mutta kyllä he ainakin osana ryhmää toimivat ja tulevat mukana siinä missä muutkin.
(LO2)
Vaikka opettajat kokivat, että tuen tarpeessa olevat oppilaat kuuluivat ryhmään, silti
aineistossa esiintyi neljän opettajan kuvaukset myös torjutuksi tulemisesta ja epäsuosiosta
koulukavereiden keskuudessa. Ryhmädynamiikkaa tarkasteltaessa tyypillisesti voidaan
havaita joidenkin seuran olevan mieluisampaa kuin toisten, joita saatetaan jopa syrjiä tai
torjua. Torjutut ovat epäsuosiossa ja heitä kohtaan tunnetaan jopa vastenmielisyyttä. (Laine
2005, 195–196, 208.) Varhaiserityisopettaja kertoi torjumistilanteita esiintyneen useita
kertoja esikouluvuoden aikana:
Kokemusta tuli vuoden varrella usein tukea tarvitsevien torjutuksi tulemisesta,
ulkopuolelle jäämisestä. (VEO1)
Pari- ja ryhmätöihin liittyvät ongelmat nousivat aineistosta erityisesti esiin, kun pohdinnan
aiheena oli torjutuksi tuleminen tai jonkinlainen epäsuosio. Aineiston perusteella näyttäisi
siltä, että ainakin opettajien käsitysten mukaan tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvat
oppilaat ovat toisinaan epäsuosiossa etenkin yhteistoiminnallisen koulutyöskentelyn
merkeissä:
On tilanteita, jolloin selkeästi näkee että luokkakavereista ehkä tuntuu vähän siltä, että
voi ollakki toisaalta sitte rankkaa jos on tämän oppilaan parina. Ja on tehtäviä, pieniä
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ja välillä isompiaki töitä, jolloin he ehkä eivät haluais olla tällasen oppilaan parina.
Varsinki, jos se tehostetussa tuessa oleminen nimenomaan liittyy siihen, että, että
kyseisellä oppilaalla on työnohjauksellista tarvetta. (LO1)
Tätä tulosta vahvistaa myös Nepin, Facondinin, Nuccin ja Perun (2013, 319–332)
tutkimustulokset. Myös heidän tutkimuksessaan todettiin tuen tarpeessa olevien oppilaiden
tulevan useimmin torjutuksi koulutehtävien tekoon liittyen ja paremmin hyväksytyksi
leikkien ja pelien merkeissä. Jälkimmäinen tulos sen sijaan on osittain ristiriidassa tämän
tutkimuksen tuottaman tuloksen kanssa, jonka mukaan esikouluryhmissä tuen piiriin
kuuluvia lapsia on torjuttu myös leikkeihin liittyen. Varhaiserityisopettaja kertoi
leikkitilanteisiin liittyvästä ulkopuolisuudesta seuraavasti:
Ulkopuoliseksi voi jäädä, jos lapsi jatkuvasti häiritsee toisten leikkejä. (VEO2)
Opettajien käsityksissä esiintyi myös yksittäinen arvio tuen tarpeessa olevien oppilaiden
sosiaalisesta statuksesta. Yksilön sosiaalinen status ryhmässä tarkoittaa sitä, miten muut
ryhmän jäsenet ajattelevat hänestä ja hyväksyvät hänet. Erilaisista yksilöiden asemista
muodostuu koko ryhmän sosiaalinen rakenne. Sosiaalinen status muodostuu muiden silmissä
yksilön persoonallisten ominaisuuksien ja hänen käyttäytymisen perusteella. (Laine 2005,
195–196, 208.) Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että yleisopetuksen puolelle
integroidut tuen tarpeessa olevat oppilaat omaavat alhaisemman sosiaalisen statuksen ja ovat
heikommin hyväksyttyjä kuin muut (ks. Frederickson et al. 2007, 106). Tämä

tulos

näyttäytyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä yhden luokanopettajan mukaan
tehostetun tai erityisen tuen piirin oppilaat eivät ole sosiaaliselta statukseltaan luokan
sosiaalisen hierarkian ylintä kastia:
Harvemmin nää [tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat] on niitä korkean
sosiaalisen statuksen omaavia yksilöitä. (LO2)
Myös ryhmän sisäiset roolit esiintyivät luokkatason osallisuuden pohdinnoissa. Kahden
tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan käsityksissä esiintyivät oppilaiden väliset
tietynlaiset roolitukset. Yksi luokanopettaja nosti esiin tuen tarpeessa olevien oppilaiden
kohdalla syntipukin maineen, joka kuvastaa syylliseksi ajautumista konfliktitilanteissa
syystä tai toisinaan syyttäkin. Tätä voi selittää se, että ryhmän sosiaaliset asemat ja roolit
muodostuvat yksilöiden toisistaan tekemien tiedostettujen tai tiedostamattomien arvioiden
kautta, jotka voivat olla stereotypista ajattelua tai ennakko-oletuksia yksilön toiminnasta.
(Aho & Laine 1997, 208–209; Salmivalli 2005, 127.) Näin luokanopettaja kuvaili syntipukin
roolia:
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Ja on toki sellasia roolituksia mun mielestä nähtävillä. Kyllä sen huomaa, että on myös
niitä tiettyjä statuksia tai tietty rooli. Että heillä on semmonen tietty rooli tai voisiko
jopa käyttää sanaa että vähän niinku maine kaveripiirissä ja helposti sitte on tilanteita
joissa nämä lapset ikään kuin otetaan syntipukiksi – vaikka eivät olisi olleetkaan
välttämättä paikalla. (LO1)
Toisen luokanopettajan käsityksestä ilmenee, että tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat
jäävät toisinaan taka-alalle tai seuraamaan toimintaa sivusta yhteistoiminnallisessa
oppimisessa. Opettajan mukaan tällainen asema johtuu muiden oppilaiden yksilölle
asettamasta roolista, johon tuen tarpeessa olevat oppilaat eivät välttämättä edes kykene itse
vaikuttamaan. Tähänkin voinee liittyä jälleen oppilaiden stereotypinen ajattelu tai ennakkooletukset. Samankaltaisia status- ja roolikysymyksiä on pohdittu myös Fredericksonin,
Simmondsin,

Evansin

ja

Soulsbyn

(2007,

112–113)

tutkimuksessa.

Heidän

tutkimustulostensa mukaan tuen tarpeessa olevia oppilaita pidettiin vähemmän
yhteistyökykyisinä

ja

huonompina

johtohahmoina

kuin

tyypillisesti

kehittyneitä

luokkatovereita. Tämä voisi osittain selittää sitä, miksi tuen tarpeessa olevat oppilat saattavat
jäädä yhteistyössä syrjään. Luokanopettaja kuvasi rooliodotuksia seuraavalla tavalla:
Heille vähä niinku sanellaan roolit [ryhmätöissä] valmiiksi ja välttämättä heillä ei oo
semmosia nii selkeitä vaikutusmahdollisuuksia. Tai sitte se saattaa olla että ei
välttämättä kyetä vaatimaankaan. Vaikka jotain tehostetun tuen piiriin kuuluvia on
[jäänyt]
pikkuse
niinku
taka-alalle
siinä
yhteistyössä,
tämmösessä
ryhmätyöskentelyssä. (LO2)
7.1.2 Koko koulun taso
Yhtenä koulun tason osallisuuden haasteena aineistossa esiintyi konfliktitilanteet. Lasten
väliset konfliktit ovat kouluissa arkipäivää. Konfliktien ominaispiirteenä voidaan nähdä
niiden hetkellisyys ja osapuolten vaihtuvuus. Konflikteja voi olla esimerkiksi erimielisyydet,
kiusoittelu ja härnääminen. Ne voivat toisaalta

olla myös kasvattavia kokemuksia.

(Salmivalli 2003, 10.) Myös Piaget (1959, 244–246) on korostanut vertaissuhteiden
merkitystä konfliktitilanteissa opittavien neuvottelutaitojen vuoksi. Yhden tutkimukseen
osallistuneen opettajan ilmauksesta on tulkittavissa käsitys, jonka mukaan koko koulun
tason ongelmana on tehostetun tuen piiriin kuuluviin oppilaisiin liittyen välituntien
konfliktitilanteet. Yleisopetuksen koulussa työskentelevä luokanopettaja koki, että välien
selvittelyssä on useimmiten mukana tehostetun tuen oppilaita, joilla on haasteita
nimenomaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja vastuunotossa. Tässä käsityksessä
korostuu tapauskohtaisuus, eli haasteiden linkittyminen tiettyihin sosiaalisiin vaikeuksiin:
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Aika usein, jos luokassa tulee haasteita, sellasia haasteita joihin liittyy välitunnilla
joku pelissä tai leikissä tullut ikäänku yhteentörmäys ja ei oo noudatetukkaa fairplayohjeita, niin aika usein niissä on mukana juuri nämä – ainaki oman luokkani
näkökulmasta – juuri nämä tehostetussa tuessa olevat. Toki on niitäki lapsia jotka ihan
ovat yleisen tuen lapsia, mutta keskimääräistä useammin niissä tilanteissa on mukana
lapsi, joka on tehostetussa tuessa. Kyllä mää oman kokemuksen perusteella rohkenen
väittää niin, että juuri ne tehostetussa tuessa olevat lapset, joilla on haasteita
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tietyllä tavalla vastuunottamisesta tällasissa
niinku sosiaalisissa tilanteissa, niin kyllä on tilanteita joissa se näkyy koulun
yhteisissä, sanotaan välituntitilanteissa myös. (LO1)
Kiusaaminen esiintyi tutkimusaineistossa toisena koko koulun tason haasteena sosiaalisen
osallisuuden näkökulmasta, kuten seuraavasta luokanopettajan ilmauksesta voidaan
huomata:
No tottakai siinä [lähikouluun integroimisessa] on tietenki se kiusaamisen vaara.
(LO3)
Kuten aiemmin on todettu, sosiaalinen osallisuus on inklusiivisen kasvatuksen
perusperiaate (Bossaert et al. 2015, 43–45). Sosiaalinen osallisuus voidaan kuitenkin nähdä
inkluusion yhtenä suurimmista haasteista (Pijl et al. 2008, 387–388). Inklusiivinen koulu ja
integraation haasteet nousivat voimakkkaasti esiin opettajien kertomuksissa kysyttäessä
koko koulun tason sosiaalisesta osallisuudesta tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla.
Erilaisuus on nähty kautta aikain motiivina torjua, eristää, syrjiä tai kiusata (Naukkarinen &
Ladonlahti 2001, 96). Tämä voi osaltaan selittää myös sitä, miksi opettajat odottivat
integraation aiheuttavan kiusaamista. Aineistossa esiintyi esimerkiksi opettajan käsitys,
jonka mukaan tyypillisestä poikkeava ulkomuoto tai muun näkyvä ominaisuus voi johtaa
herkästi kiusaamiseen tai pilkkaamiseen kouluyhteisössä:
Jos on joku, että on fyysiseltä ulkomuodoltaan vaikka poikkeava tai joku on
ominaisuus yksilöllä, että poikkeaa tyypillisestä, niinni niistä kyllä valitettavan usein
sitte voi tulla jotaki semmosta kiusaamista ja pilkkaamistilanteita. Ja lisäksi jos on
puheessa, puheen tuottamisessa tai vaikka lukemisessa ongelmia, niin niihinki aina
herkästi lapset sitte tarttuu ja voi vähä semmosta naureskelua tai hihittelyä tai muuta.
(LO2)
Vastapainona kiusaamiselle, aineistossa esiintyi myös kuvauksia koko koulun kattavasta
hyväksyvästä ilmapiiristä. Lähikouluissa tällä hetkellä työskentelevät erityisopettaja ja esija alkuopetuksen luokanopettaja kuvasivat hyvin myönteiseen sävyyn omaa käsitystään
koulujensa pienryhmien erityisoppilaiden tilanteesta ja kokivat ettei kiusaamista ole ollut.
Heidän mukaan inklusiivisten lähikoulujen oppilaat ovat ajan myötä tottuneet erilaisuuteen:
Ajan kuluessa sekä lapset että aikuiset ovat tottuneet erilaisuuteen. (ERO1)
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Ainaki tuolla missä mää oon töissä, nii siellä on semmonen pienryhmä, et siellä on
erityisen tuen oppilaita. Niinni, siinä nyt ei oo ainakkaa [kiusaamista]. En oo ainakkaa
kuullu mittää kiusaamista tai huutelua tai mitään, että ne on niinku tottunu siihen,
mikä on mun mielestä niinku sillai se positiivinen juttu ehottomasti siinä
[lähikoulussa]. (LO3)
Sosiaalisella integroitumisella tarkoitetaan sosiaalisen osallisuuden toteutumista yhteisön
näkökulmasta. Se on siis hyväksyntää, vuorovaikutusta ja myönteisiä kokemuksia
sosiaalisista suhteista (Kuorelahti et al. 2012, 282–283). Opettajien käsityksissä ilmeni myös
näkemyksiä kaikille avoimien lähikoulujen toimivuudesta. Kuten jo edellä esittelin,
lähikouluissa eli kaikille avoimissa inklusiivisissa yhteisöissä tällä hetkellä työskentelevät
opettajat kuvailivat käsityksiään oppilaiden integroinnista myönteiseen sävyyn. Käsityksiin
linkittyi myös kuvauksia lähikoulujen toimivuudesta. Lähikouluperiaatteen onnistumisen
ehdoksi asetettiin yhdessä kuvauksessa tiivis yhteistyö opetuksen nivelvaiheissa, johon
myös opetussuunnitelman perusteissa (2011, 10–11; 2014, 61) viitataan:
Lähikouluun sijoittamisesta on hyviä kokemuksia, mikä kylläkin edellyttää tiivistä
yhteistyötä päiväkodin esiopetusryhmän ja tulevan koulun välillä. (VEO2)
Myös seuraavissa lähikouluissa työskentelevien opettajien kuvauksissa ilmenee myönteinen
näkemys inklusiivisen kasvatuksen onnistumisesta fyysisen tason integraation ja koulun
yhteisiin tapahtumiin osallistumisen myötä sekä yhteisöllisyyden näkökulmasta:
Et se on niinku iha hyvä juttuki, et ne on siinä niinku samassa fyysisessä
rakennuksessa, vaikka ne ei niinku tavallaa oo siinä, ei oo samoissa luokissa, että
niillä on se oma ryhmä. Tämmösissä yhteisissä jutuissa ne osallistuu sitte niinku
aamunavauksiin ja kaikkiin juhliin, retkipäiviin ja tämmösiin. Niin siinä se voi
toisaalta olla iha hyväki juttu. (LO3)
Koulut, joihin on sijoitettu erityisen tuen oppilaita, ovat oppineet toimimaan
yhteisöinä. (ERO1)
Sosiaalinen integroituminen kouluyhteisöön nähtiin kuitenkin myös useassa kuvauksessa
jossain määrin haasteellisena. Luokanopettaja, joka työskenteli tutkimuksen toteuttamisen
hetkellä lähikoulussa, arveli, ettei kehitysvammaisten oppilaiden pienluokka ole sosiaalisesti
täysin integroitunut kouluyhteisöön. Tämä opettajan käsitys mukailee Jylhän (1999, 116)
näkemystä, jonka mukaan kehitysvammaisten opetus on onnistuttu integroimaan heikoiten
yleisopetukseen:
No ei varmaan [pienluokka] ihan täysin [ole integroitunut sosiaalisesti]. Että varmaan
jollaki tasolla. (LO3)
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Kahden opettajan kuvauksista heijastui heidän käsityksensä tuen tarpeessa olevien
oppilaiden vaikeuksista päästä muiden luokkien lasten mukaan yhteisiin toimintoihin. Nämä
näkemykset on yhteneväisiä myös useiden aiempien tutkimusten kanssa, joissa on todettu
erityisoppilailla olevan vaikeuksia päästä yhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi (ks. Raghavendra
et al. 2012, 33–43; Nepi et al. 2013, 319–332). Tämän opettajan näkemyksen mukaan
erityisoppilaat, jotka ovat integroitu lähikouluun, jäävät vääjäämättä jollain tapaa
ulkopuolisiksi ja heikommin hyväksytyksi tyypillisesti kehittyneisiin oppilaisiin verrattuna:
Sosiaalinen integroituminen että olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ei toteudu
käytännössä. Jollain tavalla saattaa jäädä sitte ulkopuolisiksi, tai ehkä vähemmän
huomioiduksi nimenomaan niinku toisten oppilaiden puolesta. (LO2)
7.2 Tehostetun tai erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden haasteita selittäviä
tekijöitä
Tässä kuvauskategoriassa tarkastellaan opettajien käsityksiä osallisuuden haastesiin
johtaneista syistä. Alla oleva taulukko kuvaa opettajien käsitysten sijoittumista eri alatason
kategorioihin, joita kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavissa luvuissa.
Taulukko 5. Käsitykset sosiaalisen haasteita selittävistä tekijöistä
Yksilön ominaisuudet

LO1

LO2

LO3

ERO1

Persoonalliset tekijät

X

X

X

X

Sosioemotionaaliset taidot

X

X

X

X

Tuen tarpeen taustatekijät

X

X

X

VEO1

VEO2

X

X
X

Ryhmään liittyvät syyt
X

Status
Rooliodotukset

X

X

Ympäristöön liittyvät syyt
X

Aikuisten asenteet
Resurssit

X

X
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7.2.1 Yksilön ominaisuudet
Sosioemotionaalisen kompetenssin ohella tutkimukseen osallistuneet uskoivat sosiaalisen
osallisuuden ongelmien selittyvän parhaiten lapsen persoonallisilla ominaisuuksilla, kuten
esimerksiksi luonteenpiirteillä. On todettu, että lapset haluavat tyypillisesti viettää aikaa
sellaisten vertaisten kanssa, jotka herättävät heissä myönteisiä tuntemuksia ja vastoin välttää
niitä, joiden toiminta tuottaa heissä kielteisiä tunteita. Lapsen temperamentti vaikuttaa hänen
persoonallisuuteensa, jota pidetäänkin yhtenä vaikuttavana tekijänä hänen sosiaalisen
statuksensa kannalta. (Eisenberg et al. 2009, 474–475.) Esimerkiksi seuraavissa ilmauksissa
on nähtävillä opettajien pyrkimys selittää osallisuuden haasteita lapsen persoonallisilla
ominaisuuksilla:
Mää en näe että se tuen tarve sinällään, vaan ehkä se on se oppilaan persoona. (LO1)
Jokaisen luonteenpiirteistä riippuu ja kuinka aktiivisia ite ovat että kuin paljon pääsee
osallistumaan. (LO2)
Sosioemotionaalinen pätevyys esiintyi aineistossa kaikista merkittävimpänä sosiaalisen
osallisuuden haasteita selittävänä tekijänä. Sosioemotionaalisen kompetenssin käsite sisältää
itsesäätely- ja tunnetaidot sekä sosiaaliset ja sosiokognitiiviset taidot. Itsesäätely- ja
tunnetaidoiksi luetaan esimerkiksi omien ja toisten tunteiden tunnistaminen sekä
ymmärtäminen, tunteiden sääteleminen ja hallinta. Sosioemotionaalisesti taitava lapsi
kykenee muodostamaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan hyvin sekä pystyy
käsittelemään muita paremmin vaikeuksia ja paineita. (Kuorelahti et al. 2012, 283–285;
Salmivalli 2005, 15.) Kaikki opettajat nimesivät sosioemotionaalisten taitojen linkittyvän
osallisuuden haasteisiin. Nämä tulokset ovat jokseenkin eriäviä Frostadin ja Pijlin (2007,
15–30) tutkimustuloksista, joissa todettiin, ettei sosioemotionaalinen kompetenssi ole
selittävä tekijä sosiaalisen osallisuuden haasteille ainakaan kaikissa tapauksissa. Arvelen,
että Frostadin ja Pijlin tutkimustulokset heijastavat tämän tutkimuksen tapaan
tapauskohtaisuutta. Kaikkien tuen tarpeessa olevien lasten sosiaalisen osallisuuden haasteet
eivät ehkä selity sosiaalisella kompetenssilla. Myös alla olevasta aineistonäytteestä ilmenee,
kuinka opettaja linkittää sosioemotionaaliset taidot juuri kyseisen oppilaan haasteisiin ja
niistä seuranneisiin sosiaalisten suhteiden ongelmiin:
Mutta tolla tehostetun tuen oppilaalla oli niinku juuri yks tämmönen osa-alue missä
se tarvi sitä tukea, omien tunteiden ilmaseminen ja tunteiden tunnistaminen ja sitte
niitten käsitteleminen. Eli tottakai se niinku vaikuttaa niihi sen sosiaalisiin suhteisiin.
(LO3)
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Joka tapauksessa on todettu, että ikätasoa vastaava sosiaalinen pätevyys mahdollistaa
sosiaalisten suhteiden muodostamisen ikätovereiden kanssa. Näin ollen voidaan väittää, että
se on osassa tapauksissa selittävä tekijä. Pätevyyttä kuvastaa sosiaalisesti hyväksytyt
käyttäytymismallit, jotka mahdollistavat myönteisen vuorovaikutuksen kavereiden kanssa.
Tällaisia käyttäytymismalleja ovat esimerkiksi muiden auttaminen, aloitteellisuus, avun
pyytäminen ja kohteliaisuuksien sanominen. (Pilj & Frostad 2007, 16.) Aineistosta ilmeni
myös käsitys, jonka mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet voivat johtua lapsen
ikätasoa alhaisemmasta sosiaalisesta kompetenssista:
Varmasti nimenomaan myös ne taidot [vaikuttavat sosiaaliseen osallisuuteen], koska
lapsella ei ole taitoja toimia niissä sosiaalisissa tilanteissa. Voi olla lapsi, joka ei näe
sitä, mikä hänen ikään ku panoksensa on ollu siihen, että joku asia on mennykki vähän
niinkun toisin ku on sovittu ja sovittujen sopimusten vastasesti. Elikkä lapselta puuttuu
vielä se taito, on ehkä vielä oma kehitysikä siinä määrin vielä siitä kronologisesta iästä
jäljessä, että ei vielä ei niinku osaa jäsentää omaa osuuttaan. (LO1)
Tavallisesti lapsi haluaa käyttäytyä stereotypisesti hyvin. Niistä lapsista, jotka ovat
ystävällisiä, avuliaita ja kannustavia, pidetään. Ne lapset, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai
aggressiivisesti kohtaavat todennäköisemmin epäsuosiota. (Laine 2005, 127–128.)
Varhaiserityisopettaja uskoi, että tehostetun ja erityisen tuen oppilaat saattoivat tulla
torjutuksi juuri sosiaaliseen ja sosioemotionaaliseen kompetenssiin liittyvistä syistä, jotka
ilmenivät laaja-alaisesti oman toiminnan ohjauksen vaikeuksina ja epäsopivina
toimintamalleina:
Tukea tarvitsevat saattoivat hyvinkin helposti tulla torjutuksi myös siksi, että heillä oli
niin epätavalliset keinot, ratkaisumallit mm. kaverisuhteiden luomiseen (pettymyksen
sietokyvyn alhaisuus, vaikeus asettua toisen asemaan, tunteiden säätelyn hillintä)..
Torjutuksi tuleminen johtui usein: itsesäätelytaitojen pulmat; omaehtoisuus, toisten
leikin rikkominen, sääntöjen noudattamatta jättäminen, muuten epäsuotuisat keinot
ratkaista ristiriitoja, kuten lyöminen. (VEO1)
Eisenbergin, Vaughanin ja Hoferin (2009, 476–477) mukaan myös itsesäätelytaidot
vaikuttavat

sosiaaliseen

statukseen.

Itsesäätelytaidot

nähdään

myös

osana

sosioemotionaalista kompetenssia (Kuorelahti et al. 2012, 283–285). Useat sosiometrinä
toteutetut tutkimukset ovat myös osoittaneet verbaalisesti tai fyysisesti aggressiivisien
lapsien olevan usein epäsuosiossa (Crick et al. 2009, 289). Myös seuraavassa
varhaiserityisopettajan näkemyksessä linkittyi aggressiivinen käytös sosiaalisten suhteiden
haasteisiin:
Päiväkodissa aggressiivinen käytös, toisten leikkien jatkuva häirintä voi vaikuttaa
siihen, että lapsi jää ryhmän ulkopuolelle. (VEO2)
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Opettajat eivät pääsääntöisesti nähneet tuen piiriin kuulumisen tai tuen tarpeen itsessään
johtavan sosiaalisen osallisuuden haasteisiin. Ennemmin he uskoivat, että mikäli tuen tarve
liittyi nimenomaan sosiaalisten tai sosioemotionaalisten taitojen haasteisiin, saattoi se
vaikuttaa osallisuuteen. Sosioemomotionaalisten haasteiden yhtymäkohtia sosiaaliseen
osallisuuteen esittelin jo edellä. Aineistossa esiintyi kuitenkin näkemyksiä, joiden mukaan
myös muut tietyt tuen tarpeen taustalla olevat tekijät voivat johtaa sosiaalisen osallisuuden
haasteisiin. Kaksi opettajaa kokivat, että mikäli tuen taustalla on jotain syitä, jotka näkyvät
myös yksilön fyysisessä olemuksessa tai puheen tuottamisessa tai käyttäytymisessä, saattaa
se johtaa pilkkaamiseen, kiusaamiseen tai torjutuksi tulemiseen:
Jos on joku, että on fyysiseltä ulkomuodoltaan vaikka poikkeava tai joku on
ominaisuus yksilöllä että poikkeaa tyypillisestä, niinni niistä kyllä valitettavan usein
sitte voi tulla jotaki semmosta kiusaamista ja pilkkaamistilanteita. Ja lisäksi jos on
puheessa, puheen tuottamisessa tai vaikka lukemisessa ongelmia, niin niihinki aina
herkästi lapset sitte tarttuu ja voi vähä semmosta naureskelua tai hihittelyä tai muuta.
(LO2)
Päiväkodin ryhmissä ja esiopetuksessa sosiaalinen vuorovaikutus voi olla
haasteellista, jos lapsella on pulmia esim. puheen tuottamisessa tai jos hän on erityisen
aggressiivinen. (VEO2)
7.2.2 Ryhmä
Yhtenä ryhmään liittyvänä syynä sosiaalisen osallisuuden haasteiden selittävistä tekijöistä
aineistossa näyttäytyi oppilaan ryhmässä saavuttama sosiaalinen status. Sosiaalisen
statuksen nähdään muodostuvan muiden silmissä yksilön persoonallisten ominaisuuksien ja
hänen käyttäytymisen perusteella. Kunkin yksilön vetovoima riippuu muiden tekemistä
havainnoista ja arvioinneista. (Laine 2005, 195–196, 208.) Seuraavasta luokanopettajan
kuvauksesta voi tulkita hänen näkevän tuen piiriin kuuluvien oppilaiden omaavan
alhaisemman statuksen, ja näin ollen jäävän luokan johtohahmojen varjoon:
Enemmä siellä mennää että jos on se korkea sosiaalinen status, niin ne edellä ja
toimivat sitte johtohahmoina. (LO2)
Myös eräänlaisten rooliodotusten uskottiin vaikuttavan sosiaaliseen osallisuuteen. Koulussa
luokan oppilaista muodostuu ryhmä. Tyypillisesti ryhmän jäsenillä on tehtävä- ja roolijako.
Ryhmän sosiaalista kulttuuria voidaan tarkastella sen jäsenten toisiinsa suhtautumisen ja
toisten tarpeiden tyydyttämisen tarkkailun kautta. (Laine 2005, 186, 195.) Luokanopettaja
koki, että lapsilla on usein odotuksia siitä, miten joku toinen toimii. Salmivallin (2005, 127)
mukaan lapsen sosiaaliseen asemaan vaikuttaa yksilön ominaisuuksien ohella myös
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ryhmässä vallitsevat stereotypiat ja ennakkokäsitykset. Kuten jo aiemmin esittelin, erään
opettajan käsityksen mukaan tuen tarpeessa olevat lapset saattavat usein joutua syyttä
konfliktitilanteiden syntipukiksi. Lisäksi sama opettaja koki keskenään tutuksi tulleen
oppilasryhmän vaikuttavan sosiaaliseen osallisuuteen. Jos oppilaat ovat oppineet, että
jonkun kanssa syntyy usein ongelmatilanteita, hänen seuraansa ei ehkä mielellään
hakeuduta:
Niin, ehkä sitä kautta sitte ku lapset ovat oppineet tuntemaan toisensa jo aika hyvin ja
on huomattu että jonku oppilaan kanssa voi tulla sellasta helpommin, ehkä semmosta
hankausta. (LO1)
Myös varhaiserityisopettaja uskoi lasten odottavan, toisinaan jopa pelkäävän tietynlaista
toimintamallia tietyiltä lapsilta. Hänen käsityksensä mukaan lapset ovat muodostaneet
aiempiin kokemuksiin pohjautuen tuen tarpeessa olevasta oppilaasta tietynlaisen,
negatiivissävytteisen käsityksen. Tämän opettaja uskoi johtavan siihen, että lapset odottavat
häneltä yhä uudelleen samankaltaista toimintaa ja tästä syystä torjuvat hänet. Myös tämä
näkemys vahvistaa edellä esiteltyä ennakkokäsitysten vaikutusta sosiaalisiin tilanteisiin:
[Torjuminen] joskus myös johtui pelosta. Toiset lapset saattoivat jo valmiiksi pelätä,
että toinen voi lyödä, rikkoa leikin. (VEO1)
7.2.3 Ympäristö
Ympäristö näyttäisi myös olevan yksi vaikuttava tekijä sosiaaliseen osallisuuteen.
Aineistosta ilmeni käsitys, jonka mukaan opettajien asenteet vaikuttavat tuen tarpeessa
olevien lasten sosiaaliseen osallisuuteen. Myös Naukkarisen ja Ladonlahden (2001, 96)
mukaan opettajan oma toiminta, tavoitteet, arvot ja uskomukset vaikuttavat siihen, miten
lapset oppivat kohtaamaan moninaisuutta. Eräs tutkimukseen osallistunut opettaja uskoi
koko koulun tason haasteiden johtuvan aikuisten kielteisestä asenteesta erityisoppilaita
kohtaan. Hän pohti yleisopetuksen ryhmissä koulua käyvien lasten torjumisen, pelon ja
ennakkoluulojen saattavan johtua yhteisen toiminnan puuttumisen ohella myös aikuisten
antamasta negatiivissävytteisestä mallista lapsille. Seuraavassa lainauksessa opettaja kertoo
asenteiden vaikutuksesta osallisuuteen:
Tähän [muiden ryhmien lasten torjumiseen] saattoi yhtenä tekijänä vaikuttaa se, että
ryhmämme ulkopuolella myös muiden henkilökunnan asenne meitä kohtaan näyttäytyi
jokseenkin negatiivisena: erilaisuuden hyväksyntä, meidän toimintatapojen
ymmärtämättömyys, joustamattomuus. Haluttiin puuttua vaan epäkohtiin, aikuiset
saattoivat kohdella negatiivissävytteisesti tukea tarvitsevia lapsiamme, moittivat…
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Toinen tekijä oli varmasti yhteistyön vähäisyys ryhmien välillä, tietämättömyys...
Tämä lähtee ihan johdon tasolta, he luovat ajattelumallin koko yhteisöön. (VEO1)
Toisena opettajien kokemana haasteena ympäristön näkökulmasta aineistossa esiintyivät
resurssit. Luokanopettaja koki, että pienluokka voisi olla monelle oppilaalle otollisempi
ympäristö harjoitella sosiaalisia suhteita. Myös varhaiserityisopettajan käsityksistä heijastuu
näkemys, jonka mukaan olennaisimpia sosiaalista osallisuutta mahdollistavia tekijöitä ovat
riittävän pienet oppilasryhmät ja työntekijöiden ammattitaito. Opettajat kertoivat
resurssiongelmista seuraavissa ilmauksissa:
Minun mielestä tämmösessä pienemmässä ryhmässä juuri niittenki [sosiaalisten
suhteiden] opetteleminen olis helpompaa. Että näen sen, että niin paljon kun siinä
varmasti on myös positiivisia puolia tässä inkluusiossa, niin välttämättä se ei
kuitenkaan ole jokaisen lapsen etu. (LO1)
Sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavat kasvattajien ammattitaito ja riittävän pienet
ryhmät (nyt aivan liian isot inkluusion näkökulmasta). (VEO2)
7.3 Tehostetun tai erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Seuraavissa kahdessa luvussa käydään yksityiskohtaisemmin läpi opettajien nimeämiä
erilaisia tukikeinoja sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi yksityiskohtaisemmin.
Seuraava taulukko havainnollistaa opettajien kertomia sosiaalisen osallisuuden erilaisia
mahdollisia käytännön tukikeinoja.
Taulukko 6. Käsitykset sosiaalisen osallisuuden tukemisesta
Aikuisen tuki

LO1

Päivittäinen, kannustaminen

LO2 LO3 ERO1 VEO1 VEO2
X

X

X

X

Tuki koko luokalle

X

Asennekasvatus

X

Sosiaalisten tai sosiokognitiivisten
taitojen tukeminen

X

X

Spontaani tuki

X

X

Ohjattu tuki

X

X
X

X
X
X

Kavereiden tuki

X

X

X
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7.3.1 Aikuisen tuki
Aikuisen antamasta sosiaalisen osallisuuden tukemisesta nousi esiin päivittäinen
kannustaminen, koko luokan tukeminen eli sosioekologiset tukimenetelmät, eräänlainen
asennekasvatus sekä sosiokognitiivisten eli tunne- ja sosiaalisten taitojen tukeminen.
Päivittäinen kaveruuteen ja osallisuuteen kannustaminen näyttäytyi yhtenä tärkeänä
tukikeinona. Vastaavaan tulokseen on myös päätynyt Alexandersson (2011, 114–123).
Seuraavassa ilmauksessa luokanopettaja kertoo päivittäisestä tukemisesta:
Semmosta päivittäistä [tukemista], että aina niinko yritti aina sillai saaha sitä muitten
kanssa, tai niinku johonki yhteisleikkeihin mukkaan. (LO3)
Varhaiserityisopettaja kuvasi inklusiivisen esikouluryhmän koko toiminnan perustana
olevan aikuisen jatkuva välitön tuki. Hän koki osallisuuden perustan rakentuvan
nimenomaan tälle sitoutuneelle, jokapäiväiselle tukemiselle:
Toimintatavassamme korostui aikuisten keskinäinen myönteinen vuorovaikutus,
aikuisten malli, aikuisen välitön tuki, keskustelut toisen hyväksymisestä, koko ajan
eläminen "herkällä korvalla" (sosiaalisten suhteiden havainnointi), tärkeänä korostui
myös vanhempien tuki, vanhemmat olivat koko ajan "mukana täysillä”, arkipäivässä
koko ajan läsnä myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen. Edellä mainitut tekijät
vaikuttavat mielestäni myös lasten sosiaaliseen osallisuuteen. Ne pitää tiedostaa ja
aikuisten pitää yhteisesti sitoutua rakentamaan toimintamalleja, jotta kaikkien lasten
osallisuus on mahdollista. (VEO1)
Yhdeksi tukikeinoksi sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi voidaan lukea erilaiset
sosioekologiset menetelmät. Nämä metodit esiintyivät myös opettajien kertomissa
käytännön sovelluksissa. Menetelmissä vaikutetaan koko ympäristöön yksittäisen lapsen tai
hänen käyttäytymisensä sijaan. Opettaja voi pyrkiä tukemaan oppilasta, jolla on haasteita
sosiaalisissa suhteissaan esimerkiksi järjestämällä yhteistoiminnallista oppimista enemmän.
Sen uskotaan aktivoivan torjutuksi tullutta ja voivan tuottaa myönteisiä kokemuksia
molemmille osapuolille. (Salmivalli 2005, 188; Keltinkangas-Järvinen 2010, 193–194.)
Yhtenä sosioekologisena ratkaisuna aineistossa ilmeni juuri yhteistoiminnallisuus ja
kaikkien lasten osallistaminen, kuten seuraavista ilmauksista voidaan nähdä:
On tarpeen tukea sosiaalisten suhteiden ylläpidossa ja kehittymisessä esim.
pienryhmätoiminnan avulla. (VEO2)
Yritti keksiä niille semmosta tekemistä että niinku kaikki pystyy osallistumaan siihen.
(LO3)
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Varhaiserityisopettaja kertoi, että inklusiivisen esikouluryhmän henkilökunta oli sitoutunut
tukemaan koko ryhmän sosiaalisia suhteita. Toimintatavat oli suunniteltu sellaiseksi, että
kaikki pystyivät osallistumaan. Kertomuksessa korostui asenteiden ja arvojen merkitys
päivittäisen tuen onnistumiselle. Tuki oli kohdistettu koko ryhmälle ja tukea oli annettu koko
esikouluvuoden ajan:
Ryhmämme sisällä henkilökunta oli sitoutunut tukemaan kaikkien lasten keskinäisiä
vuorovaikutussuhteita. Sitoutuneisuus, erilaisuuden hyväksyntä, kaikkien lasten tasaarvon kunnioittaminen olivat selkeästi tärkeimpiä elementtejä onnistuneen
integraation toteutumiselle (toisin sanoen juuri kaikki arvolähtökohdat, jota
integraation kehittymisen taustalla tarvitaan: annetaan mahdollisuus osallisuuteen,
yksilöiden kunnioittaminen, ajatus erilaisuuden oppimisesta). Ryhmässämme
perusajatuksena täytyi olla se, että aikuisten/koulun/esikoulun pitää pystyä
muuttamaan toimintatapoja niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua
kaikille yhteiseen toimintaan. Asenne ja arvolähtökohdat ratkaisee, se on siis pohja
koko toiminnalle. Vaatii valtavasti aikuisen läsnäoloa, tukea, kielellistämisistä,
konkreettista apua, ratkaisumalleja, myönteisen minäkuvan tukemisen elementtejä,
että porukka saadaan ryhmäytymään ja kaikilla tulee ryhmään kuulumisen tunne.
Esikoulussa oli oiva mahdollisuus harjoitella tätä koko vuoden. (VEO1)
Kertomuksissa

ilmeni

myös

kuvauksia

eräänlaisista

kannustinjärjestelmistä

ja

ryhmätilanteista jotka osallistavat oppilaita ikään kuin huomaamatta. Kasvatustyöntekijän
tärkeä rooli tuen antajana korostui useissa opettajien kertomuksissa. Esimerkiksi seuraavassa
opettajan kuvauksessa korostetaan opettajan asemaa ensisijaisena sosiaalisen osallisuuden
tukijana:
Jotaki tämmösiä vähän niinku kannustinjärjestelmiä, mitkä osallistaa sitte
huomaamatta oppilaita, nii varmasti niitä on tarpeen hyödyntää. Myöskin sitä koulun
henkilökunnan tukea ja apua, että tehä semmosia kannustavia ryhmätilanteita. (LO2)
Naukkarinen ja Ladonlahti (2001, 96) ovat todenneet opettajalla olevan mahdollisuus ohjata
omaa ryhmää hyväksymään oppilaiden moninaisuus. Myös aineistossa ilmeni käsityksiä,
joiden mukaan aikuisen ohjaama asennekasvatus on tärkeää erilaisuuden hyväksymisen ja
osallisuuden tukemisen näkökulmasta. Yksi tutkimukseen osallistuneista opettajista nimesi
yhdeksi opettajan hyvin tärkeäksi taidoksi kyvykkyyden tehdä kasvatustyötä, tukea koko
luokan sosiaalisia suhteita ja ohjata heitä ymmärtämään erilaisuutta. Opettaja korosti
voimakkaasti aikuisen antaman tuen merkitystä:
Tavallaan siinä minun mielestäni punnitaan se opettajan taito, että pystytään luokassa
puhumaan asioista ja että todella sille kasvatukselle, ikään ku sille kasvatustyölle on
aikaa. He tarvivat tukea. Pyritään ohjaamaan sitä koko ryhmää siihen, että meille
tulee yhteisvastuu. Se kaikki on kuitenkin niinkun ohjaamassa niitä siihen, että on
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erilaisia ja se erilaisuus on rikkautta. Olemme yhdenvertasia ja siinä tarvitaan sitä
aikuista. (LO1)
Myös sosiaalisten ja sosioemotionaalisten taitojen opettaminen oli yksi käytetyistä
tukimuodoista. Kun yksittäiselle lapselle opetetaan sosiaalisia taitoja, pyritään hänen
käyttäytymiseensä vaikuttamaan suoraviivaisesti. Lapselle yritetään opettaa uusia
toimintatapoja, jotka voisivat edistää toverisuosiota. (Salmivalli 2005, 182–183.) Yksi
sosiaalisten taitojen opettamisen mahdollisuus on antaa lapselle toiminnanohjauksellista
tukea. Silloin lapselle opetetaan, miten tietyissä tilanteissa tulee toimia. Lasta opetetaan
pohtimaan toiminnan tarkoitusperiä ja kulkua, tekemään itselleen toimintasuunnitelmia ja
arvioimaan omaa toimintaansa. (Aro & Närhi 2008, 40.) Toiminnanohjauksellinen tuki
näyttäytyi aineistossa yhtenä sosiaalisten taitojen tukikeinona esimerkiksi seuraavassa
ilmauksessa:
Minun mielestäni tehostetussa tuessa olevat lapset tarvitsevat selkeästi enemmän myös
toiminnanohjausta sosiaalisissa suhteissa selvitäkseen. (LO1)
Myös tunnetaitojen opettaminen nähtiin yhtenä tukimahdollisuutena. Tunneitaitoja
opettavilla menetelmillä tarkoitetaan työskentelytapoja, joilla lasta opetetaan tunnistamaan
emootioita,

asettumaan

toisen

asemaan,

tulkitsemaan

tilannevihjeitä,

luomaan

toimintastrategioita ja ennakoimaan oman toiminnan seurauksia (Salmivalli 2005, 185).
Tunnetaitoja oli opetettu esimerkiksi tunnekorttien avulla. Myös varhaiserityisopettaja
kertoi erilaisista sosiokognitiivisista tukimenetelmistä. Heillä oli käytetty sekä tunnetaitojen
opetusmenetelmiä että sosiaalisten taitojen opetusmenetelmiä, esimerkiksi sosiaalisia
tarinoita:
Oli ihan omia menetelmiäkin: Ben Furman opit, tunnetaitojen harjoitteleminen
(tunneohjelmat), tarinasta tunteeseen/näyttelemällä/ meillä oli käytössä koko ajan
sarjakuvittaminen; systemaattisesti myös sosiaalisten taitojen harjoittelemisessa,
ongelmatilanteiden ratkomisessa, sosiaaliset tarinat, erittäin toimivat! (VEO1)
7.3.2 Kavereiden tuki
Kavereiden spontaani tuki esiintyi aineistossa yhtenä tärkeänä osatekijänä osallisuuden
näkökulmasta. Lapsi oppii vertaissuhteissa itsetuntemusta, itsetuntoa, vertailua, sosiaalisen
todellisuuden tajuamista sekä sosiaalisia taitoja (Laine 2005, 206). Myös Banduran (1977,
22) sosiaalisen oppimisen teoriassa korostuu mallioppimisen merkitys, sillä ihminen oppii
suurimman osan käyttäytymismalleistaan havainnoimalla muita. Varhaiserityisopettaja
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antoi kaverisuhteille suuren merkityksen vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen kannalta.
Hän uskoi, että lapset oppivat esimerkiksi juuri mallioppimisen kautta sosiaalisia taitoja:
Sosiaaliset suhteet juuri ikätovereihin näyttäytyivät tärkeiksi erityisesti tukea
tarvitsevien vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen kannalta. Vertaisryhmän merkitys
korostui myönteisesti: mm. hyvän käytöksen mallit muilta (mallioppiminen),
ristiriitojen ja ongelmaratkaisutaitojen oppiminen, itsesäätelyn hallinta. Puolin ja
toisin oli oppimista sosiaalisissa taidoissa kuin muissakin taidoissa: vertaisoppiminen
hyödytti kaikkia lapsia, tuloksia näkyi aika pian konkreettisesti työskentelytaidoissa,
käyttäytymisessä, sosiaalisten suhteiden muodostamisessa jne. (VEO1)
Esiopettajana aiemmin työskennellyt luokanopettaja kertoi näkemyksiään opetusryhmänsä
tehostetun tuen lapsesta, jolle yksi kaveri oli osoittautunut tärkeäksi tukipilariksi. Opettaja
koki, että kaverin läsnäolo oli auttanut lasta pääsemään mukaan muuhun lapsiryhmään, kun
taas kaverin poissaollessa opettaja oli kokenut, ettei lapsi päässyt yhtälailla muiden mukaan:
Tää yks henkilö, kenen kanssa se oli niinko sitte hyvä kaveri, niinni sitte se tavallaa
helpotti sillai että se niinku pysty turvautuu sitte siihen aika paljo ja sitte myös osallistu
isompiin leikkeihin ku sillä oli se oma kaveri siinä niinku turvana. (LO3)
Yhden tutkimukseen osallistuneen luokanopettajan näkemyksen mukaan lapset myös
osaavat tunnistaa sosiaalisen tuen tarvetta ja näin ollen myös antavat siihen spontaanisti
tukea:
Koska lapset kyllä aika nopeasti oppivat näkemään sen, että joku luokkakavereista
tarvitsee esimeks enemmän tämmöstä sosiaalista tukea. (LO1)
Sama luokanopettaja totesi tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden antavan myös muulle
ryhmälle paljon sosiaalisen todellisuuden ymmärtämisen näkökulmasta. Hänen mielestään
se, että luokassa tuetaan toisia hyödyttää koko lapsiryhmää ja lapset oppivat ymmärtämään
moninaisuutta:
Ja toisaalta näen myös niin, että opettavat tietyllä tavalla tai antavat omalle
ryhmälleen äärettömän paljon enemmän mahdollisuuksia oppia sosiaalisia taitoja
elämää varten. Et siitä ei hyödy ainoastaan, sanotaan että vaikkapa se tehostetussa
tai erityisessä tuessa oleva lapsi, että siinä luokassa saa kavereilta tukea, vaan et siitä
hyötyy koko se yhteisö. Opitaan nimenomaan sitä kautta yhdenvertaisuutta ja toisaalta
myös näkemään se, että erilaisuus on rikkautta. (LO1)
Toinen näkökulma kavereiden antamaan tukeen oli opettajan jollain tapaa ohjaama
vertaistuki eri muodoissa. Opettaja voi pyrkiä tukemaan oppilasta, jolla on haasteita
sosiaalisissa suhteissaan esimerkiksi järjestämällä yhteistoiminnallista oppimista. Nämä
toimet voivat aktivoida torjutuksi tullutta ja mahdollisesti saada myönteisiä kokemuksia
molemmille osapuolille. (Salmivalli 2005, 188.) Kuten aiemmin esittelin näkemyksiä
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yhteistoiminnallisesta oppimisesta koko luokalle kohdennettuna tukimenetelmänä, nousi
aineistosta esiin vielä tarkennettu näkemys juuri tuen piiriin kuuluvien oppilaiden
osallisuuden tukemisesta niihin liittyen. Haastatellun luokanopettajan mukaan erityisen
tärkeää on esimerkiksi pari- ja ryhmätöissä suunnitella työskentelyryhmät etukäteen. Myös
Salmivalli (2005, 182) on todennut parien suunnittelun voivan auttaa osallisuuden
haasteisiin.

Lapset,

joilla

on

sosiaalisissa

tilanteissa

haasteita,

voivat

tarvita

työskentelyryhmäänsä sellaisen luokkakaverin, joka pystyy enemmän ottamaan vastuuta ja
kannustamaan tätä:
Että opettajan pitää olla aika tarkka siinä, että sellanen lapsi, jolla on haasteita,
tämmöset lapset hyötyvät siitä, että on sellanen kaveri, esmeks parityössä joka sitte
tietyllä tavalla osaa ottaa sitä vastuuta sitte, ehkä siitä työstä vähän enemmän ja
tsempata tätä toista, nimenomaan jolla on niitä haasteita. Et näkisin että nimenomaan
ryhmätyö- ja parityötilanteissa luokassa pitää olla tarkkana, miettiä vähän että kuka
luokkakavereista on sellanen, joka voi tukea tämän lapsen työskentelyä niin, että toimii
siinä semmosena ikään kun kannustimena ja sitte tietyllä tavalla helpottaa sitä
sosiaalista toimintaa. (LO1)
Eräänlaiset osallistavat kaverimenetelmät nousivat yhtenä ohjatun vertaistuen menetelmänä
aineistossa useissa kertomuksissa. Opetusryhmissä oli esimerkiksi valittu ystäviä, joihin
tutustutaan tai joista pidetään huolta, esimerkiksi viikoittain tai päivittäin:
Vähä sillai kannustettiin siihen, että leikitään eri lasten kanssa ja että tutustutaan
toisiin ja kaikki voi olla kavereita. Ja sitte tuota siellä oli semmonen kaverisysteemi,
että aina viikottain niinku arvottiin semmoset kaverit että vähän niinkö kenen perrään
niinkö pittää huolta että sillä kaverilla on kaikki hyvin. (LO3)
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8 Johtopäätökset
Tutkimukseni kohdistui kentällä eri tehtävissä toimivien opettajien käsityksiin tehostetun ja
erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen tukemisesta.
Tutkimusjoukoksi muodostui kolme luokanopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja kaksi
varhaiserityisopettajaa. Tutkimusaineisto on laadullinen ja kerätty teemahaastattelujen sekä
kirjoitelmien avulla. Tarkastelen tässä luvussa tutkimukseni päätuloksia ja peilaan niitä
aikaisempiin tutkimuksiin tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta sekä
opettajien käsityksistä. Tulokset kuvailevat opettajien tapoja ymmärtää tuen tarpeessa
olevien oppilaiden sosiaalinen osallisuus koulussa, sen haasteiden mahdollisia syitä ja
käytännön tukikeinoja. Nämä tulokset eivät siis ole yleistettäväksi tarkoitettuja totuuksia,
vaan ennen kaikkea erilaisten näkemysten esiin tuomista.

8.1 Tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen
koulun arjessa
Ensimmäinen tutkimusongelma oli selvittää, millaisia käsityksiä opettajilla on tehostetun tai
erityisen tuen piirissä olevien oppilaidensa sosiaalisesta osallisuudesta luokka- ja
kouluyhteisössä. Aineistossa oli kertomuksia niin osallisuuden haasteista kuin myös
tehostetun tuen oppilaista, joilla ei ole vaikeuksia sosiaalisissa suhteissaan. Päällimmäisenä
johtopäätöksenä täytyy todeta, että tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisen
osallisuuden haasteet näyttäytyvät aineiston perusteella opettajien käsityksissä kaiken
kaikkiaan enemmänkin tapauskohtaisina, eivät sääntönä tai poikkeuksena.
Aineiston perusteella tehostetun tai erityisen tuen piirin oppilaiden sosiaalisessa
osallisuudessa luokkatasolla vuorovaikutuksen osalta näyttäisi olevan opettajien käsitysten
mukaan haasteita etenkin silloin, kun tuen tarvetta ilmenee nimenomaan sosiokognitiivisten
taitojen alueella. Myös kommunikaation haasteet ja aggressiivisuus mainittiin yhtenä
vuorovaikutuksen ongelmiin vaikuttavina tekijöinä. Kommunikaation haasteiden yhteydestä
vuorovaikutuksen ongelmien ilmenemiseen on myös aiempaa tutkimustietoa, jotka
vahvistavat myös tämän tutkimuksen tulosta (ks. Raghavendra et al. 2012, 33–43). Yleistystä
tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuulumisesta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteista
ei voi – eikä ole tarkoituksenmukaistakaan – missään nimessä tehdä, sillä esiin nousi myös
kuvauksia tehostetun ja erityisen tuen oppilaista, joilla ei ole vaikeuksia hoitaa asioitaan
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luokkakavereiden kanssa. Vuorovaikutuksen haasteet näyttäisivät opettajien käsitysten
mukaan olevan enemmänkin tapauskohtaisia ja usein sidoksissa tiettyihin vaikeuksiin.
Kaverisuhteissa nähtiin toisinaan olevan haasteita ja tuen tarpeessa olevien oppilaiden
tarvitsevan esimerkiksi toiminnanohjausta sosiaalisissa suhteissa selvitäkseen. Kuitenkin
heterogeeniset oppilasryhmät nähtiin muutamassa kuvauksessa hyvin merkityksellisinä
kaikkien ryhmän jäsenten kannalta. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden nähtiin voivan
harjoitella

mallioppimisen

kautta

inklusiivisissa

ryhmissä

sosiaalisia

taitojaan

monipuolisesti, mutta myös tarjoavan tyypillisesti kehittyneille oppilaille tähän hyvän
mahdollisuuden. Mallioppimisen merkityksestä yksilön kehitykselle on tehnyt teorian
aikoinaan myös Bandura (1977, 22). Lisäksi heterogeenisen ryhmän nähtiin antavan tukea
kaikille sen jäsenilleen, kun luokkaan on muodostunut eräänlainen auttamisen kulttuuri.
Opettajat kuvailivat tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden kuuluvan lapsiryhmään siinä
missä kuka tahansa muukin, mutta aineistosta nousi esiin myös arvioita epäsuosiosta ja
alhaisesta sosiaalisesta statuksesta sekä torjutuksi tulemisesta. Erityisesti ryhmä- ja
parityöskentelyssä tuen tarpeessa olevat oppilaat näyttäisivät opettajien käsitysten mukaan
olevan epämieluisia työskentelykavereita. Pari- ja ryhmätyöskentelyyn liittyvä epäsuosio
mukailee Nepin, Facondinin, Nuccin ja Perun (2013, 319–332) tutkimustuloksia, joista myös
ilmeni tuen tarpeessa olevien oppilaiden olevan useimmin torjuttuja koulutehtävien tekoon
liittyen, kun taas heidät hyväksyttiin paremmin esimerkiksi peleihin mukaan. Tosin
esikoulun osalta aineistossa ilmeni myös leikkeihin ja peleihin liittyviä kuvauksia
torjumisesta.
Tutkimukseen osallistuneet opettajat pohtivat myös tuen tarpeessa olevien oppilaiden
erilaisia rooleja ryhmässä. Tehostetun tuen oppilaiden osalta aineistossa näyttäytyivät niin
sanotut syntipukin ja sivustaseurailijan roolit. Aineistossa ilmi tullut sivustaseuraajan rooli
esimerkiksi ryhmätyötilanteissa voisi mahdollisesti johtua huonoista yhteistyötaidoista
tehtävien tekoon liittyen. Luultavasti myös muiden tekemät arviot työskentelystä tai
käyttäytymisestä vaikuttavat yksilön toimintaan. Samankaltaisia status- ja roolikysymyksiä
pohdittiin myös Fredericksonin, Simmondsin, Evansin ja Soulsbyn (2007, 112–113)
tutkimuksessa. Heidän tutkimustulostensa mukaan tuen tarpeessa olevia oppilaita pidettiin
vähemmän yhteistyökykyisinä ja huonompina johtohahmoina kuin tyypillisesti kehittyneitä
luokkatovereita.
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Sosiaaliseen integraatioon suhtauduttiin jokseenkin epäilevästi, sen nähtiin monen opettajan
käsityksen mukaan olevan inklusiivisen koulun haaste. Sosiaalisen integroitumisen
vaikeuksista

esiintyi

epäonnistumisesta.

sekä

kokemuksia

Sosiaalinen

että

integroituminen

myös

arveluita

näyttäytyi

todennäköisestä

aineistossa

myös

kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokan kohdalla vain osittain onnistuneena: koko
koulun yhteisiin toimintoihin, kuten juhliin ja retkipäiviin kyllä osallistuttiin, mutta
varsinaista arjen sosiaalista osallisuutta ei koettu olevan. Kehitysvammaisten oppilaiden
opetus on myös Jylhän (1999, 116) mukaan sosiaalisesti heikoiten integroitu
yleisopetukseen. Myös aiemmin on todettu, että erityisluokassa opiskelu saattaa heikentää
sosiaalista osallisuutta kouluyhteisössä, mikä voi osaltaan selittää erityisluokkien oppilaiden
heikompaa osallisuutta inklusiivisissa kouluissa (ks. Raghavendra et al. 2012, 33–42;
Wendelborg & Tøssebro 2011, 497–512).
Koulutason osallisuutta tarkastellessa osa tutkimukseen osallistuneista opettajista osa koki,
että oppilasjoukon moninaisuus aiheuttaa toisinaan konflikteja sekä inklusiivinen koulu
saattaa

altistaa

kiusaamiselle

tai

torjumiselle.

Myös

Mannisen

(2015,

41)

tutkimusartikkelissa todettiin kiusaamisen näyttäytyvän kasvattajien näkökulmasta tuen
tarpeessa olevien lasten yhtenä sosiaalisen osallisuuden haasteena. Naukkarisen ja
Ladonlahden (2001, 96) mukaan erilaisuus on ollut kautta aikain motiivi torjua, syrjiä tai
kiusata. Tämä voi selittää myös sitä, miksi osa opettajista uskoi integroinnin lisäävän
kiusaamista.
Sitä vastoin tällä hetkellä lähikoulussa työskentelevät opettajat kuvailivat osallisuutta
pääsääntöisesti hyvin myönteiseen sävyyn. He kokivat, ettei heidän kouluissaan ole
kiusaamista ja että yhteisö on tottunut erilaisuuteen ympärillään. Tämä tulos mukailee
aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan inklusiivisten koulujen opettajat usein näkevät
sosiaalisen osallisuuden ilmenemisen myönteisenä. Onnistuneiden integraatiokokeiluiden
kuvauksissa esiintyy tyypillisesti aikuisten tekemiä arvioita sosiaalisen integroitumisen
myönteisistä puolista. Myös oppilaat ovat kuvanneet sosiaalista integraatiota myönteisessä
mielessä, mutta toisaalta antaneet enemmän esimerkkejä syrjinnästä ja pilkkaamisesta ja
hyväksytyksi tulemisen vaikeudesta kuin opettajat (Frederickson et al. 2004, 46–55; Frostad
& Pijl 2007, 24; Kuorelahti & Vehkakoski 2009, 62–64.) Tämän tutkimuksen tulokset
kuitenkin kattavat vain aikuisten käsitykset, joten en voi arvioida niiden suhdetta lasten
käsityksiin.
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Sitä, miksi lähikouluissa työskentelevät opettajat näkivät lähikoulujen sosiaalisen
osallisuuden myönteisenä, voisi mahdollisesti selittää heidän saamansa positiiviset
kokemukset erityisoppilaiden parissa. Tätä ovat pohtineet myös MacFarlane ja Woolfson
(2013, 46–52) omassa opettajien inkluusiokäsityksiä kartoittavassa tutkimuksessaan. Uskon,
että kokemattomuus voi olla yksi selitys muutosvastarinnalle ja epäileville käsityksille.
Toisaalta tämäkään ajatusmalli ei vastauksissa täysin vahvistu, sillä yksi vastanneista oli
aiemmin työskennellyt inklusiivisessa ympäristössä ja koki koulun tason osallisuuden
kielteisenä. Onhan toki myös niin, että kokemusten luonne vaikuttaa käsitysten
muotoutumiseen. Opettajilla on taustallaan erilaisia kokemuksia tuen tarpeessa olevien
oppilaiden opettamisesta erilaisissa yhteisöissä ja nämä kokemukset ovat muovanneet
heidän

käsityksiään.

Tässä

ollaankin

nähdäkseni

fenomenografisen

tutkimuksen

perimmäisten kysymysten äärellä.

8.2 Tehostetun tai erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden haasteita selittäviä
tekijöitä
Toinen tutkimustehtäväni oli selvittää, millaisia käsityksiä opettajilla on sosiaalisen
osallisuuden haasteiden taustatekijöistä tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvien
oppilaiden kohdalla. Opettajat suosivat käsityksissään selkeästi persoonallisuuteen tai
temperamenttiin

ja

sosioemotionaaliseen

kompetenssiin

liitettäviä

ominaisuuksia

sosiaalisten suhteiden haasteiden selitykseksi. Nämä ovatkin takuulla sosiaalisten suhteiden
haasteita selittäviä tekijöitä, mutta kokonaisuus voi olla paljon monimutkaisempi. Analyysin
tuottamien tulosten perusteella väitän, että syyt sosiaalisten suhteiden haasteiden taustalla
ilmenevät jälleen hyvin tapauskohtaisesti – ainakin opettajien käsityksissä.
Osalla tuen tarpeessa olevista oppilaista voi olla sosioemotionaalisen kompetenssin osalta
vaikeuksia, mutta kaikissa tapauksissa sitä ei voida nähdä selittävänä tekijänä. Joidenkin
lasten kohdalla persoonallisuus varmasti selittää haasteita, mutta syitä voi löytyä myös
ryhmästä tai ympäristöstä. Aiemmin on todettu, että sosiaalisten suhteiden taustalla
vaikuttavat yksilön ominaisuudet, mutta lapsen saama suosio vaikuttaa myös hänen
ominaisuuksiinsa.

Sosiaaliset

suhteet

muotoutuvat

siis

yksilön

ja

ympäristön

yhteisvaikutuksesta. (ks. Eisenberg et al. 2009, 473.) Luulen, että haasteiden syyt yksilön ja
ympäristön osalta kietoutuvat myös toisiinsa, joten syitä ei pidä etsiä yksipuolisesti. Näin
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ollen tulokset kuvailevat erilaisia mahdollisia syitä, joita opettajat toivat kertomuksissaan
esiin. Tutkimustehtävänäni ei ollut tuoda ilmi yhtä oikeaa syytä haasteisiin.
Oppilaan temperamentin ja persoonallisuuden ohella sosioemotionaalisen kompetenssin
kehitys nähtiin olennaisena sosiaalisen osallisuuden haasteiden osatekijänä. Tuen tarpeessa
olevilla lapsilla nähtiin toisinaan olevan ikätasoa alhaisempi sosiaalinen kompetenssi, joka
ilmenee koulun arjessa esimerkiksi epäsopivana käyttäytymisenä. Tämä voi johtaa
torjumiseen tai ilmetä tuen tarpeessa olevan oppilaan vaikeuksina jäsentää tapahtumien
kulkua. Frostadin ja Pijlin (2007, 15–30) tutkimustulokset ovat osittain ristiriidassa tähän
tulokseen, sillä heidän tutkimuksen mukaan sosiaaliset taidot eivät ole ainakaan kaikissa
tapauksissa varsinainen osallisuuden haasteita selittävä tekijä. Toisaalta taas Laine (2005,
206) on todennut, että oppilaan ryhmässä saavuttama asema liittyy hänen useisiin
kehityksellisiin prosesseihin, esimerkiksi sosioemotionaaliseen kompetenssiin. Tähän
uskoisin liittyvän jälleen tapauskohtaisuuden; kaikilla tuen tarpeessa olevilla oppilailla ei ole
sosiaalisen kompetenssin osalta haasteita ja näin ollen sitä ei kaikissa tapauksissa voida pitää
selittävänä tekijänä. Niiden oppilaiden osalta, joilla sosioemotionaalisia vaikeuksia ilmenee,
selittänevät ne ainakin osittain myös sosiaalisen osallisuuden haasteita. Tutkimukseen
osallistuneet opettajat olivat selkeästi nähneet sosiaalisen osallisuuden haasteiden liittyvän
sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeuksiin, sillä kaikki tutkimukseen osallistuneet
nimesivät sen haasteiden selitykseksi.
Oppilaan tuen piiriin kuulumisesta sosiaalisten haasteiden taustalla mainittiin yhdeksi syyksi
se, jos tuen tarve liittyi nimenomaan sosioemotionaalisiin taitoihin. Osa opettajista näki
myös kuitenkin tuen tarpeeseen johtaneet syyt yhtenä sosiaalisen osallisuuden haasteita
selittävänä tekijänä. Tuloksista ilmeni, että osan opettajien käsitysten mukaan myös ulkoinen
erilaisuus ja esimerkiksi puheen tuottamisen ongelmat voivat johtaa sosiaalisten suhteiden
haasteisiin koulumaailmassa, sillä ne voivat altistaa kiusaamiselle, pilkkaamiselle tai vain
yksinkertaisesti vuorovaikutuksen vaikeuksiin.
Myös aiemmissa tutkimuksissa sosiaalisten suhteiden haasteita on yritetty selvittää
erityyppisiä vaikeuksia tarkastelemalla. Nämä tutkimukset ovat myös osoittaneet vaihtelua
tuen tarpeen taustatekijöiden suhteesta osallisuuden haasteisiin. On saatu tuloksia, joissa
todetaan että liikuntarajoitteiset oppilaat ovat paremmin osallisina ryhmän toiminnoissa kuin
älyllisistä vaikeuksista kärsivät oppilaat. Tämä tulos on jokseenkin ristiriidassa aineistossa
ilmi tulleen näkemyksen kanssa, jonka mukaan fyysinen erilaisuus johtaisi kiusaamiseen.
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Eräs toinen tutkimus taas osoitti yhteisen kommunkointikeinon puuttumisen johtavan
osallisuuden pulmiin, mikä vahvistaa tämän tutkimuksen tulosta, jonka mukaan puheen
tuottamisen vaikeudet voivat opettajan käsityksen mukaan johtaa osallisuuden haasteisiin.
On myös tutkittu, että kognitiivisista tai motorisista vaikeuksista kärsivät oppilaat ovat
paremmin hyväksyttyjä ja vähemmän torjuttuja kuin oppimisen tai käyttäytymisen
vaikeuksiin tukea tarvitsevat oppilaat. Myös tässä tutkimuksessa ilmeni opettajien kuvauksia
epäsopivan käyttäytymisen ja aggressiivisuuden yhtymäkohdista sosiaalisen osallisuuden
haasteisiin. Myös oppimisen haasteet voisivat selittää sitä, miksi jotkut opettajat kokivat tuen
tarpeessa olevien lasten tulleen torjutuksi yhteistoiminnallisessa oppimisessa. (ks. Nepi et
al. 2013, 323–330; Raghavendra et al. 2012, 33–42; Wendelborg & Tøssebro 2011, 497–
512.)
Ryhmään liittyvistä syistä sosiaalisen osallisuuden haasteiden taustalla opettajat kertoivat
erilaisista rooliodotuksista ja arvioivat alhaisen ryhmähierarkisen statuksen myös
vaikuttavan suosion laatuun tai mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kuten torjutuksi
tulemiseen. Fredericksonin, Simmondsin, Evansin ja Soulsbyn (2007, 112–113)
tutkimustulosten mukaan muut oppilaat pitivät tuen tarpeessa olevia oppilaita vähemmän
yhteistyökykyisinä

ja

huonompina

johtohahmoina

kuin

tyypillisesti

kehittyneitä

luokkatovereita. Tämä saattaisi olla selittävä tekijä aineistosta esiintyvälle arviolle, jonka
mukaan tehostetun tuen piirin oppilaat jäävät niiden oppilaiden varjoon, joilla on korkeampi
sosiaalinen status.
Ympäristöön liittyvistä seikoista aineistossa mainittiin aikuisten asenteellisuus. Yksi
tutkimukseen osallistunut opettaja uskoi, että yksi osatekijä osallisuuden haasteille oli
koulun johdon portailta saakka välittyvät aikuisten asenteet tuen tarpeessa olevia oppilaita
kohtaan. On varmasti totta, että onnistuneen inkluusion tulisi lähteä koulun johtotasolta ja
yhteisen ajattelumallin luomisesta. Koulun toimintakulttuuriin sosiaalisen osallisuuden
mahdollistajana on myös viitannut Manninen (2015, 49), joka on todennut asennemuutosten
lähtevän rakenteelliselta tasolta. Myös jokainen opettaja voi omalla esimerkillään ohjata
lapsiryhmää erilaisuuden hyväksymiseen. Jos tähän ei panosteta, lopputuloksena voi olla
heikot osallisuuden kokemukset. Opettajan oma toiminta, tavoitteet, arvot ja uskomukset
vaikuttavat välillisesti myös siihen, miten lapset oppivat käsittelemään erilaisuutta
(Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 96). Myös puutteelliset resurssit nähtiin sosiaalisen
osallisuuden haasteita selittävänä tekijänä, sillä liian suuret ryhmäkoot voivat hankaloittaa
sosiaalista osallisuutta ja sosiaalisten taitojen opettelua.
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8.3 Tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sosiaalisen osallisuuden
tukeminen
Kolmas tutkimusongelma oli selvittää opettajien kokemuksia ja käsityksiä sosiaalisen
osallisuuden tukemisen keinoista koulussa. Päälinjat opettajien kertomissa tuen muodoissa
olivat aikuisen antama tuki ja kavereiden antama tuki. Aikuisen antamasta tuesta pystyi
erottamaan päivittäisen kannustamisen, koko luokan tukemisen, asennekasvatuksen sekä
yksittäisen oppilaan sosiaalisten tai sosiokognitiivisten taitojen tukemisen. Kavereiden tuki
nähtiin ilmenevän sekä spontaanina että opettajan ohjaamana. Nämä tulokset kuvaavat siis
oppilaan sosiaalisen osallisuuden tukemisen erilaisia käytännön keinoja, joita aineiston
analyysi toi esiin.
Päivittäinen tukeminen ja osallistumaan kannustaminen näyttäytyi opettajien kertomuksissa
sosiaalisen

osallisuuden

tukemiseen

liittyen

yhtenä

olennaisimpana

elementtinä.

Päivittäinen kannustaminen on ymmärrykseni mukaan opettajan ja oppilaan välistä
vuorovaikutusta, jossa opettaja ohjaa tuen tarpeessa olevaa lasta mukaan ryhmän yhteisiin
toimintoihin. Myös Alexanderssonin (2011, 114–123) mukaan opettajan kannustava ote
vuorovaikutukseen voi olla merkittävässä asemassa osallisuuden toteutumisen kannalta.
Koko luokan tukeminen esiintyi aineistossa yhtenä päällimmäisenä tukikeinona, esimerkiksi
yhteistoiminnallisen oppimisen järjestämisenä. Erityisen tärkeänä nähtiin se, että kaikki
varmasti pystyvät osallistumaan toimintoihin. Edelleen Alexanderssoniin (2011, 114–123)
viitaten, opettajan kyky johdattaa oppilaita keskinäiseen vuorovaikutukseen ja opetuksen
järjestäminen mahdollisimman vuorovaikutteiseksi voidaan todeta olevan äärimmäisen
tärkeää. Opettajalla voi olla merkittävä rooli tuen tarpeessa olevan lapsen mukaan
saamisessa inklusiivisessa luokassa; kannustamalla tuen tarpeessa olevaa oppilasta
vuorovaikutukseen, mutta myös ohjaamalla muita vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Myös
Wendelborgin ja Tøssebron (2011, 497–512) tutkimuksessa kävi ilmi, että oppimiseen
liittyviin

toimintoihin

Yhteistoiminnallista

osallistumalla

oppimista

oli

myös
käytetty

sosiaalinen
sekä

esi-

osallisuus
että

vahvistuu.

perusopetuksessa.

Yhteistoiminnallinen oppiminen näyttäisi siis olevan merkittävä tekijä vahvistamaan luokan
sisäistä sosiaalista osallisuutta myös aiempien tutkimusten näkökulmasta.
Myös eräänlainen asennekasvatus mainittiin yhtenä tukemisen muotona. Opettajien
kertomusten mukaan on tärkeää opettaa lapsia hyväksymään erilaisuutta, kasvattaa luokkaa
ymmärtämään ihmisten moninaisuutta. Myös Naukkarinen ja Ladonlahti (2001, 96) ovat
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todenneet opettajalla olevan mahdollisuus ohjata omaa ryhmää tähän, joten opettajan
viestittämien asenteiden voidaan todeta olevan myös yksi hyvin tärkeä tukimuoto koko
lapsiryhmälle.
Yksi näkökulma sosiaalisen osallisuuden tukemiseen oli myös erilaiset tunne- ja sosiaalisten
taitojen opetusmenetelmät, joita voi kohdistaa yksittäiselle oppilaalle tai tarvittaessa koko
ryhmälle. Näistä metodeista aineistossa ilmeni lukuisia erilaisia käytännön sovelluksia.
Oppilaille oli opetettu sosiaalisia taitoja esimerkiksi toiminnanohjauksen ja sosiaalisten
tarinoiden ja sarjakuvittamisen kautta. Myös tunnetaitoja oli opetettu esimerkiksi
tunnekorttien avulla. Erilaiset sosiokognitiiviset menetelmät esiintyivät aineistossa
erityisesti esiopetuksessa työskennelleiden opettajien kertomuksissa.
Myös kavereiden antama tuki oli vahvasti esillä opettajien näkemyksissä tehostetun tai
erityisen tuen oppilaiden sosiaalisen osallisuuden tukemiseksi. Näistä käsityksistä pystyi
erottelemaan kaksi selkeää päänäkemystä, spontaani ja ohjatusti annettu kaverin tuki.
Spontaanilla tuella tarkoitetaan tässä yhteydessä ohjaamatonta toisen lapsen kaveruutta, joka
jollain tapaa on opettajien mielestä auttanut tehostetun tai erityisen tuen lasta sosiaalisen
osallisuuden näkökulmasta.
Spontaanista tuesta ilmeni opettajien näkemykset vertaissuhteiden merkityksellisyydestä
sosiaalisen osallisuuden mahdollistajana. Yhdessä kuvauksessa ilmeni opettajan käsitys
mallioppimisen tärkeydestä. Esimerkiksi Pijl ja Frostad (2007, 16) sekä Bandura (1977, 22)
ovat todenneet lasten oppivan sosiaalisia taitoja muilta saamansa mallin kautta. Spontaaniin
tukeen liittyen aineistossa esiintyi myös näkemys, jonka mukaan oppilaat osaavat myös
tulkita tilanteita sen verran hyvin, että antavat kavereille spontaanisti tukea. Aineistosta
nousi esiin myös näkökanta kavereiden tuen tärkeydestä koko ryhmän kannalta: siitä
hyötyvät luokassa kaikki, kun kavereilta saa tukea. Laineen (2005, 206) mukaan sekä
ystävyyssuhteilla että vertaisryhmillä on merkittävä vaikutus lapsen psykososiaaliseen
kehitykseen, joten spontaaninkin tuen voi todeta olevan hyvin merkityksellistä.
Opettajan jollain tapaa ohjaama kavereiden tuki on luokiteltu ohjatuksi tueksi. Näistä
menetelmistä aineistossa mainittiin ryhmä- ja parityöhön liittyvät järjestelyasiat, kuten
sopivien

työskentelyryhmien

laatiminen

etukäteen.

Myös

eräänlaiset

kavereiksi

huomaamatta osallistavat menetelmät, esimerkiksi viikottain vaihtuvat kaverit nimettiin
yhdeksi hyväksi tukikeinoksi.
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9 Tutkimuksen tarkastelua
Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni eettisyyttä, luotettavuutta ja lopuksi esittelen omia
ajatuksiani tekemästäni tutkimuksesta kokonaisuudessaan sekä pohdin mahdollisia
jatkotutkimusmahdollisuuksia.

9.1 Eettisyys
Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, alkaen tutkimusaiheen valinnasta ja
jatkuen koko tutkimuksen toteuttamisen ajan. Olen omassa tutkimuksessani pyrkinyt
pitämään hyvän tutkimuseettisen käytännön mahdollisimman hyvin mukana ja pysähtyä
pohtimaan eettisiä kysymyksiä aina kun on ollut tarpeen. Kokonaisuudessaan olen omasta
mielestäni onnistunut toteuttamaan tämän Pro Gradu –tutkielman hyvän tutkimustavan
mukaisesti.
Tutkimusaiheen valinta voidaan nähdä tutkimuksen teon ensimmäisenä eettisenä
kysymyksenä (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 53–60). Valitsin oman aiheeni siksi, koska
erityispedagogiikka on ollut jo pitkään mielenkiinnon kohteenani ja haluaisin lisätä sekä
omaa että muiden tietämystä johonkin tieteenalan aihealueeseen liittyen. Pohdittuani
ajankohtaisia kysymyksiä, päätin toteuttaa kandidaatin tutkielmassa aloittamani sosiaalisen
osallisuuden tutkimisen kolmiportaisen tuen näkökulmasta. Mielestäni sosiaalisen
osallisuuden tutkiminen on erittäin ajankohtaista ja perusteltua, sillä integraatio ja
inklusiivinen opetus ovat vahvasti tätä päivää ja kolmiportainen tuki on kohtuullisen tuore
aihe suomalaisessa erityiskasvatuksessa. Valitsin tutkimuskohteekseni nimenomaan
opettajien käsitykset, koska niitä oli tutkittu suhteellisen vähän, enkä löytänyt täysin
vastaavaa suomalaista tutkimusta ollenkaan. Aiempia samansuuntaisia tutkimuksia
pääasiassa ulkomailta kuitenkin löytyi jonkin verran, joten teoreettinen viitekehys oli
mahdollista rakentaa tälle aihealueelle vahvaksi. En koe, että tutkimusaiheeseeni itsessään
liittyy erityisiä eettisiä kysymyksiä, sillä opettajien käsityksiä tutkittaessa jokainen opettaja
pystyi henkilökohtaisesti päättämään tutkimukseen osallistumisestaan ja siitä, mitä tälle
tutkimukselle osallistuessaan haluaa antaa. Oppilaiden käsityksiä tutkittaessa eettistä puolta
olisi varmasti joutunut pohtimaan huomattavasti enemmän.
Tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin liittyy myös eettisiä kysymyksiä (Clarkeburn &
Mustajoki 2007, 60–79). Tutkimuksen toteuttaminen kaikissa sen vaiheissa eettisesti hyvän
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tutkimustavan mukaisesti olikin minulle ensiarvoisen tärkeää. Kaikkien tutkimukseen
osallistuvien opettajien sekä heidän työhönsä tai oppilaidensa yksityisyyteen liitettävät
tiedot on muutettu tunnistamattomaksi. Tutkimusaineistoa ei ole päässyt käsittelemään
kukaan muu henkilö itseni lisäksi ja tutkimuksessa koottu haastatteluaineisto ja kirjoitelmat
on hävitetty tutkimusraportin valmistumisen jälkeen. Korostin eettistä tutkimusotettani
myös ennen haastattelutilanteita, jotta haastateltavat opettajat voivat kertoa käsityksistään
vapautuneesti.
Tutkijana täytyy myös tunnistaa omat velvollisuudet (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 80–
81). Olen pyrkinyt kautta linjan kunnioittamaan muiden tutkijoiden aiemmin tekemää työtä
viittaamalla heidän teksteihinsä asiaan sopivalla tavalla. Analyysin vaiheissa käsittelin
merkityksellisiä ilmaisuja niiden tarkoituksenmukaisissa asiayhteyksissä muuntelematta
tutkimukseen osallistuneiden opettajien tuottamaa tietoa. Olen pyrkinyt kokoamaan
tutkimukseni kauttaaltaan niin huolellisesti kuin mahdollista ja esittämään kaiken
mahdollisimman läpinäkyvästi ja hyvän tieteellisen käytännön mukaan.

9.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia
Jouduin tutkimuksen tekemisen aikana pohtimaan lukuisia kertoja otannan riittävyyttä.
Yhtenä suurimpana haasteena tämän tutkimuksen toteuttamisessa koin juuri ihmisten
viitseliäisyyden suostua kaiken arkisen kiireen keskellä haastatteluun tai kirjoittamaan
kirjoitelmaa. Kirjoitelmaohjeessa pyydettiin tuottamaan kolme vapaamuotoista kirjoitelmaa
teemahaastattelussakin esiintyneistä teemoista apukysymysten avulla. Tämä voi näyttäytyä
tutkimukseen osallistumaan pyydetyille henkilöille suhteellisen haastavana ja aikaa vievää
tehtävänä, johon ei viitsitä edes ryhtyä. En kuitenkaan nähnyt käsityksiä kartoittavan
tutkimuksen kannalta esimerkiksi strukturoitua kyselylomaketta mahdollisena vaihtoehtona,
vaikka se olisi saattanut tuottaa enemmän vastauksia. Halusin tarkastella käsityksiä
syvällisemmin, jokaisen informantin omaehtoisen kerronnan kautta. Jos tekisin tutkimuksen
uudelleen, saattaisin pitäytyä yhdessä aineistonkeruumenetelmässä ja aloittaa aineiston
hankinnan vieläkin aiemmin. Lopulta, kun kirjoitelmien aineistonkeruun viimeisenä päivänä
otos oli kuusi, päätin tämän olevan riittävä otanta tätä tutkimusta ajatellen. Otannassa on
esillä mielestäni edustava joukko erilaisissa tehtävissä toimivia opettajia: esiopettajia,
erityisopettajia ja luokanopettajia. Osa tutkimukseen osallistuneista työskenteli tutkimuksen
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tekemisen aikaan inklusiivisessa ympäristössä ja osa yleisopetuksen puolella, joten
lähtökohtaisesti kokemustaustat olivat hyvin monipuoliset.
En pyrkinyt yleistettävään ja määrällisesti suureen tietoon, joten en näe otoskoolla olevan
luotettavuuden kannalta varsinaisia riskejä tämän tutkimuksen viitekehyksessä. Ottaen
huomioon tutkimukseni otannan, mielestäni tutkimus toi esiin varsin hyvin opettajien
erilaisia käsityksiä tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen
tukemisesta. Perustelen otannan kokoa tutkimuksen laadullisella otteella. Pienikin määrä
osallistujia on riittävä, mikäli niistä saadaan perusteellisesti esiin käsitysten laadullinen
vaihtelu, sillä määrä ei ole kvalitatiivisen tutkimuksen kriteeri (Eskola & Suoranta 1998, 18).
Käsityksissä ilmeni selkeästi vaihtelua; osa käsityksistä oli samansuuntaisia, mutta osa taas
erosi selvästi toisistaan. Suoria linjauksia opettajien käsityksistä ei voi – eikä ollut
tarkoituskaan – tehdä, vaan tuoda esiin erilaiset tavat kokea tutkittava ilmiö. Suuremmalla
otannalla olisi voinut mahdollisesti tuoda esiin vieläkin enemmän käsitysten vaihtelua tai
vahvistaa samankaltaisten ajattelutapojen olemassaoloa. Koen kuitenkin Pro Gradu tutkielman tasoisen tutkimuksen kohdalla aineiston palvelevan tarkoitustaan ja vaihtelua
sekä vahvistusta esiintyneen riittävästi.
Päätös toteuttaa aineistonkeruu lopulta sekä kirjoitelmien että haastattelujen muodossa
osoittautui mielestäni toimivaksi. Teemahaastattelut antoivat mahdollisuuden kysyä
tarkentavia kysymyksiä ja tarkastella ilmiötä moniulotteisesti. Kirjoitelmia varten laadin
kyselylomakepohjan, jossa apukysymyksinä oli teemahaastattelurungon kysymyksiä, joka
taas mahdollisti jokaiselle kirjoitelman kirjoittajalle pohtia asioita ajatuksen kanssa. En koe,
että kumpikaan aineistonkeruumenetelmä olisi ollut luotettavuuden kannalta tarkasteltuna
huono valinta saadun aineiston perusteella.
Laadullisessa, eritoten fenomenografisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteereitä ovat
aitous ja relevanssi, joita tulee tarkastella sekä aineiston että muodostettujen kategorioiden
osalta. Aineiston osalta aitous tarkoittaa saman asian käsittelyä sekä tutkittavien että tutkijan
osalta, kun taas relevanssilla tarkoitetaan aineiston sopivuutta teorian kannalta. (Ahonen
1994, 130.)
Mielestäni aineistonkeruunmenetelmissäni aitouden kriteeri toteutui hyvin. Kysymäni
kysymykset eivät olleet aseteltuja johdattaviksi, vaan niillä pyrittiin saamaan opettajia
kertomaan omia käsityksiään aihepiiriin liittyen. Teemahaastatteluissa oli mahdollisuus
esittää

tarkentavia

kysymyksiä,

joka

esti

väärinymmärrysten

muodostumisen.
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Kirjoitelmaohjeisiin liitin kaikki teemahaastattelussa käyttämäni apukysymykset, jotta
kirjoitelmien kirjoittajat tiesivät mihin vastata. Kirjoitelmaohje ja kysymykset löytyvät
Liitteistä 1 ja 2. Kirjoitelmalomake käsittää siis samat teemat ja apukysymykset, joita käytin
myös teemahaastatteluissa. Aineistossa ilmi tulleet käsitykset olivat selkeästi yhteydessä
teoreettisessa viitekehyksessä käsittelemiini aihealueisiin ja teoreettiseen tietoon, vaikka en
tehnyt analyysia teoriaohjaavasti, vaan aineistosta lähtien. Tästä syystä arvioin
tutkimusaineiston relevanssin olevan myös vahva.
Myös analyysissa muodostettuja kategorioita tulee arvioida aitouden ja relevanssin osalta.
Aitoutta arvioidaan suhteessa ilmaisun tekijän merkityksiin ja relevanssia tutkimuksen
teoreettiseen viitekehykseen. (Ahonen 1994, 130.) Toteutin aineiston analyysin
”unohtamalla” teoreettisen viitekehyksen ja omat ennakkokäsitykseni. Pyrin siis
toteuttamaan

analyysin

fenomenografisen

analyysin

ohjeistuksen

mukaisesti

aineistolähtöisenä (ks. Niikko 2003, 33–35). Kategoriat muodostuivat puhtaasti opettajien
kertomien käsitysten perusteella. Kategorisointi vei runsaasti aikaa ja vaati useita yrityksiä
ja erehdyksiä, kunnes sain tuotua esiin mahdollisimman selkeästi ja luotettavasti käsitysten
vaihtelun eri kategorioiden muodossa. Pitkäjänteinen ilmaisujen ja kategorioiden kanssa
työskentely tuotti lopullisen tuloksen, jossa kaikki ilmaisut ovat sijoitettuna kategorioihin,
osa myös useampaan, johtuen niiden monimerkityksellisyydestä. Analyysin tulokset ovat
selvästi yhteydessä teoreettisen viitekehyksen aihealueisiin ja aiempiin tutkimuksiin, joka
on sisällöllisen luotettavuuden kannalta nähdäkseni ehdottoman hyvä merkki.
Olen tuonut tutkimusraportissani mahdollisimman seikkaperäisesti ja perustellusti esiin
teoreettisten lähtökohtien liittymäkohdat tutkimuskysymyksiini, tutkimusjoukon valinnan,
haastattelutilanteet, aineistonkeruun sekä -analyysin periaatteet ja kulun sekä tulokset. Pyrin
liittämään

teoreettisen

viitekehyksen

ja

aiemmat

tutkimukset

omiin

tuloksiini

mahdollisimman kattavasti sekä tuomaan esille otteita aineistosta, jotta tutkimukseni
tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. Olen havainnollistanut analyysin eri vaiheita
kuvioiden ja taulukkojen avulla, joiden uskon osaltaan myös vahvistavan tekemäni
tutkimuksen sekä tämän tutkimusraportin luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

9.3 Lopuksi
Kokoan tässä viimeisessä kappaleessa ajatuksiani tekemästäni tutkimuksesta. Kuten jo
johdannon alkusanoissa totesin, tulevaisuudessa inklusiiviseen lähikouluun voi päästä
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entistäkin enemmän erilaisia oppijoita. Haasteita sosiaalisessa integroitumisessa voi
tapauskohtaisesti ilmetä sekä luokan että koko koulun tasolla, syitä siihen voi etsiä sekä
yksilöstä, ryhmästä että ympäristöstä – aina kuitenkin tapauskohtaisesti – kuten tämäkin
tutkimus osoitti. Opettajat ovat niitä henkilöitä, jotka ensi kädessä ovat kosketuksessa näiden
asioiden kanssa ja jotka voivat tukea yksilön ja ryhmän osallisuutta monin eri keinoin. Näistä
syistä koin tämän aihealueen kartoittamisen olevan juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää. Vaikka
rakenteellinen perusta inkluusiota varten ei aivan vielä ole kunnossa, jokainen opettaja voi
olla merkittävässä roolissa ainakin luokkatason sosiaalisen osallisuuden tukemisen
näkökulmasta. Tutkimustuloksista on nähtävissä lukuisia tukimahdollisuuksia sosiaalisen
osallisuuden parantamiseksi, jotka mielestäni ovat tämän tutkimuksen arvokkainta
käytännön antia.
Kuvasin analyysiosuudessa muutamia esioletuksiani tutkimusaiheesta. Ajattelin ennen
tutkimuksen toteuttamista, että tutkimus tuottaisi varsin kielteisiä tuloksia oppilaiden
erilaisuudesta ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Ilokseni sain kuitenkin huomata,
että haasteiden lisäksi opettajien kuvauksissa näyttäytyi myös käsityksiä moninaisuuden
tärkeydestä oppilasryhmien kannalta. Uskonkin nyt tutkimuksen tekemisen jälkeen, että
erilaisuuden hyväksyminen on ennen kaikkea tottumiskysymys. Jos ei ole tottunut
erilaisuuteen, sitä ei välttämättä osata kohdata rikkautena. Ajan myötä, mikäli erilaisia
oppijoita sijoitetaan yhä enemmän lähikouluihin, voidaan jo lapsesta saakka oppia
hyväksymään moninaisuutta. Uskon, että tämä voisi vähentää lopulta myös erilaisuudesta
johtuvaa kiusaamista. Oli myös hienoa huomata, kuinka paljon tutkimukseen osallistuneet
opettajat olivat ajatelleet sosiaalista osallisuutta ja käyttäneet sen tukemiseen lukuisia eri
keinoja.
Luulen, että täydellinen, myös sosiaalisesta näkökulmasta onnistuva inkluusio voi jonain
päivänä olla mahdollinen, jos puitteet vain luodaan kuntoon kaikilla tasoilla. Tutkimukseen
osallistuneiden lähikoulujen opettajien kuvauksissa heijastui selkeä tyytyväisyys
inklusiivisessa yhteisössä työskentelyä ja sen yhteisöllisyyttä kohtaan. Arvelen, että nyt
vuonna 2015, inklusiiviseen koulutusjärjestelmään meillä Suomessa on kuitenkin vielä
jonkin verran matkaa. Rakenteelliset ja asenteelliset muutokset kohti inklusiivista koulua
pitäisi lähteä johdon ja koulutusjärjestelmän tasolta. Opettajat käytännön työssään voivat
vastata erinäisiin haasteisiin esimerkiksi tässä tutkimuksessa esiin tuotujen tukikeinojen
avulla. Onnistuneeseen sosiaaliseen integraatioon vaaditaan aivan kaikkien toimijoiden
panosta.
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Mielestäni tutkimukseni tuo hyvin esiin erilaisten opettajien erilaisia käsityksiä tuen
tarpeessa olevien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta luokka- ja kouluyhteisössä.
Tutkimuksen tulokset ovat opettajien erilaiset käsitykset tehostetun tai erityisen tuen
oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen tukemisesta koulussa. Kategorisointi ja niistä
esitetyt kuviot ja taulukot havainnollistavat näitä tuloksia. Tulokset kertovat tutkimukseen
osallistuneiden, erilaisissa työtehtävissä toimivien opettajien käsityksistä. Pyrin siis tuomaan
esiin erilaisia tapoja kokea jokin asia eri toimijoiden näkökulmasta. Käsitykset ovat
henkilökohtaisia, joten korostan vielä, ettei niiden perusteella pidä tehdä yleistyksiä. Pyrin
tuomaan esiin myös pohdintaa mahdollisille syille erilaisissa työtehtävissä toimivien ja
toimineiden opettajien käsitysten samankaltaisuuksille tai eroavaisuuksille, sillä käsitykset
liittyvät jokaisen yksilön omaan kokemustaustaan.
Vastaavaa opettajien käsityksiä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sosiaalisesta
osallisuudesta ja sen tukemisesta tutkivaa tutkimusta ei käsittääkseni Suomessa ole aiemmin
tehty. Uskon näin ensinnäkin siksi, koska kolmiportainen tukijärjestelmä ja tehostettu tuki
ovat vielä kovin tuoreita asioita ja toisekseen siksi, koska en löytänyt täysin vastaavia
tutkimuksia. Jossain määrin samansuuntaisen tutkimusartikkelin on kuitenkin julkaissut
tuoreeltaan Sari Manninen (2015), joka tutki yhden erityisluokanopettajan sekä huoltajien
käsityksiä pidennetyn oppivelvollisuuden ja HOJKS-oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta.
Omassa tutkimuksessani syvennyttiin kuitenkin nimenomaan opettajien käsityksiin.
Opettajien käsitykset osallisuuden ilmenemisestä ja mahdollisten haasteiden syistä sekä
käytännön tukitoimien selvittäminen tuovat suomalaisen erityispedagogiikan kentälle uutta
tutkimustietoa. Lisäksi tehostetun tuen oppilaiden sosiaalisen osallisuuden osalta
tutkimukseni

on ensimmäinen laatuaan. Tehostetun

tuen näkökulman johdosta

tutkimuksessa tarkastellaan koulunkäynnin vaikeuksia hyvin laaja-alaisesti. Ulkomaisissa
tutkimuksissa esiintyi jonkin verran enemmän myös opettajien käsityksiä kartoittavia
asetelmia. Kuten aiemmin johtopäätöksissä on esitelty, tämän tutkimuksen tuloksissa
esiintyi yhteneväisyyksiä, mutta myös eroavaisia tuloksia verrattuna aiempiin aihepiirin
tutkimuksiin.
Tutkimusasetelmani oli mielenkiintoinen sekä teoreettisesta että käytännöllisestä
näkökulmasta. Tutkimukseni antaa teoreettista tietoa opettajien käsityksistä sosiaalisesta
osallisuudesta ja sen haasteista oppilaiden moninaisuuden näkökulmasta. Tulevaisuuden
koulu tulee varmasti olemaan myös hyvin heterogeeninen, joten osaltaan tämä kertoo
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opettajien käsityksistä lähikoulua ja sosiaalista integroitumista kohtaan. Pyydettäessä
kertomaan osallistavia tukitoimia, opettajat antoivat lukuisia erilaisia esimerkkejä
käyttämistään menetelmistä. Tämä tuo tutkimukseeni myös käytännöllisen näkökulman,
josta lukuisat opettajat voivat hyötyä työssään.
Jatkotutkimuksen kannalta äärimmäisen mielenkiintoista olisi tutkia opettajien käsityksiä ja
oppilaiden sosiaalisia suhteita verraten niitä toisiinsa. Kuten myös aiemmat tutkimukset ovat
osoittaneet, opettajilla voi olla oppilaita myönteisempi käsitys osallisuudesta kuin oppilailla
itsellään. Jatkotutkimus voisi olla mielekästä toteuttaa tutkien sosiometrinä luokan
sosiaalisia suhteita ja vertailla tuloksia opettajan antamiin käsityksiin. Tällainen tutkimus
olisi

mielenkiintoista

toteuttaa

myös

erilaisissa

oppimisympäristöissä,

pienryhmien ja yleisopetuksen luokkien osallisuuden yhteyksiä ja eroja.

selvittäen
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LIITE 1: Kirjoitelman saatekirje
Tämä kysely on osa Pro Gradu -tutkielmani aineistonkeruuta. Opiskelen Oulun yliopistossa
laaja-alaiseksi luokanopettajaksi. Teen tutkimusta tehostetun ja erityisen tuen piiriin
kuuluvien oppilaiden sosiaalisesta osallisuudesta ja sen tukemisesta luokka- ja
kouluyhteisössä. Mikäli sinulla on tai on ollut luokassasi tehostetun ja/tai erityisen tuen
piiriin kuuluvia oppilaita, olet juuri oikea henkilö osallistumaan tutkimukseeni! Tässä
tutkimuksessa en hae oikeita tai vääriä vastauksia, vaan pyrin kartoittamaan opettajien
erilaisia käsityksiä.
Antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä aineistoja tulla
luovuttamaan kenellekään ulkopuoliselle. Myöskään tutkimusraportissa ei tule ilmi
tutkimukseen osallistuneista henkilöistä mitään sellaisia tietoja, joista heidät voisi tunnistaa.
Ohjeistus:
Muutaman esitietokysymyksen jälkeen kirjoita kolme vapaamuotoista kirjoitelmaa alla
esitellyistä teemoista. Kirjoitelmilla ei ole minimi- eikä maksimipituusvaatimuksia. Voit
käyttää apukysymyksiä kirjoittamisen tukena. Kerättyä aineistoa ei käytetä muuhun kuin
tähän tutkimukseen. Kaikki kerätty aineisto hävitetään aineiston analysoinnin jälkeen.
Vastausaika 29.9.2015 saakka.
Kiittäen vaivannäöstäsi,
Saija Hänninen

LIITE 2: Kirjoitelmakaavake
Sukupuolesi ja työnkuvasi:
Työkokemuksesi vuosina:
Miten kolmiportainen tuki näkyy luokassasi?
Montako kunkin tuen portaalle asettuvaa oppilasta luokassasi on?
Miten kolmiportainen tuki on näkynyt aiemmin opettamissasi luokissa?
Kirjoitelma 1. Tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden sosiaalinen
osallisuus luokassa ja koulussa
Voit käyttää seuraavia apukysymyksiä tekstisti tukena: Miten kuvailisit tehostetun tai erityisen tuen
piiriin kuuluvien oppilaiden sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita? Miten vuorovaikutus
ilmenee koulupäivän eri tilanteissa? Miten koet tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kuuluvan
ryhmään? Onko heillä tyypillisesti jokin tietty rooli ja status ryhmässä? Millaisia kokemuksia sinulla
on tehostetun tai erityisen tuen oppilaan torjutuksi, kiusatuksi tai ulkopuoliseksi jäämisestä koulussa?
Miten olet kokenut tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan osallisuuden koko
kouluyhteisöön, esimerkiksi suhteet muiden luokkien oppilaisiin? Mitä eroavaisuuksia olet
havainnut koko kouluyhteisöön kuulumisessa verrattuna luokkatason osallisuuteen? Mitä
mahdollisia haasteita näet tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sijoittamisessa
lähikouluun sosiaalisten suhteiden näkökulmasta?

Kirjoitelma 2. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden sosiaalisen
osallisuuden haasteita selittäviä tekijöitä
Voit käyttää seuraavia apukysymyksiä tekstisi tukena: Mitkä asiat mielestäsi ovat johtaneet
torjutuksi tai kiusatuksi tulemiseksi tai ulkopuolelle jäämiseen? Koetko että tuen piiriin kuuluminen
itsessään on jollain tapaa vaikuttanut oppilaiden sosiaaliseen osallisuuteen? Jos, niin miten? Mitkä
tekijät mielestäsi vaikuttavat tuen tarpeessa olevien oppilaiden sosiaaliseen osallisuuteen?

Kirjoitelma 3. Tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan lapsen sosiaalisen
osallisuuden tukeminen
Voit käyttää seuraavia apukysymyksiä tekstisi tukena: Onko sinun mielestäsi tehostetun tai erityisen
tuen piiriin kuuluvia oppilaita tarpeen tukea sosiaalisissa suhteissaan? Millaisia keinoja sinulla on
ollut käytössäsi tehostetun tuen tai erityisen tuen oppilaan sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi?
Millaisia keinoja tiedät olevan mahdollisuus käyttää, mutta et ole vielä kokeillut?

