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1 Johdanto 

Erityisoppilaiden määrä perusopetuksessa on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa, sillä 

vuoden 2015 syksyllä tehostettua tukea sai 49 500 oppilasta ja erityisen tuen piiriin kuului 

40 000 lasta. Toisin sanoen noin 16% kaikista perusopetuksen oppilaista sai tehostettua tai 

erityistä tukea. Kyseisten tukimuotojen saajista huomattavasti suurempi osa oli poikia kuin 

tyttöjä. (Tilastokeskus 2016.) Vaikka tehostetun ja erityisen tuen oppilaita on verrattain 

paljon enemmän aiempiin vuosiin verrattuna, ei se automaattisesti tarkoita erityisluokkien 

ja –koulujen määrän kasvua, sillä uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2014) tähtää entistä enemmän inkluusioon eli kaikille oppilaille yhteiseen kouluun.  

Jo kandidaatin tutkielman aihetta pohtiessani mielenkiitoni suuntautui oppilaiden 

erilaisuuteen. Sijaisuuksia tehdessäni huomasin integraatiosta ja inkluusiosta olevan hyvin 

monenlaisia näkemyksiä, kuten myös kokemuksia. Täten halusin lähteä tutkimaan, 

millaisia kokemuksia näkemysten taustalta löytyy. Kandidaatin tutkielman aiheeksi 

muodostui erityisen tuen oppilaan integraatio yleisopetukseen. Integraatiosta ollaan 

kuitenkin siirrytty kohti inkluusiota, minkä vuoksi tämän tutkimuksen painopiste on 

inkluusion puolella. Kun aihe oli selvillä, aloin pohtia, mistä ja miten kerään tutkimukseni 

empiirisen aineiston. Jälleen ollessani töissä, mieleeni tuli eräs inkluusio-oppilas, joka 

tapauksena ja ennen kaikkea henkilönä oli kiinnostanut minua jo jonkin aikaa. Tapauksena 

tämä kyseinen oppilas, Joonas oli mielenkiintoinen sen vuoksi, että hän oli opiskellut koko 

koulupolkunsa inkluusioluokassa Downin oireyhtymästä huolimatta. Päätin kysyä oppilaan 

vanhemmilta suostuisivatko he tutkimukseeni. Vanhemmat näyttivät minulle vihreää valoa, 

jonka jälkeen tutkimukseni alkoi edetä vauhdilla. 

Inkluusion tavoittelusta huolimatta perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 

mahdollistavat erityisen tuen oppilaiden opiskelun yleisopetuksesta erillisissä ryhmissä. 

Tällöin oppilaalle tulee määritellä kotiluokka, johon hän integroituu esimerkiksi taito- ja 

taideaineissa. (Opetushallitus 2014, 18, 68.) Joissakin kunnissa erityisen tuen oppilaiden 

perusopetus on järjestetty erillisissä pienryhmätiloissa, jolloin ei voida puhua enää 

inkluusiosta, vaan kyseessä on integraatio. Kuitenkin inkluusio voidaan nähdä 

perusopetuksen yhtenä tämän hetkisenä tavoitteena, jolloin keskityn tässä pro gradu –

tutkielmassani sen tutkimiseen integraation sijaan. Tutkimuksessani inkluusio näyttäytyy 



2  

 

  

erityisen tuen oppilaan mahdollisuutena osallistua normaaliin elämään hänet ympäröivässä 

yhteisössä. 

Tässä tutkimuksessa haluan paneutua erityistä tukea tarvitsevan oppilaan inkluusioon. 

Tutkin, kuinka inkluusio on onnistunut yhden Down-lapsen kohdalla sekä sitä, mitä se on 

edellyttänyt koululta ja luokanopettajalta. Lisäksi tarkoituksenani on selvittää mitä käsite 

inkluusio itsessään pitää sisällään ja mitä asioita Downin oireyhtymään kuuluu. Tutkin 

myös, mitkä asiat johtavat onnistuneeseen inkluusioon tämän yhden oppilastapauksen 

kohdalla. Tutkimuskysymyksiin olen etsinyt vastauksia kirjallisuudesta sekä oman 

tutkimukseni empiirisestä osiosta. Tutkimukseni aineiston olen kerännyt eri tahoille 

toteutetuilla haastatteluilla sekä inkluusioluokalle toteutetulla kyselyllä. Lisäksi hyödynnän 

omaa havainnointiani, joka koskee kyseistä oppilastasta. Tutkimukseni empiirisen osion 

toteutan tapaustutkimuksena, sillä tutkimuksen kohteena on yhden erityisen oppilaan 

inkluusio. 

Tutkimukseni pääaihe, erityisen tuen oppilaan inkluusio, ei ole täysin uusi asia 

perusopetuksen kentällä, sillä inkluusiota on harjoitettu jo vuosikausia. Kuitenkin aihe on 

varsin ajankohtainen, sillä inkluusio on ollut viime vuosina entistä enemmän keskustelun 

kohteena. Lisäksi syksyllä 2016 toimeen tullut perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteet 2014 velvoittaa kouluja entistä enemmän inklusiivisempaan opetukseen. 

Aiemmat tutkimukset inkluusiosta on tehty pääasiassa luokanopettajan näkökulmasta, 

joten tässä tutkimuksessani haluan antaa tutkimuksen kentälle myös muita näkökulmia. 

Tutkimukseni alussa määrittelen työni kannalta keskeisimmät käsitteet, joita ovat 

inkluusio, kolmiportainen tuki ja Downin oireyhtymä. Kolmannessa luvussa esittelen 

tutkimukseni kulun. Luvussa kerron tutkimukseni lähestymistavan, tutkimuskysymykseni, 

tutkimukseen osallistuneet tahot, aineistonkeruumenetelmät sekä aineistonanalysoinnin 

vaiheet. Seuraava luku sisältää aineistosta saatujen tulosten esittelyn sekä niiden 

perusteella tehdyt johtopäätökset. Viimeinen luku käsittelee tutkimukseni luotettavuutta, 

eettisyyttä ja merkittävyyttä.  

 



3 

 

 

2 Inkluusio 

Inkluusio on viime vuosina ollut varsin puhuttu aihe koulutuksen kentällä sekä 

tutkimuksessa, sillä Suomen koulujärjestelmä on sitoutunut kehittämään koulutusta 

inkluusioperiaatteen mukaisesti. Tästä kertovat muun muassa 2010 vuoden lisäykset ja 

muutokset opetussuunnitelmaan, vuoden 2011 lakimuutos tuen kolmiportaisuudesta sekä 

vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistus. 

2.1 Inkluusiota edeltäneet segregaatio ja integraatio 

1950-luvulla tutkijat innostuivat segregaation tutkimisesta, mikä johti epäilyksiin 

erityisluokkien tehottomuudesta. Länsimaihin tämä segregaation arvostelu ja mielenkiinto 

integraatiota kohtaan nousi keskusteluihin 1970-luvulla. Tuolloin erityisopetukseen liittyvä 

keskustelu keskittyi erityisopetuksen ja yleisopetuksen erillisyyteen. Pohjoismaissa 

keskustelua on käyty integraation-käsitteellä 1990-luvulle asti, jonka jälkeen syntyi ajatus 

inkluusiosta. (Moberg & Savolainen 2015, 76-77.) 

Segregaation käsite on käännetty englanninkielen sanasta segregation, joka 

sananmukaisesti tarkoittaa eristämistä. Koulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna 

segregaatiolla tarkoitetaan oppilaiden luokittelua ryhmiin. Ennen integraatiota tämä 

tarkoitti sitä, että vammaiset tai muuten poikkeavat lapset erotettiin muista oppilaista. 1985 

voimaan tulleen peruskoululain myötä kehitysvammaisia varten rakennettiin erityisluokkia 

ja kokonaan muusta koulutuksesta erillään olevia erityiskouluja, jotka nähtiin ainoaksi 

tavaksi selviytyä oppilaiden erilaisuudesta (Takala 2011,14; Kivirauma 2015, 27). 

Poikkeuksena kuitenkin olivat vaikeasti kehitysvammaiset lapset, sillä heidät otettiin 

koulutoimen piiriin Suomessa vasta vuonna 1997 (Takala 2011,14). Perusteluna 

vammaisten lasten erottamiselle niin sanotuista normaaleista lapsista on esitetty väitteitä 

esimerkiksi siitä, että he ovat haitaksi muiden opetukselle, vammaiset lapset ovat liian 

haastavia, lähikoulu ei ole heidän edukseen ja he leimaavat koko luokan hankalaksi. 

(Takala 2011, 14.)  

Vaikka nykyinen koulutuspolitiikka tähtääkin inkluusioon, on kentällä silti edelleen 

nähtävissä merkkejä segregaatiosta. Luultavasti segregaatiota ei voida koskaan poistaa 

täydellisesti, sillä joidenkin lasten kohdalla yleisopetuksen luokka ei ole mahdollinen eikä 

toimiva ratkaisu oppilaan oppimisen ja kehityksen kannalta. Esimerkiksi lapsen vamma tai 
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sairaus voi olla sellainen, että lapsen edun mukaista on opiskella sairaalakoulussa tai 

pienessä erityisluokassa. Mahdollisuutena on myös vähemmän segregoiva ratkaisu, jossa 

oppilas opiskelee osan tunneista erityisluokassa tai pienryhmässä. (Takala 2011,15.) 

Koulutuksen kentällä segregaatiota seurasi integraatio, joka tarkoittaa vähintään kahden 

erillisen osan yhdistämistä toisiinsa niin, että saadaan aikaan yksi yhtenäinen kokonaisuus. 

Integraatio on onnistunutta, kun nämä alkuperäiset erilliset osat eivät erotu enää toisistaan. 

Sen tavoitteena on siis päästä eroon segregaatiosta. Mikäli integraatio nähdään 

päämääränä, voidaan olettaa, että uusi kokonaisuus on parempi kuin erillisten osien 

muodostama kokonaisuus. Koulutuksen osalta integraatio tarkoittaa sitä, että pyritään pois 

erottelusta (desegregaatio), jolloin erilliset erityisluokat ja –koulut nähdään tehottomina. 

Tavoitteena on liittää erityisen tuen oppilaat yleisopetuksen ryhmiin. Toinen näkökulma 

viittaa näkemykseen, jossa ajatuksena on jo lähtökohtaisesti yksi yhteinen koulu, jossa 

ketään ei jätetä sen ulkopuolelle (non-segregaatio). Tämän näkemyksen kohdalla voidaan 

nähdä jo viitteitä inkluusiosta. (Morberg & Savolainen 2015, 81-82.)  

Integraatiosta on mahdollista erottaa sen eri muodot: fyysinen, toiminnallinen, sosiaalinen 

ja yhteiskunnallinen integraatio. Tässä tekstissä tulen pohtimaan integraatiota koulutuksen 

näkökulmasta. Fyysinen integraatio on erityisen tuen oppilaan liittämistä yleisopetukseen, 

jolloin kaikkia oppilaita opetetaan fyysisesti samassa tilassa. (Hautamäki, Lahtinen, 

Moberg & Tuunainen 2001, 182-183.) Joissakin tapauksissa fyysisen integraation 

ajatellaan toteutuvan jo silloin, kun erityisen tuen oppilas opiskelee siinä rakennuksessa, 

jossa yleisopetuskin on järjestetty (Farrel 2012, 9).  Sen tavoitteeksi voidaan määritellä 

fyysisen etäisyyden vähentäminen erityisen tuen ja yleisopetuksen oppilaiden välillä 

(Salminen 1989, 74).  Lisäksi fyysisellä integraatiolla pyritään toiminnalliseen 

integraatioon, jonka tavoitteena on erityisen tuen oppilaan ja yleisopetuksen oppilaiden 

yhteistyön syntyminen. Toiminnallisessa integraatiossa päämääränä on vähentää erityisen 

tuen  ja yleisopetuksen  oppilaiden välistä toiminnallista välimatkaa, jotta päästäisiin 

mahdollisimman monipuolisen yhteistoiminnallisen tekemisen kautta kohti sosiaalista ja 

yhteiskunnallista integraatiota ( Siimes & Tuunainen 1989, 16; Moberg, Hautamäki, 

kivirauma, Lahtinen , Savolainen & Vehmas 2009, 82). Sosiaalinen integraatio käsittää 

osallistujien kehittymisen, hyväksymisen ja positiiviset sosiaaliset suhteet. Tässä 

integraation muodossa jokainen yksilö tuen tarpeestaan tai muista ominaisuuksistaan 

riippumatta hyväksytään osaksi ryhmää ja yhteisöä (Moberg ym. 2009, 82). Näiden edellä 

mainittujen integraation muotojen kokonaisuudella pyritään yhteiskunnalliseen 
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integraatioon, jossa jokainen yksilö on tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. (Hautamäki ym. 

2001, 182-183.) Yhteiskunnallinen integraatio on saavutettavissa vasta aikuisiällä, mutta 

aiemman integroitumisen voidaan nähdä sen edistäjänä. Yhteiskunnallisessa integraatiossa 

jokainen yksilö on ominaisuuksistaan riippumatta tasa-arvoinen yhteisön ja yhteiskunnan 

jäsen, jolloin jokaisella on yhtäläiset oikeudet yhteiskunnan resursseihin sekä 

vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä. (Moberg ym. 2009, 82; Salminen 1989, 74; 

Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 1993, 141.) Integraatio täysin onnistunutta 

vasta silloin, kun jokainen integraation muoto on saavutettu ja oppilas saa kaiken 

tarvitsemansa tuen kehittyäkseen ja oppiakseen yleisopetuksen ryhmässä. 

2.2 Inkluusio käsitteenä 

Suomennettuna inkluusio voisi tarkoittaa esimerkiksi ”mukaan kuulumista”. Inkluusiossa 

yleisopetuksen ryhmässä opiskelee oppilas, jolla on enemmän tarpeita kuin keskiverto-

oppilaalla. Huomioitavaa kuitenkin on, että tarpeet eivät aina ole erilaisia kuin muilla 

luokan oppilailla. (Iverson 1997, 297; Huhtanen 2011, 75.) Inklusiivisessa ajattelussa 

jokaisella on yhdenvertainen oikeus kuulua yhteisöön ja osallistua elämään. Inkluusio ei 

siis käsitä pelkästään koulujärjestelmässä tapahtuvaa mukaan kuulumista, vaan myös 

tavallisen elämän asioita ja palveluita kaupassa käynnistä kerhoihin osallistumiseen. 

Osallistumisen käsite voidaankin liittää vahvasti osaksi inklusiivista-ajattelua. 

Näkökulmana osallistuminen korostaa oppilaan kokemusta koulusta ja siellä oppimisesta. 

Se saattaa ilmetä oppilaan toimintana, josta hän hyötyy. (Väyrynen 2001, 19-20; Barton 

2003, 59-60; Causton-Theoharis & Theoharis 2008.) Tällainen toiminta voisi olla 

esimerkiksi inklusiivisessa koulussa opiskelu, jolloin oppilas saa luokassa normaalin 

mallin ja välttää yhteiskunnasta syrjäytymisen.  

Inkluusion taustalla on ajatus jokaisen yksilön yhdenvertaisuudesta (Takala 2011, 16). 

Jokainen yksilö nähdään erilaisena, mutta samalla myös tärkeänä yhteisön jäsenenä 

(Väyrynen 2001, 19). Koulutuksen kentällä tämä tarkoittaa kaikille yhteistä koulua, jolloin 

jokainen oppilas erityisyydestään huolimatta opiskelee omassa lähikoulussaan saaden 

kaiken tarvitsemansa tuen yleisopetuksen luokassa. Toisin sanoen jokainen oppilas on 

oikeutettu saamaan tarvitsemansa asteista tukea, jotta hänen on mahdollista olla osa 

yleisopetusta. (Karagiannis, Stainback & Stainback 1997, 3.) 
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Laajassa merkityksessä inkluusiossa on kyse siitä, kuinka oppimisen ja osallistumisen 

esteet pystytään poistamaan koko yhteiskunnan tasolla. (Ballard 1999, 2; Saloviita 2008, 

13; Farrell & Ainscow 2002, 3.) Inkluusion tavoitteena on tuoda oppilaan tarvitsema tuki 

oppilaan luo sen sijaan, että oppilas vietäisiin tuen luo siirtämällä hänet erityiskouluun tai –

luokkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajan tulee vastata oppilaan 

yksilöllisiin tarpeisiin (Voltz, Sims & Nelson 2010, 12). Vuoden 2011 lakimuutos tuen 

kolmiportaisuudesta edistää inklusiivisen koulun toteutumista, sillä se mahdollistaa entistä 

paremmin oppilaalle yksilöllisesti suunnitellun tuen tarjoamisen yleisopetuksessa. 

Inkluusio pyrkii siis tunnistamaan oppimisen ja osallistumisen esteet sekä etsimään keinoja 

niiden poistamiseksi. Esteet eivät välttämättä liity oppilaan ominaisuuksiin, vaan ne voivat 

olla myös koulun ja koulujärjestelmän sisällä. Yksilöön liittyviä esteitä voivat olla 

esimerkiksi vammaisuus tai kieli kun taas koulun sisällä olevia esteitä ovat muun muassa 

opetusmenetelmät ja –sisällöt. Inkluusiossa pyrkimys on poistaa koulujärjestelmään 

liittyvät esteet muokkaamalla opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä, jotta 

opetuksesta saadaan joustavaa ja kaikki oppilaat huomioivaa. (Väyrynen 2001, 18; Farrell 

& Ainscow 2002, 3.)  

Inkluusion onnistumisen kannalta on tärkeää aikaiset interventiot lapsen tuen saamisen 

kartoittamisessa. Ennen inkluusion toteuttamista tulee olla käsitys siitä, mitä oppilas 

tarvitsee oppimisen ja kehityksen tueksi sekä millainen oppimisympäristö on hänelle 

sopiva. Erilaisten  välineiden merkitys useiden oppilastapausten kohdalla on suuri 

inkluusion onnistumisen kannalta. (Woley 1995, 151-152.) 

Koulujärjestelmässä inkluusiota tavoitteena on painotettu useilta eri tahoilta. Muun muassa 

YK, UNICEF ja UNESCO ovat olleet sitä mieltä, että jokaisella on oikeus käydä 

lähikouluaan erityisyydestään tai muista ominaisuuksistaan riippumatta. (Suomen YK-

liitto; Unicef; Unesco). Inkluusio on nähty keinona estää ja vähentää syrjäytymistä ja 

syrjintää (Väyrynen 2001, 15-17). Taulukossa 1 on esitetty kansainväliset sopimukset, 

jotka tukevat inklusiivisen koulun ajatusta.  

Taulukko 1: Kansainväliset sopimukset inklusiivisen koulun tukena (Moberg & 

Savolainen 2015, 89) 

2006 Yleissopimus vammaisten oikeuksista 

2000 Koulutus kaikille toimintaohjelma 

1994 Salamancan julistus 

1993 Yleisohjeet yhdenvertaistamisesta 
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1990 Koulutus kaikille julistus (Jomtien) 

1989 Yleissopimus lapsen oikeuksista 

1948 ihmisoikeuksien julistus 

 

Usein integraatio ja inkluusio sekoitetaan toisiinsa puhuttaessa koulutuksesta. Kuitenkin 

näiden kahden käsitteen erottaminen toisistaan on erityisen tärkeää, sillä lähtökohta niille 

on täysin eri. Kiteytettynä niiden ero on siinä, että integraatiossa jollain tavalla poikkeava 

oppilas on opiskellut täysin erillään yleisopetuksesta ja hänet on myöhemmin integroitu eli 

liitetty osaksi yleisopetuksen ryhmää. Inkluusiossa taas poikkeava oppilas kuuluu alusta 

alkaen yleisopetukseen. Inkluusiossa perusajatuksena on se, että oppilaan tarvitsemansa 

tuki tuodaan yleisopetuksen luokkaan, jolloin kaikki oppilaat opiskelevat yhdessä. Toisin 

sanoen inkluusiossa tuki on se asia joka liikkuu ja muuttuu oppilaan tarpeen mukaan, kun 

taas integraatiossa erityisen tuen oppilas sijoitetaan yleisopetukseen, jolloin oppilas 

liikkuu. (Väyrynen 2001, 16.) 

2.2.1 Inkluusion nykytila Suomessa 

 

Vuoteen 2010 asti erityisen tuen oppilaiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuoden 

2010 jälkeistä erityisen tuen oppilaiden määrän vähenemistä voidaan selittää tehostetulla 

tuella. Yhä useampi oppilas saa opiskeluidensa avuksi tehostettua tukea, minkä voidaan 

nähdä ehkäisevän erityisen tuen tarvetta. Kuvio 1 havainnollistaa tehostetun ja erityisen 

tuen oppilaiden määrän kasvua. Kasvun seurauksena Suomen koulujärjestelmä on tullut 

tilanteeseen, jossa on pohdittava uusia ratkaisuja opetukseen.  

Syksyllä 2015 tehostetun tuen oppilaita oli 45 900 ja erityisen tuen oppilaita 40 000 

(Tilastokeskus 2016). Vaikka tuen tarvitsijoiden määrät ovatkin suuria, ei se viime vuosina 

enää ole tarkoittanut erityisluokkien määrän äkillistä kasvua, sillä osa erityisen tuen 

oppilaista opiskelee yleisopetuksessa. Vuoden 2015 tilastojen mukaan 19% erityisen tuen 

oppilaista opiskeli kokonaan yleisopetuksen ryhmässä ja 41% heistä sai osa-aikaista 

erityisopetusta. Kokonaan erityisryhmässä opiskelevien määrä oli edelleen verrattain suuri, 

40%. (Tilastokeskus 2016.) 
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Kuvio 1: Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista 

peruskoululaisista 1995-2015, Tilastokeskus 2016. 

 

Tilastojen perusteella voimme olettaa, ettei inkluusioprosessi ole täysin käynnistynyt vielä 

Suomessa, sillä erillisessä erityisopetuksessa olevien määrä on edelleen suuri. Vaikka 

vuonna 2011 tuli perusopetuslain muutos tuen kolmiportaisuudesta, ei se näytä johtaneen 

suuriin muutoksiin koulutuksen kentällä kohti inklusiivisempaa koulujärjestelmää. Ilmiötä 

voidaan selittää sillä, ettei laki täysin velvoita inkluusioon, koska se sisältää 

mahdollisuuden toteuttaa erityisen tuen oppilaan opetuksen yleisopetuksesta erillään, 

mikäli se on oppilaan edun mukaista. (Moberg & Savolainen 2015, 93-96.) Tällöin laki 

antaa mahdollisuuden kouluille toteuttaa erityisen tuen oppilaiden opetus haluamallaan 

tavalla. 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa painotetaan entistä 

enemmän oppilaiden tasa-arvoisuutta sekä mukana olemista ja yhteenkuuluvuutta. Se 

tähtää kohti inklusiivisempaa koulujärjestelmää. Kuitenkin vielä tämäkin 

opetussuunnitelma mahdollistaa erillisen erityisopetuksen oppilaalle, jolle on annettu 

erityisen tuen päätös. Opetussuunnitelman inklusiivisempi ajatus näkyy siinä, että 

erityisluokassa opiskelevalla oppilaalla täytyy olla yhteistyöluokka ja suunnitelma oppilaan 

opiskelulle kyseisessä luokassa. (Opetushallitus 2014, 68.) Nähtäväksi jää, kuinka suuren 

muutoksen syksyllä 2016 voimaan astuva opetussuunnitelma tuo erityisen tuen oppilaiden 

opetuksen järjestämisen osalta. Toteuttavatko koulut opetuksen entistä inklusiivisemmin 

vai pysyykö erillisessä erityisopetuksessa olevien määrä edelleen yhtä suurena? 
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2.3 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki: kolmiportainen tuki 

Jokaisella oppilaalla on yhtäläinen oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, joka tulee 

järjestää hänelle hänen omassa lähikoulussaan. Perusopetuslaissa on säädetty, että 

jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin 

heti tuen tarpeen ilmettyä. Tämä edellyttää jatkuvaa oppilaan oppimisen edistymisen ja 

koulunkäynnin tilanteen arviointia. Perusopetuksessa annettavan tuen tavoitteena on 

mahdollistaa oppilaalle esteetön oppiminen, ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia ja tunnistaa 

jo olemassa olevat oppimisvaikeudet puuttuen niihin mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa sekä ehkäistä ongelmien monimuotoistumista. Lisäksi tavoitteena on tarjota 

jokaiselle oppilaalle mahdollisuus onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja 

sivistyä ihmisenä omista lähtökohdista käsin. Perusopetuksessa annettava tuki tulee 

järjestää ensisijaisesti oppilaan omassa ryhmässä, mikäli se tukee oppilaan oppimista ja 

kehitystä. Joissakin tapauksissa tuki järjestetään toisessa ryhmässä tai kokonaan toisessa 

koulussa. (Opetushallitus 2014, 61.) 

Perusopetuslaissa säädettyyn oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sisältyy kolme tuen eri 

tasoa, jotka ovat asteittain muuttuvia. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Kuviosta 2 

selviää tuen eri tasot ja ne asiakirjat, jotka kulloiseenkin päätökseen liitetään. 

Kolmiportaisella tuella pyritään kehittämään perusopetusta laadukkaampaan ja 

oppilaslähtöisempään suuntaan. Lisäksi tuen kolmiportaisuudella pystytään lisäämään 

yhteistyötä eri ammattilaisten välillä. Pedagoginen asiantuntemus ja moniammatillinen 

yhteistyö on erityisen tärkeää sekä tuen tarpeen havaitsemisessa ja arvioinnissa että 

tukimuotojen suunnittelussa ja toteutuksessa. (Takala 201, 21; Opetushallitus 2014, 61.) 
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Kuvio 2: Kolmiportaisen tuen malli 

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada vain yhden tasoista tukea kerrallaan. Näihin 

kaikkiin tukimuotoihin voi sisältyä perusopetuslaissa määriteltyjä tukitoimia, joita ovat 

muun muassa osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus ja erilaiset oppimisen apuvälineet, 

kuten tietokoneavusteinen opiskelu. Erityiseen tukeen voi sisältyä myös kokoaikaista 

erityisopetusta. Taulukossa 2 on esitetty kuhunkin tuen tasoon liittyvät tukimuodot. 

Mustalla tekstillä olevat tukimuodot ovat niitä, joiden merkitys korostuu kulloisenkin 

tukiasteen kohdalla. Oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen niin kauan ja sen tasoisena 

kuin tarve kulloinkin vaatii. Tuen tulee olla henkilökohtaisesti oppilaalle suunniteltua, 

joustavaa ja tukimuotoja tulee muuttaa tarvittaessa. (Opetushallitus 2014, 61; Takala 2011, 

21-23.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YLEINEN TUKI (oppimissuunnitelma) 

päätetään 
TEHOSTETTU TUKI, oppimissuunnitelma 
 

päätetään 
ERITYINEN TUKI, 

HOJKS 

havaitaan 

tehdään pedagoginen arvio 

tehdään pedagoginen selvitys 

tehdään jotakin toisin 

tehdään enemmän toisin 

tehdään intensiivisesti toisin 
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Taulukko 2: Kolmiportaisen tuen tukimuodot 

Kolmiportaisen tuen kohdalla voidaan puhua tuen kaksisuuntaisuudesta. Toisin sanoen 

tehostetun ja erityisen tuen tulisi olla intensiteetiltään sellaisia, että oppilas pystyy 

siirtymään mahdollisimman pian takaisin tehostettuun tai yleiseen tukeen. Tämä edellyttää 

jatkuvaa tuen toimivuuden eli tukivasteen arviointia. Arvioinnin kohteena ei ole pelkästään 

oppilas, vaan tarkastelussa kiinnitetään huomio käytössä oleviin toimintatapoihin, 

opetusjärjestelyihin ja oppimisympäristöön, joiden kautta pohditaan niiden soveltuvuutta 

oppilaalle. (Oja 2012, 49.) Tuen oikea-aikaisuus ja taso sekä muoto ovatkin ratkaisevassa 

asemassa oppilaan kehityksen ja oppimisen turvaamisessa. 

Tässä tekstissä esittelen kaikki kolmiportaisen tuen asteet. Keskityn kuitenkin muita 

enemmän erityiseen tukeen, sillä tutkimukseni empiirisessä osiossa inkluusiota 

tarkastellaan erityisen tuen oppilaan Joonaksen inkluusion näkökulmasta.  
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 eriyttäminen 
 joustavat  
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yhteistyö 
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 oppimissuunnitel-
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2.3.1 Yleinen tuki 

Yleinen tuki on ensimmäinen tukimuoto, jolla vastataan oppilaan tuen tarpeeseen. Se on 

kaikille oppilaille tarkoitettua tukea, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä oppimisen ja 

koulunkäynnin vaikeuksia yhteistyössä huoltajien kanssa. Yleiseen tukeen ei tarvita mitään 

erityistä selvitystä tai päätöstä, vaan sitä voidaan antaa tilanteen niin vaatiessa. 

(Opetushallitus 2014, 61-63.) Taulukossa 3 olen esittänyt yleisen tuen piiriin kuuluvat 

tukimuodot, joiden avulla oppilaalle voidaan suunnitella hänen tarvitsemansa tuki 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Tukimuotoja 

suunnitellessa luokanopettaja voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi erityisopettajan kanssa 

pohtien parempia työskentelytapoja oppilaan oppimisen edistymisen tueksi. (Takala 2011, 

22.) Kuten taulukosta ilmenee, yleisessä tuessa on mahdollista hyödyntää kaikkia muita 

tukimuotoja, paitsi erityisopetusta ja oppiaineen oppimäärien yksilöllistämistä. 

(Opetushallitus 2014, 61-64.) 

Taulukko 3: Yleisen tuen tukimuotoja 

Tukimuoto     Tukimuodon kuvaus 

Eriyttäminen 

 
Toimenpiteitä, joilla oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää 

tai havainnoimistapaa varioidaan tai muokataan kulloisellekin 

oppilaalle sopivaksi. Tarkoituksena on huomioida eri 

oppimisedellytykset. 

 

Joustavat 

ryhmittelyt 

Oppilaiden jakaminen ryhmiin esimerkiksi oppimisvalmiuksien tai –

tyylien perusteella. 

 

Tukiopetus 

 

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, 

ajankäyttö ja ohjaus. Sitä annetaan, kun oppilas jää tilapäisesti 

jälkeen jossakin oppiaineessa. Voidaan käyttää myös 

ennaltaehkäisevänä työnä. 

 

Oppilaanohjaus 

 

Kuuluu jokaisen opettajan tehtäviin. Ohjausta tarjotaan oppilaalle 

kaikissa tilanteissa ja oppiaineissa. 

 

 

Samanaikaisopetus 

 

Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opetuksen. 

Mahdollistaa henkilökohtaisemman ohjauksen oppilaalle. 

Osa-aikainen 

erityisopetus 

 

Erityisopettajan antama opetus toteutetaan joko yksilöllisesti tai 

pienelle ryhmälle. Usein oppiainekohtaista. 

Kodin ja koulun  

yhteistyö 

 

Tukitoimien suunnittelussa huoltajilla on oikeus tulla kuulluksi. 

Huoltajalla ja oppilaalla mahdollisuus osallistua yksilöllisten 

suunnitelmien laatimiseen. 
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Oppilashuolto 

 

Oppilashuolto on työväline, joka edistää oppilaan hyvää oppimista 

sekä fyysistä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Ohjaaja/avustaja- 

palvelut 

 

Vammaisella tai muuta erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on 

oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut. 

Apuvälineet 

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada kehityksen ja oppimisen tueksi 

tarvitsemansa apuvälineet. 

 

 

Jotta kolmiportainen tuki saataisiin onnistumaan, on sen painopiste oltava yleisen tuen 

vahvistamisessa. Tuen tulisi olla ennen kaikkea oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia 

ennaltaehkäisevää, joka tarkoittaa varhaista puuttumista. (Oja 2012, 44-46.) Varhaisella 

puuttumisella ja ennaltaehkäisyllä pyritään välttämään korjaavien toimien tarve (Huhtanen 

2011, 49). Varhaisessa puuttumisessa opettaja arvioi tuen tarpeen mahdollisesti yhdessä 

muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarpeen arvioinnissa mukana ovat oppilas ja huoltaja. 

2.3.2 Tehostettu tuki 

Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki ei ole enää riittävää. Tehostettu tuki 

järjestetään muun opetuksen yhteydessä erilaisin opetusjärjestelyin oppilaalle, jonka tuen 

tarve on jatkuvaa tai hän tarvitsee samanaikaisesti useita eri tukimuotoja. Tehostetun tuen 

päätöstä edeltää pedagoginen arvio, jonka pohjalta laaditaan oppilaalle yksilöllinen 

oppimissuunnitelma. Pedagogisessa arviossa perustellaan tehostettuun tukeen siirtyminen 

(Takala 2011, 15). Se on asiakirja, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

nykytilanne sekä arvio siitä, millaisilla tukitoimilla oppilasta voidaan tukea (Opetushallitus 

2014, 63-64). Oppimissuunnitelma on asiakirja, joka laaditaan pedagogisen arvion pohjalta 

ja se sisältää tehostetun tuen päätökseen liittyvät tukijärjestelyt. (Opetushallitus 2014, 64-

65).  

Tehostetussa tuessa huomioidaan yksilöllisesti niin oppilaan tarvitsema tuen määrä kuin 

laatukin, ja tukea annetaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee. Tehostettuun tukeen 

kuuluu kaikki muut tukimuodot paitsi erityinen tuki ja oppiaineiden oppimäärien 

yksilöllistäminen. (Opetushallitus 2014, 64.) Tehostetussa tuessa käytetään monipuolisesti 

eriyttämistä, osa-aikaista erityisopetusta sekä  samanaikaisopetusta (Takala 2011, 22). 

Eriyttäminen voi sisältää esimerkiksi opetuksen tavoitteiden yksilöimisen, pedagogisia 

ratkaisuja sekä arvioinnin eriyttämisen. Osa-aikainen erityisopetus tarjotaan yleensä 

oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. Sillä on mahdollista korjata 
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oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyviä ongelmia. 

Samanaikaisopetuksessa luokassa työskentelee vähintään kaksi opettajaa samanaikaisesti, 

jolloin opettajilla on mahdollisuus antaa entistä henklökohtaisempaa tukea ja opetusta 

oppilaille. Samanaikaisopetus tukee inklusiivista opetusta, johon tämän hetken 

koulutuspolitiikassa pyritään. (Huhtanen 2011, 113-123.) Tehostettu tuki sisältää samoja 

tuen muotoja, kuin yleisen tuen taso, mutta luonteeltaan tehostettu tuki on huomattavasti 

pitkäjänteisempää ja vahvempaa. Jotta oppilaan saama hyöty tuesta on mahdollisimman 

suuri, tulee tukimuotojen toimivuutta ja tarpeellisuutta arvioida tietyin väliajoin uudelleen. 

Tehostetussa tuessa erityisen tärkeää on yhteistyö kodin kanssa. (Opetushallitus 2014, 64.) 

Tehostetussa tuessa tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja 

kasautumista sekä syrjäytymistä. Pyrkimys on siis välttää ongelmien muuttuminen entistä 

vaikeammiksi. Usein oppimisen ongelmat ilmenevät, kun jokin perusasia on jäänyt 

oppimatta. Vähitellen ongelmat alkavat kasaantua, mikä on seurausta riittämättömästä 

tuesta. Ongelmien välttämiseksi olisikin ensisijaisen tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää työtä 

tarjoten oppilaalle hänen tarvitsemaansa tukea ajoissa. (Huhtanen 2011, 110-111; Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2014, 10.) 

Tehostetun tuen määrää ja laatua arvioitaessa tulisi huomio kiinnittää niin oppilaan 

oppimisympäristöön kuin myös lähiympäristöönkin. Huomio tulisi suunnata siis myös 

perheeseen ja koko yhteiskuntaan, sillä tuen tarve ei välttämättä johdu pelkästään 

oppilaasta itsestään.  

2.3.3 Erityinen tuki 

Nykyisillä erityisen tuen oppilailla tarkoitetaan entisiä erityisopetukseen otettuja ja 

siirrettyjä oppilaita. Muutos erityisopetukseen otetuista ja siirretyistä oppilaista erityisen 

tuen oppilaiden-käsitteeseen tuli käytäntöön vuoden 2011 lakiuudistuksen myötä. 

(Tilastokeskus 2011.) Vuodesta 2011 lähtien erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ei ole enää 

siirretty erityisopetukseen, vaan heille on tehty erityisen tuen päätös (Takala 2011, 23). 

Erityinen tuki on tarkoitettu oppilaille, joilla kasvu, kehitys ja oppiminen eivät toteudu 

muulla keinoin. Toisin sanoen erityistä tukea annetaan oppilaille, joille yleinen ja 

tehostettu tuki ei ole enää riittävää oppilaan oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. 

Erityisessä tuessa on käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot 

erityisopetuksesta tukiopetukseen, jolloin myös moniammatillinen yhteistyö korostuu 
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muita tukiasteita enemmän. Tämä onkin ainoa kolmiportaisen tuen asteista, joissa 

käytettävissä on kaikki perusopetuslain mukaiset tukitoimet. Niiden avulla pyritään 

muodostamaan yhtenäinen kokonaisuus oppilaan oppimisen ja kehityksen tueksi. Tällä 

tavoin varmistetaan, että oppilas pystyy suorittamaan oppivelvollisuutensa ja saa pohjan 

peruskoulun jälkeisille opinnoille. (Opetushallitus 2014, 65-66.)  

Erityisen tuen päätöstä suunniteltaessa huomioidaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvät 

aiemmin laaditut asiakirjat sekä mahdolliset psykologiset tai lääketieteelliset asiakirjat. 

Mikäli psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta 

ei vamman tai muun erityisen syyn vuoksi voida antaa yleisessä tai tehostetussa tuessa, 

erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja 

tehostettua tukea. Kyseinen päätös on mahdollista tehdä ennen esi- tai perusopetuksen 

alkamista tai sen aikana. (Perusopetuslaki §17.) Jos oppilaan erityisen tuen päätöstä ei 

tehdä psykologiseen tai lääketieteelliseen arvioon perustuen, on opetuksen järjestäjän 

hankittava selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. 

Lisäksi oppilasta ja tämän huoltajaa on kuultava ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä. 

Näiden toimien jälkeen laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys on asiakirja, 

joka laaditaan, kun tehostettu tuki ei ole oppilaalle riittävää (Takala 2011, 26). Se sisältää 

oppilaan koulunkäyntiin liittyvät nykyiset tiedot sekä arvion tarvittavista tukijärjestelyistä 

ja erityisen tuen tarpeesta sekä perustelut mahdollisesta yksilöllistetyn oppiainemäärän 

tarpeesta (Opetushallitus 2014, 67-68). Pedagoginen selvitys laaditaan uudelleen toisen 

vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä erityisen tuen 

tarpeellisuutta uudelleen arvioitaessa. Mikäli erityistä tukea päätetään jatkaa, on siitä 

tehtävä uusi erityisen tuen päätös. Tilanteessa, jossa oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, 

siirrytään takaisin tehostettuun tukeen. Tällöin tehdään päätös erityisen tuen 

lakkauttamisesta. (Opetushallitus 2014, 67-68.) 

Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan myös HOJKS, henkilökohtaisen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS on asiakirja, joka toimii opetuksen, 

oppimisen ja tukipalvelujen järjestämistä koskevana työvälineenä (Ikonen & Virtanen 

2007, 275). Se sisältää suunnitelman oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, 

sisällöistä, käytettävistä opetusmenetelmistä ja -järjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta 

tuesta ja ohjauksesta. HOJKS:in avulla oppilaalle pystytään takaamaan kokonaisvaltainen 

tuki, jolloin oppilas on kykenevä suorittamaan oppivelvollisuutensa. Lisäksi tavoitteena on 

kasvattaa oppilaan itsetuntoa, tuottaa onnistumisen kokemuksia, lisätä kiinnostusta 



16  

 

  

oppimista kohtaan sekä tukea oppilaan vastuunottoa ja osallisuutta. (Opetushallitus 2014, 

66-69.) 

Erityisen tuen päätöksen saanut oppilas opiskelee joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden. Yleinen oppivelvollisuus on kestoltaan yhdeksän vuotta kun taas 

pidennetty oppivelvollisuus on 11 vuotinen (Perusopetuslaki  9§). Pidennetyn 

oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti sairaat tai vammaiset lapset (Opetushallitus 

2014, 70). Erityiseen tukeen kuuluvalla oppilaalla on mahdollisuus opiskella joko 

oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Oppiaineittain opiskelussa vaihtoehtoina ovat yleinen 

ja yksilöllistetty oppiainemäärä, joka suunnitellaan oppiainekohtaisesti. (Opetushallitus 

2014, 65-66, 71.) 

Tarvittaessa oppilaalle voidaan määritellä osassa oppiaineista tietyt painoalueet, joiden 

tavoitteiden mukaisesti hän opiskelee. Tällöin hänen on mahdollista opiskella yleisen 

oppivelvollisuuden piirissä. (Opetushallitus 2014, 65-66, 71.) Painoaluettain opiskelussa 

tavoitteena on saada oppilas sisäistämään opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät 

sisällöt. Painoalueiden määrittelystä vastaa erityisen tuen oppilaan opettaja, joka laatii 

painoalueet yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Kuitenkaan opettaja ei voi 

perusteitta määritellä painoalueita, vaan ne tulee määritellä opetussuunnitelman tavoitteet 

huomioiden. Oppiaineiden painoalueet muodostetaankin oppilaan oman vuosiluokan 

ydinsisällöistä. Toisin sanoen oppilas ei voi opiskella alempien vuosiluokkien tavoitteiden 

mukaisesti. Kaikki painoalueet kirjataan HOJKS:iin niiden oppiaineiden osalta, jotka eivät 

ole yksilöllistettyjä. (Opetushallitus 2014.) Käytännössä painoalueittain opiskelu voi 

tarkoittaa esimerkiksi matamatiikassa peruslaskutoimitusten hallintaa, mikäli se kuuluu 

kyseisen vuosiluokan päätavoitteisiin. Painoaluettain opiskelusta huolimatta oppilaan 

saamaa muuta tukea ei missään nimessä tule vähentää. 

Mikäli hyväksyttyyn suorittamiseen asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu 

monimuotoisesta tuesta huolimatta, oppiainemäärä yksilöllistetään. Oppiainemäärän 

yksilöllistämisessä tavoitetaso määritellään oppilaan taitotaso huomioiden, mutta kuitenkin 

niin, että tavoitteet on johdettu luokka-asteen yleisistä sisällöistä ja tavoitteista. Sisältöjä on 

kuitenkin mahdollista soveltaa tarvittaessa. Oppiainemäärän yksilöllistäminen määrätään 

erityisen tuen päätöksessä ja pedagogisessa selvityksessä esitetään jokaisen oppiaineen 

kohdalla omat perustelut yksilöllistämiselle. Mikäli oppilaalla ei myöhemmin ole tarvetta 

enää yksilöllistetylle oppiainemäärälle tai yksilöllistämistä on tarpeen lisätä, tulee tällöin 
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tehdä uusi pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös. Kaikki oppiainemäärän 

yksilöllistämiseen liittyvät päätökset tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Huoltajille tulee myös selvittää, kuinka yksilöllistäminen voi vaikuttaa oppilaan jatko-

opintoihin. (Opetushallitus 2014.)  

Joidenkin oppilaiden kohdalla oppiaineittain opiskelu ei ole mahdollista edes oppiaineiden 

yksilöllistetyillä oppiainemäärillä, jolloin siirrytään toiminta-alueittaiseen opiskeluun. 

Toiminta-alueittain opiskelun taustalla voi olla esimerkiksi jokin sairaus tai vamma, joka 

estää opiskelun muilla tavoin. Toiminta-alueittain opiskelussa tavoitteena on valmistaa 

oppilasta mahdollisimman itsenäiseen elämään: tukea oppilaan kokonaiskehitystä sekä 

edistää ja ylläpitää oppilaan toimintakykyä. Tällöin opetuksen suunnittelun lähtökohtana 

ovat oppilaan vahvuudet. Tavoitteet laaditaan niin, että ne on oppilaan saavutettavissa ja 

häntä motivoivia. Tavoitteet voivat sisältää yksittäisten oppiainedenkin sisältöjä, mikäli 

oppilaalla on vahvuuksia kyseisessä oppiaineessa. Tällaisessa opiskelumuodossa arviointi 

tapahtuu aina sanallisena. Toiminta-alueittain opiskelun opetus suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. (Opetushallitus 2014, 65-66, 71; Opetushallitus 

2014.)  

Opiskelun toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, 

päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Motoristen taitojen tavoitteena on 

saada oppilas hahmottamaan oma kehonsa, edistää motoristen taitojen kehitystä sekä 

tarjota mahdollisuus harjoitella motorisia taitoja oppilaalle luonnollisissa tilanteissa. 

Motoristen taitojen opetus tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että se sisältää liikkumisen eri 

osa-alueiden sisältöjä tasapainosta lihaskunnon kehittämiseen. Kommunikoinnin taitojen 

perusteena on oppilaan vuorovaikutus ympäristön kanssa niin, että oppilas itse tulee 

ymmärretyksi ja ymmärtää itse myös muita. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään puheen 

rinnalle myös muita kommunikointikeinoja, kuten viittomia. Sosiaalisten taitojen osalta 

tavoitteet sisältävät ryhmässä toimimista ja osallisuuden kehittämistä, jotka tukevat 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä samalla lisäten oppilaan itsetuntemusta. 

Päivittäisten toimintojen taidoilla pyritään lisäämään oppilaan osallisuutta ympäristön 

toimintaan. Lisäksi tavoitteena on oppilaan omatoimisuuden ja itsenäistymisen 

kehittäminen. Näiltä osin opetus sisältää muun muassa arjen taitoihin liittyviä osa-alueita. 

Kognitiivisten taitojen osa-alueella pyritään tukemaan oppilaan muistamiseen ja ajatteluun 

liittyvien prosessien kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen 

ja laskemisen perusvalmiuksia. (Opetushallitus 2014.) 
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2.4 Inkluusion hyödyt, haitat ja haasteet 

Nykypäivänä koulujärjestelmä kulkee kohti inkluusion toimintamallia, mutta edelleen 

koulutuksen kentällä on nähtävissä niin integraatiota kuin segregaatiotankin. Erityistä 

tukea tarvitsevan oppilaan inkluusio sisältää sekä hyvät että huonot puolensa. Ennen 

inkluusioajattelun nousua kiista erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestämismuodosta 

jakaantui kahtia, integraation ja segregaation kannattajien välille. Integraation 

puolestapuhujat perustelivat mielipiteensä lapsen yleisillä ihmisoikeuksilla ja oikeudella 

käydä koulua yhdessä omien ikätovereidensa kanssa kun taas segregaation kannattajat 

vetosivat lapsen oikeuteen saada omia taitojaan ja edellytyksiään vastaavaa opetusta. 

(Moberg ym. 2009, 40-41.) Nykyisin inkluusion hyödyllisyyttä perustellaan suurimmaksi 

osin samoilla väitteillä kuin integraationkin.  

Hyödyt 

Vertailtaessa erityisen tuen oppilaiden oppimistuloksia yleisluokilla ja erityisluokilla 

voidaan väittää, että aiempi uskomus erityisluokkien tehokkuudesta on virheellinen. 

Erityisen tuen oppilaat näyttäisivät saavan parempia arvosanoja ja heidän 

oppimistuloksensa olisivat korkeampia yleisopetuksen ryhmissä kuin vertailuryhmällä 

erityisluokilla. (Saloviita 2009, 12, 27; Moberg 2002, 42.) Huomioitavaa kuitenkin on, että 

joidenkin tutkimusten mukaan erityisen tuen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa voi 

tarkoittaa vähäistä koulunkäynnin tukea, jolloin oppimistulokset ovat huonompia kuin 

erityisopetuksessa (Cornelius & Balakrishnan 2012, 84).  

Läheskään kaikkien inkluusio-oppilaiden kohdalla ei voida painottaa oppimistuloksien 

merkittävyyttä, vaan pikemminkin sitä, että oppilas pystyy toimimaan aktiivisena luokan 

jäsenenä ja hänelle mahdollistetaan sosialisaatio ja ystävyyssuhteiden kehittyminen sekä 

parannetaan kommunikaatiotaitoja (Stainback & Stainback 1997, 204; Ajuwon 2008; 

Hwang & Evans 2011, 10). Inkluusio hyödyttää niin erityisen tuen oppilasta kuin koulun 

muitakin oppilaita. Se mahdollistaa erityisen tuen oppilaan opiskelun oman lähikoulun 

yleisopetuksessa, jolloin erityisluokista ja -kouluista johtuva leimautuminen voidaan 

ehkäistä. Erilaisten oppilaiden opiskelu yhdessä luo tasavertaisuutta ja ymmärrystä siitä, 

että jokainen on tärkeä yhteiskunnan jäsen omana itsenään. Inkluusion voidaan siis nähdä 

lisäävän suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. 

Inklusiivisessa opetuksessa erityisen tuen oppilaan minäkäsitys ja itsetunto kasvavat, kun 

oppilasta ei nähdä enää häiriötekijänä tai taakkana, vaan hän on yhtä arvokas yhteisön 
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jäsen kuin kaikki muutkin. Lisäksi kaveripiirin pysyminen samana niin koulussa kuin 

vapaa-ajallakin luo pysyvyyden tunnetta lapsen arkeen. (Saloviita 2009, 12-13; Ajuwon 

2008.) 

Inkluusio mahdollistaa erityisen tuen oppilaan normaalin kasvuympäristön, jossa oppilas 

voi kasvaa ja sosiaalistua muiden antamaa mallia hyödyntäen. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että inkluusioluokassa erityisen tuen oppilaiden sosiaaliset taidot kehittyvät 

paremmin kuin erillisessä erityisopetuksessa. Lisäksi heillä on yleiopetuksessa paljon 

enemmän ystäviä. Inkluusio edesauttaa myös oppilaan kasvamista osaksi yhteiskuntaa, 

sillä eristyksissä vietetyn kouluajan jälkeen yhteiskuntaan sopeutuminen on lähes 

mahdotonta. (Huttunen & Ikonen 1999, 81-82; Huttunen & Ikonen 1999, 66-67;  Saloviita 

2009, 12-13; Ajuwon 2008: Hwang & Evans 2011, 10.) Näillä edellä mainituilla seikoilla 

voidaan perustella inklusiivisen koulun periaatetta, mutta huomioitavaa on se, että 

yleisopetuksen luokka ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto.  

Tilanteissa, joissa oppilas on esimerkiksi vaikeasti vammainen, voi erillinen erityisopetus 

olla oppilaan kannalta yleisopetuksen luokassa tapahtuvaa opetusta parempi vaihtoehto. 

Opiskelu suuressa yleisopetuksen ryhmässä voi koitua oppilaalle psyykkisesti rasittavaksi, 

jolloin se ei ole enää missään nimessä tarkoituksenmukaista. (Huttunen & Ikonen 1999, 76; 

Cornelius & Balakrishnan 2012, 83-84.) Inkluusion negatiivinen puoli on se, että erityisen 

tuen oppilas voi tulla kiusatuksi yleisopetuksen luokassa poikkeavuutensa vuoksi. On 

myös mahdollista, että inkluusioluokan oppilaiden vanhemmat vieroksuvat erilaista 

oppilasta, jolloin oma lapsi halutaan toiseen ryhmään. (Cole 2005, 340.) Lisäksi myös 

inkluusio tarvitsee tietyt edellytykset onnistuakseen. Mikäli edellytykset puuttuvat tai ovat 

vajavaiset, voi inkluusio epäonnistua, jolloin se ei välttämättä ole enää erityisen tuen 

oppilaan kannalta hyvä ratkaisu. Erityisesti kehitysmaissa inkluusio voidaan nähdä suurena 

ongelmana vähäisen opettaja määrän ja riittämättömän koulutuksen vuoksi (Balakrishnan 

2012, 4; Ajuwon 2008). Näitä inkluusion edellytyksiä esittelen seuraavassa kappaleessa. 

Lisäksi inkluusion hyödyllisyyttä on kritisoitu sillä, että erityisen tuen oppilas voi vaikuttaa 

negatiivisesti yleisopetuksen oppilaiden opiskeluun. Kuitenkaan mitään selviä näyttöjä 

tästä ei ole olemassa. (Moberg & Savolainen 2015, 78-79; Cole 2005, 340.) Tässä 

vaiheessa voidaan kysyä, voidaanko inkluusio sivuuttaa sen vuoksi, että siitä voi olla 

haittaa muille oppilaille, vaikka erityisen tuen oppilaalla olisi kaikki mahdollisuudet oppia 

yleisopetuksen luokassa? 
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Haasteet 

Koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut jo useiden vuosien ajan lähikouluperiaate, jossa 

jokaisella oppilaalla on oikeus käydä kouluaan omassa lähikoulussaan. Kuitenkaan 

käytännössä tavoitteet eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla erilaisista inklusiiviseen 

koulutukseen tähtäävistä hankkeista huolimatta. Esimerkiksi Kehitysvammaliitto toteutti 

vuosina 2002-2004 valtakunnallisen Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja 

lähiyhteisö- hankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää erilaisia yhteistyösmalleja ja 

käytäntöjä inkluusion toteutumisen tueksi (Kehitysvammaliitto 2015). Tämäkään projekti 

ei saanut aikaan suurta harppausta kohti inklusiivista koulujärjestelmää, mutta se voidaan 

käsittää kuitenkin pienenä edistysaskeleena (Holappa 2005). 

Vielä tälläkin hetkellä yksi inklusiivisen koulun suurimmista haasteista on se, että ihmiset 

oppisivat elämään tasavertaisesti ja vastustaisivat erottelua, joka johtuu erilaisuudesta 

(Saloviita, Murto & Naukkarinen 2001, 8; Jylhä 1999, 140-142). Koulutuksen kentällä 

tämä tarkoittaa valtavaa muutoksen tarvetta, sillä vielä nykyisinkin kouluviranomaisilla on 

tarve ja oikeus luokitella oppilaat normaaleihin ja poikkeaviin (Ihatsu, Ruoho & Happonen 

1999, 12-13). Lisäksi kyse on koko koulun asenteista ja muutokseen liittyvästä 

vastarinnasta, jotka täytyisi murtaa, jotta inkluusiossa onnistuttaisiin. Inkluusiossa 

ajatuksena on se, että koulu ja oppimisympäristö tulee muokata erityisen tuen oppilaalle 

sopivaksi, kun taas ennen inkluusiota ajateltiin ongelman löytyvän oppilaasta. Tämä 

tarvittava muutos on osoittautunut varsin hitaaksi ja vaativaksi prosessiksi. (Saloviita 2001, 

159; Oja 2012, 83-89). Inkluusio haastaa myös koulujärjestelmän kehittämään uutta 

osallisuutta tukevaa käytäntöä ja harjoitteita, jotka tukevat inkluusion periaatetta (Farrell & 

Ainscow 2002, 4). Tämän vuoksi muutoksen tulisi tapahtua koko koulutuspolitiikan 

tasolla. 

Inkluusion myötä suurimman muutoksen työssään kokevat luokanopettajat. Oppilaiden 

vaikeudet moninaistuvat ja luokassa olevat häiriötekijät lisääntyvät. Opettajilta vaaditaan 

kykyä siirtyä epämukavuusalueelle. (Moberg & Savolainen 2015, 97; Rönty & Rönty 

2012, 68; Westwood & Lorraine 2003; Ajuwon 2008; Huhtanen 2011, 91.) Ehkä juuri sen 

vuoksi inkluusio onkin saanut yllättävän paljon vastarintaa ja epäilyksiä luokanopettajien 

keskuudessa. Luokanopettajat suhtautuvatkin inkluusioon huomattavasti erityisopettajia 

kriittisemmin. Kuitenkin ne luokanopettajat, joilla on kokemusta erityisen tuen oppilaiden 

opettamisesta, suhtautuvat inkluusioon muita positiivisemmin. (Kurniawati 2014, 20-21; 
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Malinen 2013; Campbell, Gilmore & Cuskelly 2003, 1). Asennoitumiseen inkluusiota 

kohtaan vaikuttaa myös erityisen tuen päätöksen syy, sillä luokanopettajat ottavat 

luokkaansa mieluummin inkluusio-oppilaan, jolla on psyykkisen vamman sijaan jokin 

fyysinen sairaus (Campbell, Gilmore & Cuskelly 2003, 1). Vaikka osa tutkimustuloksista 

kertookin opettajien positiivisesta suhtautumisesta inkluusioon, voi käytännön todellisuus 

kuitenkin kertoa päinvastaisesta asennoitumisesta, sillä on poliittisesti korrektia suhtautua 

myönteisesti inkluusioon. Inkluusion onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti opettajien 

asenteet, jolloin olisi tärkeää, että ne muuttuisivat nykyistä positiivisempaan suuntaan. 

Positiivisen asenteen inkluusiota kohtaan omaava opettaja tähtää työssään inklusiiviseen 

opetukseen, kun taas negatiivinen asenne voi estää inkluusion onnistumisen. (Kurniawati 

2014, 21, 25). 

Opettajien suhtautumiseen vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä myös opettajakoulutus, 

joka ei vielä tälläkään hetkellä täysin vastaa inklusiiviseen kasvatukseen (Moberg & 

Savolainen 2015, 99; Westwood & Lorraine 2003). Opettajakoulutus sisältää nykyisellään 

hyvin vähän erityispedagogiikan opintoja. Opintojen vähäisyys yhdistettynä vähäiseen 

täydennyskoulutukseen tarkoittaa sitä, että luokanopettajat kokevat oman ammattitaitonsa 

riittämättömänä inklusiivisessa luokassa. (Moberg & Savolainen 2015, 99; Westwood & 

Lorraine.) Uudessa inklusiivisessa koulutuspolitiikassa luokanopettajilta vaaditaan entistä 

enemmän taitoja kohdata erilaisuutta, ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä, kykyä 

toimia moniammatillisessa yhteistyössä, kasvattaa yhdenvertaisuuteen, kehittää 

oppilashuoltoa sekä ylläpitää hyviä suhteita oppilaiden huoltajiin (Ajuwon 2008). Ei ole 

ihme, että luokanopettajat voivat kokea voimattomuutta ja riittämättömyyden tunnetta 

näiden vaatimusten vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että luokanopettajakoulutuksen tulisi 

vastata huomattavasti paremmin inklusiivisen koulun haasteisiin antamalla opiskelijoille 

heidän tarvitsemansa tiedot ja taidot kohdata erilaisuutta ja hallita entistä suurempia 

oppilasryhmiä. Opettajakoulutuksen lisäksi täydennyskoulutuksella on erittäin suuri 

merkitys opettajien ammattitaidon kehittämisessä tässä jatkuvassa muutoksen virrassa.  

Inkluusion onnistuminen edellyttää yhteistyötä koko koulun henkilökunnan välillä. 

Jokaisen on kyettävä yhteistyöhön ja annettava oma panoksensa inkluusion eteen (Moberg 

& Savolainen 2009, 84; Ajuwon 2008). Inkluusiossa yhteistyö opettajan, erityisopettajan ja 

koulunkäynninohjaajan välillä korostuu entistä enemmän.  Pelkästään edellä mainittuihin 

tahoihin yhteistyö ei rajoitu, vaan yhteistyötä tulee tehdä tarvittaessa laajemminkin, 

esimerkiksi terapeuttien kanssa. Erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyö voi olla 
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luokanopettajan konsultointia. Lisäksi erityisopettaja osallistuu tarvittaessa erilaisiin 

työryhmiin. Luokan resursseja voidaan lisätä samanaikaisopettajuudella, jolloin oppilaiden 

saama apu on intensiivisempää. Oppitunneista riippuen luokan oppilaita voi jakaa 

luokanopettajalle ja erityisopettajalle esimerkiksi heidän taitotasojensa mukaan. (Ihatsu 

ym. 1999, 18-19; Takala 2011, 29-30; Ajuwon 2008.) Samanaikaisopetuksessa useimmat 

kunnat hyödyntävät resurssiopettajia, joiden työtunnit on jaettu eri luokkien tarpeet 

huomioiden. Resurssiopettajien käyttö onkin varsin uusi asia, mutta luultavasti se tulee 

lisääntymään inklusiivisen koulutuksen myötä. Nykyisin samanaikaisopetuksen rinnalla on 

alettu käyttää käsitettä yhteisopettajuutta, joka sisältää käsityksen entistä tiiviimmästä 

yhteistyöstä opettajien välillä. (Dahlgren & Partanen 2012, 248-251.) 

Onnistuakseen inkluusio vaatii suuren määrän resursseja. Inkluusiossa erityisen tuen 

oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa ja hänen tulee saada kaikki tarvitsemansa tuki 

siellä. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että inkluusio ei missään nimessä saa olla 

säästökeino. (Moberg & Savolainen 2015, 82; Aldaihani 2011, 217.) Yleisopetuksen 

ryhmissä, joissa opiskelee erityisen tuen oppilas, saa tällä hetkellä olla maksimissaan 20 

oppilasta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 14). Lisäksi luokassa tulisi olla vähintään 

kaksi aikuista ja enintään 2 erityisen tuen oppilasta (Naukkarinen, Saloviita & Murto 2001, 

202). Toisin sanoen ryhmäkokojen pienentyessä ja henkilökunnan tarpeen kasvaessa 

kuntien tulisi palkata lisää henkilökuntaa, niin opettajia kuin ohjaajiakin. Lisäksi 

tarvittavan tuen saaminen yleisopetuksessa edellyttää usein muun muassa erilaisia 

oppimisen materiaaleja, apuvälineitä ja palveluita. Jossain tapauksissa perinteinen 

luokkahuone ei ole erityisen tuen oppilaalle sopiva, jolloin koulun täytyy muokata fyysistä 

ympäristöään sopivammaksi. (Huttunen & Ikonen 1999, 73-75; Westwood & Lorraine 

2003.) Fyysisen ympäristön muokkaaminen voi tarkoittaa esimerkiksi äänieristeiden 

muokkaamista heikosti kuulevalle tai esteettömän ympäristön rakentamista pyörätuolilla 

liikkuvalle. Mikäli resursseja ei ole riittävästi käytettävissä, voi se tarkoittaa erityisen tuen 

oppilaan tarvitseman tuen vaillinaisuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei nykyisillä 

resursseilla pystytä vastaamaan entistä kirjavamman oppilasjoukon tarpeisiin. Kautta 

aikojen opettajilla on ollut tarve vastata jokaisen oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin, mutta 

inkluusion myötä se nähdään lähes mahdottomana. Tämä johtuu siitä, että resursseja ei ole 

riittävästi. Luokanopettajat eivät ole ainoita resurssipulan tiedostajia, vaan resurssit 

nähdään vaillinaisina myös erityisopettajien ja rehtoreiden joukossa. (Moberg & 

Savolainen 2015, 97-98; Cole 2005, 340.)  
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Kuten edellä mainitsin, Kurniawatin (2014) tutkimuksesta ilmenee, että luokanopettajien 

asenteilla on suuri merkitys inkluusion onnistumiseen. Myös Malisen (2013) saamat 

tutkimustulokset ovat samansuuntaiset. Jotta inkluusiossa onnistuttaisiin mahdollisimman 

hyvin, tulisi opettajien asenteita muuttaa myönteisimmiksi. Tämä asennemuutos ei ole 

mahdollinen, mikäli edellä mainittuihin epäkohtiin ei pystytä puuttumaan. Teorian tasolla 

inkluusio vaatii paljon muutakin kuin asennemuutoksia ja nämä muutokset 

koulujärjestelmässä tulevat suurella todennäköisyydellä olemaan hitaita (Saloviita 2008, 

240).  

Paine järjestää ja toteuttaa opetusta inkluusion ideologian mukaisesti tulee tällä hetkellä 

suomalaisille kouluille useilta eri tahoilta. Muun muassa yhdenvertaisuus ja tasa-

arvojulistukset sekä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tukevat 

inklusiivisen koulutuksen ajatusta. Inklusiivisessa koulutuksessa erillinen erityisopetus on 

poissuljettu opetusratkaisu. Jokaisen oppilaan tulee lähtökohtaisesti saada opiskella omassa 

lähikoulussaan saaden kaiken tarvitsemansa tuen siellä. Vuoden 2011 kolmiportainen tuki 

mahdollistaa entistä paremmin koulujen kehittämisen inklusiivisempaan suuntaan. 

Kolmiportainen tuki ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita täysin inklusiivista koulua, sillä 

se mahdollistaa myös segregoidut opetusratkaisut. Oppilasta voidaan opettaa 

yleisopetuksen luokan sijasta erityisluokassa, joka on samassa koulurakennuksessa. Tällöin 

kyse ei kuitenkaan ole enää inkluusiosta vaan pikemminkin fyysisestä integraatiosta, jossa 

erityisen tuen oppilas opiskelee samassa rakennuksessa yleisopetuksen oppilaiden kanssa. 

(Farrell & Ainscow 2002, 2.) Myös Joonaksen kohdalla voidaan 2016 syksystä lähtien 

täydellisen inkluusion sijaan puhua pikemminkin fyysisestä integraatiosta. Joonaksen 

opetuksen kohdalla herää kysymys, minkä vuoksi on tehty päätös siirtyä inkluusiosta 

integraatioon, kun aiemmin opetus on pystytty järjestämään inklusiivisen periaatteen 

mukaisesta. 

2.5 Kohti onnistunutta inkluusiota 

Kuten edellä kerroin, inkluusio ei onnistu ilman resursseja ja positiivista asennetta sitä 

kohtaan. Inkluusio vaatii valtavan määrän erilaisia resursseja oppimisympäristöstä 

ohjaajapalveluihin, mutta tässä tutkimuksessa en koe tarpeelliseksi määritellä niitä kaikkia  

yksityiskohtaisesti. Sen vuoksi poimin inkluusion kannalta kaksi oleellisinta resurssia, 

jotka tulen esittelemään tarkemmin.  
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Inklusiivisen koulutuspolitiikan myötä on alettu puhua entistä enemmän samanaikais- ja 

yhteisopettajuudesta, jotka voidaan nähdä inkluusion mahdollistajina. Kuitenkaan tätä 

käytäntöä ei vielä ole otettu kunnolla käyttöön suomalaisissa kouluissa, vaikka sen 

hyödyllisyydestä onkin näytteitä. Tässä kappaleessa tulen avaamaan yhteisopettajuuden 

käsitettä, sillä se kuuluu yhtenä oleellisena osana tutkimukseeni. Toisena inkluusion 

onnistumisen kannalta oleellisena asiana on luokanopettajakoulutus sekä 

täydennyskoulutus, joiden tulisi antaa opettajille heidän tarvitsemansa tiedot ja taidot 

kohdata hyvinkin heterogeeninen oppilasryhmä. 

2.5.1 Yhteisopettajuus 

Yhteisopettajuudesta (co-teaching) käytetään Suomessa usein käsitettä samanaikaisopetus. 

Samanaikaisopetus voidaan nähdä yhtenä inkluusion mahdollistavana tekijänä, sillä se 

tarjoaa entistä yksilöllisemmän tuen niin tukea tarvitseville kuin muillekin inkluusioluokan 

oppilaille. (Villa, Thousand & Nevin 2008, 14-15; Huhtanen 2011, 120; Dahlgrén & 

Partanen 2012, 233; Saloviita 2009, 152: Villa, Thoudand & Nevin 2006, 241.) 

Yhteisopettajuutta harjoitettaessa luokkaa opettaa samanaikaisesti vähintään kaksi 

opettajaa. Opetus voi tapahtua joko samassa tai erillisessä tilassa kulloisenkin tilanteen 

mukaan. Toiminta ei kuitenkaan rajoitu pelkkään opetuksen toteutukseen, vaan 

yhteisopettajuuteen oleellisena osana kuuluu myös opettajien tekemä yhteistyö opetuksen 

suunnittelussa ja arvioinnissa. (Huhtanen 2011, 117; Villa ym. 2008, 5; Saloviita 2009, 

152.)  

Onnistuakseen yhteisopettajuus vaatii opettajilta yhteiset tavoitteet, arvot ja 

oppimiskäsitykset sekä kykyä jakaa tehtäviä omien vahvuuksien mukaan. Lisäksi 

opettajien tulee olla tasavertaisia ja toimia yhteistoiminnallisia työtapoja käyttäen. Toisin 

sanoen molempien opettajien tulee tiedostaa toisen opettajan merkitys, jotta on mahdollista 

vastata kaikkien oppilaiden tarpeisiin hyödyntämällä molempien opettajien tietoja, taitoja 

ja resursseja. ( Villa ym. 2008, 7; Huhtanen 2011, 118; Saloviita 2009, 152.)  

Yhteisopettajuuden lisäksi useimmissa kouluissa käytetään rinnakkaisopetusta 

luokanopettajan ja erityisopettajan ammattitaitoja hyödyntäen. Käytännössä 

rinnakkaisopetus tarkoittaa sitä, että osa luokan oppilaista opiskelee pienryhmässä 

erityisopettajan luona opiskellen saman sisällön kuin luokanopettajan opetuksessa olevat 

oppilaat. (Huhtanen 2011, 117.) 
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Yhteisopettajuuden hyötyjä opettajalle 

Yhteisopettajuudessa työ on vähintään kahden opettajan vastuulla, mikä toisaalta vähentää 

yhden opettajan työmäärää, mutta toisaalta taas lisää esimerkiksi ajan tarvetta opetusta 

suunniteltaessa. Yhteisopettajuus lisää voimavaroja, sillä arjen kokemukset on mahdollista 

jakaa työparin kesken, jolloin työssä jaksaminen helpottuu. (Mastropieri, Scruggs, Graetz, 

Norland, Gardizi & Mcduffie 2005, 263; Dahlgrén & Partanen 2012, 237-238; Morocco & 

Aguilar 2002, 315-316.) Mikäli työskentely työparin kanssa sujuu, tarjoavat he toisilleen 

tukea, mikä myös edesauttaa arjessa jaksamista. Yhteisopettajuudessa kritiikki kohdistuu 

molemmille opettajille, jolloin palautteen vastaanottaminen ja sen hyödyntäminen on 

huomattavasti helpompaa, kuin tilanteessa jossa kritiikki kohdistuu yhden opettajan 

toimintaan. 

Kahden opettajan luokassa pedagogisten ratkaisujen pohtiminen tapahtuu yhdessä, jolloin 

opettajat usein täydentävät toistensa ajatuksia. Yhteisopettajuus mahdollistaa molempien 

opettajien erityisosaamisen hyödyntämisen, jolloin kiinnostus työhön säilyy. Lisäksi 

opettajat kehittävät toistensa ammatillista osaamista seuraamalla toistensa työskentelyä ja 

keskustelemalla pedagogisista ratkaisuista ja menetelmistä. Yhteisopettajuus hyödyttää 

arvioinnin kannalta niin oppilasta kuin opettajaakin, sillä jatkuvan oppimisprosessin 

havainnoinnin ansiosta arviointi on helpompaa suorittaa. Lisäksi arvioinnin perustana on 

kahden opettajan näkemykset toisin kuin yhden opettajan luokassa. (Dahlgrén & Partanen 

2012, 237-238; Scruggs, Mastropieri & McDuffie 2007, 401.) 

Yhteisopettajuuden hyötyjä oppilaalle 

Yhteisopettajuuden toteuttaminen on hyödyllistä niin tavallisessa kuin 

inkluusioluokassakin, sillä se hyödyttää kaikkia luokan oppilaita (Scruggs ym. 2007, 401-

402; Dahlgrén & Partanen 2012, 234). Kuten edellä jo mainitsin, yhteisopettajuus on yksi 

inkluusion kulmakivistä, sillä se mahdollistaa erityisen tuen oppilaan opiskelun hänelle 

luonnollisessa yhteisössä. Yleisopetuksessa opiskelu luo erityisen tuen oppilaalle tunteen 

kuulua omanikäistensä ryhmään. Erilaisten oppilaiden opiskelu samassa tilassa luo 

kokemuksia erilaisuudesta ja rohkaisee samalla myös yhteistyöhön. Tällaisessa luokassa 

jokaista arvostetaan tasavertaisena jäsenenä heikkouksista välittämättä. Lisäksi 

yhteistoiminnalliset menetelmät rohkaisevat oppilaita auttamaan ja tukemaan toisiaan 

jokaisen vahvuuksia hyödyntäen. (Dahlgrén & Partanen 2012, 234; Scruggs ym. 2007, 

402.) Täten yhteisopettajuus tarjoaa erityisen tuen oppilaille mahdollisuuden kehittää omia 
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sosiaalisia taitojaan päivittäisissä oppimistilanteissa. Sosiaalisten taitojen kehittäminen ei 

jää pelkästään oppilaiden omille harteille, vaan kahden opettajan luokassa oppilaille 

tarjoutuu mahdollisuus oppia opettajien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Huomion voi 

kiinnittää myös opettajien persoonaan, sillä oppilas voi ikään kuin valita itselleen 

sopivamman persoonan, johon leimautua enemmän. Lisäksi kahden opettajan luokassa 

erityisen tuen oppilaan saama tuki on intensiivisempää kuin luokassa, jossa on vain yksi 

opettaja (Scruggs ym. 2007, 402). 

Yhteisopettajuudessa on aina oppilaille tuttu ja turvallinen aikuinen paikalla, vaikka toinen 

opettajista joutuisikin olemaan poissa. Tämä luo oppilaille turvallisuuden tunnetta, sillä 

toisen opettajan poissaolosta huolimatta päivittäiset rutiinit säilyvät ennallaan. Kahden 

opettajan luokassa konfliktit voi selvittää heti kuitenkaan opetuksen aloitusta siirtämättä, 

sillä toinen opettajista voi aloittaa oppitunnin normaalin aikataulun mukaan. Lisäksi 

yhteisopettajuus mahdollistaa monipuolisemman opetuksen, mikäli opettajien resursseja 

hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Kahden tai useamman opettajan luokassa 

aiheen syventäminen ja eriyttäminen ovat entistä helpompia, sillä oppilaita on mahdollista 

jakaa ryhmiin heidän kehityksensä ja tarpeidensa mukaan, jolloin oppiminen tapahtuu 

oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Ryhmiin jako mahdollistaa myös vertaisoppimisen 

hyödyntämisen. (Louhela 2012, 101-102.) 

Kahden opettajan luokassa resursseja on luonnollisesti käytössä enemmän, jolloin 

oppiainerajojen rikkominen voi olla jopa arkipäivää. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus 

tarkkailla oppilasryhmää, jolloin lahjakkuuksien löytäminen helpottuu. Täten 

yhteisopettajuudesta ei ole hyötyä pelkästään luokan heikommille oppilaille, vaan siitä 

hyötyvät myös kaikki muut oppilaat. (Dahlgrén & Partanen 2012, 235-237; Thousand ym. 

2006, 239, 241.) 
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3 Downin oireyhtymä 

Henkilöitä, joilla on Downin oireyhtymä, on Suomessa noin 3000. Joka vuosi noin 70 

perhettä saa kuulla, että heidän lapsellaan on mahdollisesti Downin oireyhtymä. Downin 

oireyhtymään kuuluu eritasoisia kehityshäiriöitä, mutta mitään tyypillistä Down-lasta ei ole 

olemassa. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 16.) Jokainen heistä on yksilönsä ja 

tarvitsee juuri hänelle yksilöllisesti suunniteltua kuntoutusta. 

3.1 Mikä on Downin oireyhtymä 

Downin oireyhtymä on tavallisin kehitysvammaisuutta ja rakennepoikkeamia aiheuttava 

oireyhtymä (Kääriäinen 2004, 63; Duodecim & Suomen kehitysvammalääkärit 2010). 

Oireyhtymä varmistetaan verinäytteestä tehtävästä kromosomiviljelystä, jossa voidaan 

nähdä ylimäärä perintöainesta. Huomionarvoista on, että tämäkään seula ei ole aukoton, 

vaan sisältää mahdollisuuden siitä, että positiivisesta viljelynäytteestä huolimatta lapsi on 

täysin terve.  Down-lapsella on 46 kromosomin sijasta 47 kromosomia. 95% Down-

lapsista on trisomioita. Trisomiassa 21 lapsella on kolme 21 kromosomia kahden sijaan. 

Tämä ylimääräinen 21 kromosomi aiheuttaa poikkeavuuksia lapsen ulkonäössä ja 

kehityksessä sekä mahdollisesti myös terveydessä. Down-lasten kasvu ja kehitys on 

huomattavasti hitaampaa kuin muilla lapsilla. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 17; 

Kääriäinen 2004, 63; Duodecim & Suomen kehitysvammalääkärit 2010; Tarmanen, Kaski 

& Komulainen 2011; Eipstein 2013, 106-110.)  

Downin oireyhtymä ei ole periytyvä sairaus, vaan kyseessä on satunnainen sukusolun 

kehityshäiriö (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 17). Kuitenkin on olemassa erittäin 

pieni todennäköisyys (alle 1%) sille, että tämä kromosomipoikkeavuus uusiutuu 

myöhemmissä raskauksissa.  Kehityshäiriöt sukusoluissa ovat tavallisempia ikääntyneillä 

äideillä. (Bittles, Bower, Hussain & Glasson 2006, 221). Alle 25-vuotiaiden äitien lapsista 

yhdellä 2000:sta, 35-vuotiaiden yhdellä 200:sta ja 45-vuotiaiden yhdellä 25:stä on Downin 

oireyhtymä (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 65;). Tämän vuoksi moni kunta tarjoaa yli 

35-vuotiaille odottaville äideille sikiön kromosomitutkimusta. Mikäli tutkimuksissa 

ilmenee kromosomipoikkeavuuksia, on raskauden keskeytys mahdollista. (Kääriäinen 

2004, 64; Leonard, Bower, Petterson & Leonard 1999.) 
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Downin oireyhtymästä on olemassa myös toinen muoto, jossa kolmas kromosomi numero 

21 on kiinnittynyt johonkin toiseen kromosomiin, yleensä kromosomiin 14. Tätä esiintyy 

vain muutamalla prosentilla Down-lapsista. Kyseisissä tapauksissa vanhemmalla voi olla 

piilevä balansoitu translokaatio, jolloin toistumisriski perheessä tai suvussa on 

mahdollinen. Toistumisriskin selvittämiseksi perheille on tarjolla perinnöllisyysneuvontaa 

ja kromosomitutkimuksia. (Kääriäinen 2004, 64; Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

2009,17.) 

3.1.1 Downin oireyhtymän mahdolliset vaikutukset terveyteen 

Downin oireyhtymään kuuluu usein muita liitännäissairauksia, jolloin on tarve elinikäiselle 

lääkärin seurannalle. Mikäli Down-lapsella on oireyhtymälle tyypillisiä 

liitännäissairauksia, on ne huomioitava myös opetusta suunnitellessa ja toteutettaessa. 

Tämän vuoksi lapsen sairauden kokonaiskuva olisi hyvä olla myös luokanopettajan 

tiedossa. 

Korvat 

Down-lasten kohdalla hengitysteiden ja korvien tulehdussairaudet ovat erittäin tavallisia. 

Niitä voidaan pitää yleisimpänä liitännäissairautena (Kumin 1994, 10).  Korvatulehdukset 

johtuvat nenänielun paksuudesta, eritteisistä limakalvoista sekä runsaasta risakudoksesta, 

jolloin korvassa on jatkuvaa alipainetta. Usein tulehduskierteessä olevalle lapselle 

asennetaan tärykalvon ilmastointiputket tilannetta helpottamaan. Down-lasten korvat ovat 

normaalia ahtaampia, jolloin tulehdusten tilanteen arviointi on normaalia hankalampaa. 

Tällöin vaarana on jälkitarkastuksen puutteellisuus ja liimakorvan hoitamattomuus. 

Liimakorvan ja hoitamattomien korvatulehdusten seurauksena lapsen kuulo voi heikentyä 

huomattavasti. Kuulon heikentymää on tavattu noin 60%:lla Down-henkilöistä. 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 17-18; Tarmanen ym. 2011.) Suuren 

tulehdusriskin vuoksi Down-lasta ei tulisi viedä paikkoihin, jossa on muita sairastelevia 

lapsia (Kaski ym. 2012, 66).  

Down-lapsilla sentraalista kuulon alenemaa esiintyykin hyvin paljon. (Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry 2009, 18; Tarmanen ym. 2011). Sentraalisessa kuulon alenemassa vika on 

keskushermostossa, jolloin kuulon ongelmat eivät välttämättä näy kuulotutkimuksissa. 

Useimmissa tapauksissa sentraalinen kuulon alenema ilmenee vasta kuullun ymmärtämisen 



29 

 

 

heikkoutena. (Kuuloliitto 2016.) Tämän vuoksi varsinkin kouluiässä Down-lasten kuuloon 

pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kuulo-ongelmien vuoksi luokissa, joissa 

opiskelee Down-oppilas, tulisi suorittaa akustiikkaan liittyviä tutkimuksia, jotta kuulemista 

voidaan helpottaa mahdollisimman monella eri tavalla.  

Silmät 

Normaaliväestöön verrattuna Downin oireyhtymässä ilmenee kaikissa ikäryhmissä 

normaalia enemmän näköongelmia (Tarmanen ym. 2011). Silmäongelmat alkavat jo 

lapsena, jolloin jo vastasyntyneen Down-lapsen silmät on tutkittava kaihin 

poissulkemiseksi. 4-6 kuukauden iässä lapsen lähinäön kehittyminen ja mahdolliset 

taittovirheet tarkistetaan. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 18.) Useimmilla Down-

lapsilla on taittovika ja silmänsumentuma sekä huono silmänmukautumiskyky ( Kaski ym. 

2012, 65). Joka kolmannella esiintyy karsastusta. Monimuotoisten näköongelmien vuoksi 

kouluiässä tulee tehdä huolellinen toiminnallisen näön tutkimus opetuksen suunnittelun 

tueksi. Tutkimukset eivät kuitenkaan jää kouluikään, vaan ne jatkuvat läpi elämän. 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 18.)  

Suu 

Down-lapsen suu ja nielu ovat normaalia pienemmät, jolloin kieli pyrkii ulos suusta. 

Lisäksi kieli voi olla normaalia suurempi. (Kaski ym. 2012, 65; Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry 2009, 18.) Hampaat ovat usein epäsäännölliset ja kasvavat hitaasti. Downin 

oireyhtymään voi liittyä myös varhain kehittyvä hampaiden kiinnityskudosten sairaus, joka 

ei ole estettävissä hampaiden harjauksella. Näiden edellä mainittujen hampaiden 

ongelmien vuoksi säännölliset hammaslääkärikäynnit ovat välttämättömiä. Down-lapsille 

on kehitetty erilaisia suun toimintaa parantavia harjoituksia, joilla on tarkoitus vahvistaa 

suuta ja näin ollen parantaa suun kiinni pysymistä ja ehkäistä syljen valuminen. Nämä 

harjoitukset vaikuttavat myös puheen selkiytymiseen. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

2009, 18-19.)  

Sisäelimet 

Synnynnäinen sydänvika on noin 40 kertaa yleisempi kuin muilla lapsilla (Kaski ym. 2012, 

65; Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 19; Duodecim & Suomen 

kehitysvammalääkärit 2010). Sydämen kehityshäiriö on joka kolmannella Down-lapsella 

(Kaski ym. 2012, 65). Pelkkä kliininen tutkimus ei ole riittävä sydänvian toteamiseen, 
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jonka vuoksi EKG tulee rekisteröidä kaikilla Down-vauvoilla. Sydänvian varhainen 

toteaminen on erityisen tärkeää ja se edellyttää huolellista tutkimusta ja seurantaa. 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 19.) 

Down-lapsilla esiintyy myös normaalia enemmän kilpirauhasen vajaatoimintaa, jolloin sitä 

tulee seurata säännöllisesti läpi elämän. Sappikiviä Down-lapsilla on noin joka viidennellä 

ja epileptisten kohtausten todennäköisyys Down-henkilöllä on 5-10% suurempi kuin 

muulla väestöllä. Epileptisiä kohtauksia esiintyy verrattain enemmän imeväisiässä ja 40-

50-vuoden iässä. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009,19.) Myös leukemia eli veritauti 

on Down-henkilöillä yleisempää kuin muilla. Heillä tavataan lähes leukeemista verenkuvaa 

muistuttavia valkosolureaktioita pientenkin tulehdussairauksien yhteydessä. Ennen 

kouluikää Joonas sairastui leukemiaan, jonka seuraukseni esikoulu täytyi järjestää 

poikkeuksellisesti perhepäivähoidossa infektioriskin vuoksi. Downin oireyhtymässä on 

taipumusta anemiaan, jolloin ruoan monipuolisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää. 

Tarvittaessa on tukeuduttava rautalääkitykseen. (Kaski ym. 2012, 66-67.) 

Pituus ja paino 

Kuten aiemmin jo mainitsin, Down-lapsen kehitys on normaalia hitaampaa jo 

sikiökaudella ja jatkuu tällaisenaan läpi kasvuiän. Downin oireyhtymässä pituus tulee 

arvioida standardoitujen pituuskäyrien mukaan, mutta paino normaaleihin kasvukäyriin 

verraten. Down-henkilöillä perusaineenvaihdunta on heikentynyttä, jolloin painonhallinta 

ja monipuolinen ruokavalio ovat tärkeitä jo lapsuudessa. Heikentyneen 

perusaineenvaihdunnan vuoksi ravinnon energiamäärän tulee olla pienempi kuin saman 

ikäisellä terveellä lapsella. Ruokamäärää rajoitettaessa tulee huomioida riittävä vitamiinien 

ja hivenaineiden saanti. Ylipainoisen Down-henkilön kohdalla kilpirauhasen vajaatoiminta 

tulee sulkea pois verikokeilla. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 19; Duodecim & 

Suomen kehitysvammalääkärit 2010.) 

3.2 Down-lapsen kehitys 

Kuten jokainen lapsi myös Down-lapsi kehittyy omaa tahtiaan. Vaikka tyypillistä Down-

lasta ei voida määritellä, on kehitys kuitenkin viivästynyttä kaikilla kehityksen osa-alueilla. 

Henkilön kehityksen viiveestä riippuen tuen tarve vaihtelee lievästä jatkuvaan tuen 

tarpeeseen. Kuntoutus kuuluu jokaisen Down-henkilön elämään ja parhaimmillaan se on 



31 

 

 

luonnollinen osa arkea. Kuntoutus voi sisältää eri terapiamuotoja, kuten fysioterapiaa, 

toimintaterapiaa ja puheterapiaa.  Kuntoutus aloitetaan varhaiskuntoutuksella, joka on 

yksilöterapiaa sekä lapsen ja perheen arjen elämistä lapsen kuntoutukselliset tarpeet 

huomioiden. Varhaiskuntoutuksessa korostuu moniammatillinen yhteistyö yhdessä perheen 

kanssa. Varhaiskuntoutuksen sisältämän yksilöterapian tavoitteena on arkielämän taitojen 

kehittäminen kohti mahdollisimman itsenäistä aikuisuutta. (Kehitysvammaisten Tukiliitto 

ry 2009, 21,44.)  

Kuntoutuksessa erityisen tärkeää on vuorovaikutuksen kehittymisen tukeminen, joka tulee 

aloittaa varhaisessa vaiheessa. Vuorovaikutuksen tärkeyttä voidaan perustella sillä, että se 

on kokonaiskehitykseen vaikuttava väline. Kommunikaation kehittäminen aloitetaan jo 

heti vauvaiässä läheisyydellä, koskettelulla, katsekontaktilla ja ”seurustelulla”. Down-lapsi 

oppii ymmärtämään yksittäisiä sanoja jo paljon ennen aktiivista puhetta. Downin 

oireyhtymään voi liittyä muutoksia aivojen kognitiivisella alueella, jolloin puheen ja kielen 

ongelmat ovat yleisiä (Kumin 1994, 1). Puheen kehittymistä edistää monipuolinen 

tukiviittomien käyttö. Jokaisen Down-lapsen kohdalla suositellaankin tukiviittomia ja 

muita vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja kielellisen kehityksen tukena. 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 21.) Sanojen muodostumista voidaan helpottaa 

erilaisilla suun alueen motorisilla harjoitteilla. Jokaisen sanojen muodostaminen on 

yksilöllistä, mutta se tapahtuu usein 3-4-vuoden iässä. Kaksisanaisia pidempiä lauseita 

lapsi muodostaa usein vasta kouluiässä. Down-lapsen puhetta pyritään kehittämään 

puheterapeutin avulla, jonka apu on ensisijaisen tärkeää useita vuosia. (Kaski ym. 2012, 

66.) 

Varhaislapsuudessa Down-lapset ovat yleensä tavallista veltompia ja esimerkiksi lonkat 

voivat olla yliliikkuvia (Kaski ym. 2012, 66). Down-lapsilla fysioterapia on hyödyllistä jo 

senkin vuoksi, että vanhemmat saavat tukea ja ohjeita lapsen motoriikan tukemiseen. 

Päivittäisten toimien yhteydessä motoristen harjoitteiden tekeminen on lapselle 

kuntoutuksellisesti erittäin tehokasta. Motorisen kehityksen tukemiseksi Down-vauvoille 

suositellaan esimerkiksi vauvauintia, joka myöhemmin tukee kävelemään oppimista. 

Itsenäinen käveleminen luonnistuu yleensä noin 26 kuukauden iässä. Motorisen kehityksen 

tukena musiikki on ensiarvoista, sillä se kannustaa lasta kaikissa kehityksen vaiheissa. 

Down-lapset ovatkin hyvin musikaalisia ja omaavat hyvän rytmitajun (Kaski ym. 2012, 

66). Laululeikit lisäävät lapsen käsien näppäryyttä, jota voidaan harjoittaa 

toimintaterapeutin avustuksellakin. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 22.) 
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3.2.1 Down-lapsen opetus ja kasvatus 

Suomessa kaikki lapset kuuluvat oppivelvollisuuden piiriin, myös kehitysvammaiset lapset 

(Hyytiäinen 2012). Suurin osa kehitysvammaisista lapsista käy pidennetyn 

oppivelvollisuuden, joka alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Lisäksi aamu- ja 

iltapäivätoiminnan merkitys Down-oppilaalla on erityisen tärkeää ja kunta onkin 

velvoitettu tarjoamaan sen ilmaiseksi. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2009, 54-55.) 

Erityisen tuen oppilaan koulunkäynnistä olen kirjoittanut enemmän luvussa 2. Lisäksi 

kyseisessä luvussa esitän yleisiä erityisen oppilaan inkluusioon liittyviä asioita. 

Ennen koulun aloittamista on hyvä pitää palaveri moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä 

oppilaan vanhempien kanssa. Palaverin keskeisenä asiana on se, kuinka järjestetään 

tutustuminen eri kouluvaihtoehtoihin, mitä lausuntoja tarvitaan koulutuksen järjestämisen 

tueksi ja kuinka oppilaan kuntoutukseen liittyvät asiat toteutetaan koulussa. Lisäksi 

pohditaan, kuinka oppilaan tarvitsema tuki järjestetään samoin kuin iltapäivähoito. Jo tässä 

vaiheessa tulee miettiä myös koulukuljetuksen järjestäminen. Erityisen tärkeää on 

kuitenkin, että kaikki päätökset tehdään perheen suostumuksella. (Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry 2009, 54-55.) 

Down-oppilaiden heikkoudeksi voidaan määritellä sosiaaliset taidot, sillä heidän on vaikea 

ottaa kontaktia muihin. Heidän on erityisen vaikeaa ymmärtää toisten henkilöiden ajatuksia 

ja tuntemuksia, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen voi olla vaikeaa, jopa lasta itseään 

häiritsevää. Täten inkluusion alussa opettajan tulisi antaa tilaa oppilaalle, jotta hän voi itse 

tehdä sosiaalisen aloitteen, mutta samalla opettajan olisi hyvä rohkaista lasta keskusteluun. 

Koska sosiaaliset taidot ovat usein heikot, tulee niitä harjaannuttaa opetuksen yhteydessä 

esimerkiksi erilaisilla vuorovaikutusharjoitteilla. Sosiaalisten taitojen kehittämiseen sopii 

myös erilaiset ryhmäharjoitteet, joissa voidaan esimerkiksi opetella tulkitsemaan toisten 

ryhmäläisten ilmeitä. Sosiaalisen heikkouden vuoksi Down-lapsia rohkaistaan käymään 

erilaisissa koulun ulkopuolisissa kerhoissa, jotta ryhmässä toimiminen helpottuu. (Holden 

& Steward 2002.) 

Kehitysvammaisen oppilaan kohdalla yhteistyön merkitys korostuu entisestään. 

Ensisijaisesti kasvatuksen päävastuu on lapsen vanhemmilla, mutta koti ei ole ainoa 

ympäristö, jossa lapsi toimii, oppii ja kehittyy. Tämän vuoksi kodin ja koulun yhteistyö on 

erityisen tärkeää. Parhaimmillaan yhteityö voi olla vastavuoroista kasvatuskumppanuutta, 

jolloin kodin ja koulun toiminta täydentävät toisiaan. (Opetushallitus & Suomen 
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vanhempainliitto 2007.) Yhteistyön lähtökohtana on se, että kaikki toiminta tehdään 

yhteisen päämäärän hyväksi ja toimijat ovat tasavertaisia jäseniä. (Sipilä 2001, 58.) 

Toimiva kodin ja koulun yhteistyö vaikuttaa positiivisesti oppilaan koulunkäyntiin. Lisäksi 

yhteistyö antaa ensiarvoista tietoa oppilaasta, jolloin opettajan oppilaantuntemus lisääntyy. 

Tämä taas helpottaa opettajaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vanhemmat 

saavat yhteistyössä tärkeää tietoa oppilaan koulunkäynnistä ja kasvusta. Lisäksi yhteistyö 

voi antaa vanhemmille keinoja tukea lapsen oppimista. (Opetushallitus & Suomen 

vanhempainliitto 2007.)  

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yleisin 

yhteistyön muoto on tiedotus, joka nykyään hoituu usein jonkin sähköisen järjestelmän 

kautta. Vanhempaintapaamiset ovat yksi oivallinen keino rakentaa kasvatuskumppanuutta. 

Tapaamisia on mahdollista järjestää joko yhdelle perheelle kerrallaan tai kaikille luokan 

oppilaiden vanhemmille samanaikaisesti, jolloin kyse on vanhempainillasta. 

(Opetushallitus & Suomen vanhempainliitto 2007, 21-23.) Henkilökohtaisissa perheen 

tapaamisissa keskustelut ovat usein paljon intensiivisempiä kuin vanhempainilloissa. 

Yksittäisen lapsen vanhempien tapaamisista on mielekkäämpää puhua arviointi- ja 

kehityskeskusteluina, joissa aiheet painottuvat hyvin paljolti oppilaan 

koulunkäynnintilanteeseen ja oppimisen tukemiseen. Vanhempainiltojen tarkoituksena on 

pikemminkin pitää huoli siitä, että vanhemmat tietävät missä mennään koko koulun tasolla. 

Samalla vanhempainillat ovat keino yhdistää oppilaiden vanhempia ja innostaa heitä 

ryhtymään koulun toimintaan, mutta pitää yllä myös positiivista suhdetta luokanopettajaan. 

Oli kyseessä sitten mikä tahansa keino toteuttaa yhteistyötä, on kaiken yhteistyön 

perustana luottamus. (Opetushallitus & Suomen vanhempainliitto 2007.)  

Kaikessa yhteistyössä tavoitteena on oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Usein 

yhteistyöstä puhuttaessa käytetään termiä moniammatillisuus, jolla tarkoitetaan eri 

ammattilaisten ja vanhempien tekemää yhteistyötä oppilaan edun mukaisesti. 

Moniammatillisella yhteistyöllä pyritään etsimään keinoja erilaisten lasten kohtaamiseen ja 

heidän kasvunsa tukemiseen. (Kontio 2010.) Moniammatillisissa työryhmissä pohditaan 

oppilaan opetuksen sisältöjä. Punaisena lankana kulkee kuitenkin ajatus siitä, että myös 

kehitysvammaisista oppilaista kasvatetaan tasapainoisia ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan 

jäseniä, joilla elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Näin ollen päätavoitteet ovat samat kuin 

kaikille muillekin oppilaille, mutta niihin pyritään oppilaan omien mahdollisuuksien 

mukaan. (Sipilä 2001, 78.) Opetuksen toteutuksessa tulisi hyödyntää monikanavaisuutta ja 
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kokemuksen kautta oppimista, jotta informaation sisäistäminen  helpottuu. Lisäksi 

opetuksen tulisi edetä strukturoidusti. Tärkeintä kuitenkin on, että kulloinenkin 

oppimistehtävä on oppilaan kehitysvaiheelle sopiva, oppilasta motivoiva sekä 

onnistumisen tunteita herättävä. (Sipilä 2001, 101-102.) 

Down-lapsen kohdalla, kuten muidenkin kehitysvammaisten oppilaiden, koulun täytyy 

huomioida joitakin asioita, jotta opiskelu on mahdollista. Jokainen oppilas on oikeutettu 

tulkitsemis- ja avustajapalveluihin tarpeen niin vaatiessa. Kaikkien down-lasten kohdalla 

tulkitsemispalvelut eivät ole tarpeellisia, jolloin kommunikoinnin apuna käytetään usein 

viittomia ja kuvia sekä muita apuvälineitä. Kommunikoinnin apuvälineitä valitessa tulee 

huomioida oppilaan lähtökohta, jotta apuvälineet toimivat monipuolisesti opetuksen 

ymmärtämisen tukena. (Sipilä 2001, 123-124.) 

Opetustilaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Down-lapsilla näkö on yleensä normaalia 

huonompi, jolloin valaistuksen on oltava mahdollisimman hyvä ( Holden & Steward 

2002). Kehitysvammaiselle oppilaalle oma paikka on erityisen tärkeä (Sipilä 2001, 142; 

Holden & Steward 2002). Istumapaikka tulee sijoittaa niin, että oppilaan on helppo seurata 

opetusta eikä hänellä ole ylimääräisiä ärsykkeitä. Ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen 

onkin erityisen tärkeää, jotta oppilaan tarkkaavaisuus pysyy opetuksessa. Myös 

opetusmateriaalien sijoittelussa tulee huomioida niiden helppo saavutettavuus ylimääräisen 

häiriön välttämiseksi. (Sipilä 2001, 142-143; Holden & Steward 2002.) Usein Down-lapsi 

tarvitsee oppimisensa tueksi erilaisia havainnollistavia kuvia, jotka tulee sijoittaa niin, että 

opetuksen seuraaminen on niistä huolimatta helppoa. Lisäksi luokassa tulisi olla päivän 

rakennetta ja ajan ymmärtämistä helpottavia kuvia, joista oppilas voi itse seurata, mitä 

kulloinkin on vuorossa. (Sipilä 2001, 158-159.) Useista ohjeistuksista huolimatta, jokaisen 

Down-lapsen kohdalla tulee yksilöllisesti arvioida, millainen oppimisympäristö on hänelle 

sopiva. Mitään valmista kaavaa ympäristölle ei ole olemassa. Kuitenkin laki asettaa tietyt 

rajoitteensa, jotka koskevat inkluusioluokan oppilasmäärää, sillä mikäli luokassa opiskelee 

erityislapsi, saa yleisopetuksen luokassa olla enintään 20 oppilasta (Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry 2009, 54). Käytännössä Down-lapsen opetuksen suunnittelua ja toteutusta 

ohjaavat lähes samat periaatteet kuin kaikkien muidenkin oppilaiden kohdalla.  

Erityisen tuen oppilaan opetuksessa tulee huomioida tiettyjä asioita. Lähtökohtana kaikille 

opetukselle tulee olla oppilaan kehitysvaihe ja tarpeet (Sipilä 2001, 193). Kyseisillä 

oppilailla on usein hankaluuksia uuden tiedon sisäistämisessä sekä tarkkaavaisuuden 
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kohdentamisessa, jolloin harjoitukset tulee suunnitella sellaiseksi, että ne saavat oppilaalta 

täyden huomion. Harjoitukset tulee suunnitella oppilaan oppimista ja kehitystä tukeviksi 

käyttäen kulloiseenkin tehtävään sopivia materiaaleja ja apuvälineitä. Myöskään 

onnistumisen kokemuksien merkitystä oppimisessa ei voi vähätellä. (Wolery 1994, 121; 

Sipilä 2001, 193; Holden & Steward 2002.) Yksittäisten harjoitusten taustalla tulisi olla 

ajatus siitä, että ne viestittävät oppilaalle, mitä hänen odotetaan tekevän (Sipilä 2001, 193). 

Kuitenkin useiden kehitysvammaisten oppilaiden kohdalla toimivat samat harjoitukset kuin 

muillakin oppilailla (Wolery 1994, 140). 
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4. Kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta 

Aloitin tutkimukseni suunnittelun syksyllä 2015. Tutkimukseni oli ollut jo mielessä 

aiemmin, mutta tuolloin käynnistin projektin kunnolla. Selvää oli, että tutkimukseni 

käsittelee jollakin tapaa samaa teemaa kuin kandidaatin tutkielmani, erityisen tuen 

oppilaan integraatio. Kuten jo aiemmin mainitsin, integraatiosta ollaan siirrytty kohti 

inkluusiota. Kehityksen vuoksi tässä pro gradu -tutkimuksessani keskityn integraation 

seuraajan inkluusion tutkimiseen. Tarkemmin määriteltynä siihen, kuinka inkluusio on 

yhden oppilastapauksen kohdalla onnistunut ja mitä kyseisen oppilaan inkluusio on 

edellyttänyt luokanopettajalta. 

Vuonna 2013 tutustuin erääseen tutkimukseni kannalta kiinnostavaan erityisen tuen 

oppilaaseen, Joonakseen, jonka inkluusiota pohdin tutkimukseeni. Keväällä 2016 päätin, 

että teen tutkimuksen kyseisestä oppilaasta, sillä oppilaan äiti, luokanopettaja ja ohjaaja 

olivat valmiita tekemään kanssani yhteistyötä tutkimuksen tiimoilta. Henkilöt olivat juuri 

sopivia tutkimukseeni, sillä kyseinen oppilas oli opiskellut koko kouluhistoriansa 

yleisopetuksen luokassa erityisen tuen tarpeestaan huolimatta. Luvan tutkimukseni 

tekemiseen kysyin erityisen tuen oppilaan äidiltä ja koulun rehtorilta. 

Tutkimukseni aineiston hankin kyselyn osalta huhtikuussa ja haastattelut toteutin 

toukokuussa 2016. Kaikki kolme haastattelua pidin yhden päivän aikana niin, että jokaisen 

haastateltavan haastattelin erikseen. Lisäksi hyödynnän lukuvuonna 2015-2016 tekemiäni  

havaintoja. Aineiston hankinnasta kerron enemmän alaluvussa 4.4. Aineiston litteroinnin 

aloitin kesäkuussa 2016 ja analysoinnin suoritin kokonaisuudessaan heinäkuussa 2016. 

Aineiston analysoinnin jälkeen jatkoin tulosten kirjaamiseen sekä johtopäätösten 

tekemiseen. Samanaikaisesti täydensin touko-kesäkuussa kirjoittamaani teoriaosuutta. 

Heinäkuussa kirjoitin myös tutkimukseni eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvistä 

kysymyksistä. Viimeistelin työni lokakuussa 2016. 

Huomioitavaa on, että vaikka inkluusio peruskoulutuksen kentällä voidaankin nähdä melko 

uutena asiana, ei sitä silti voida pitää täysin uutena ilmiönä. Tämän vuoksi olettamuksenani 

oli, että tutkimukseeni osallistuvilla haastateltavilla henkilöillä on jo käsitys inkluusiosta. 

Tämän voin todeta myös haastatteluideni perusteella, sillä jokainen haastateltava kertoi 

monipuolisesti inkluusioon liittyvistä asioista. Keskustellessamme inkluusiosta 

tutkimuskysymysteni pohjalta, haastateltavat pyrkivät kertomaan Joonaksen inkluusiosta 
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lähinnä positiivisia asioita. Negatiivisten puolien löytäminen osoittautuikin varsin 

vaikeaksi. 

3.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää yksilön näkökulmasta, mitä käsitteet inkluusio, 

kolmiportainen tuki ja Downin oireyhtymä tarkoittavat. Lisäksi haluan selvittää, kuinka 

inkluusio on onnistunut yhden oppilastapauksen kohdalla ja mitä se on edellyttänyt 

luokanopettajalta. Toisin sanoen tutkin erityisen tuen oppilaan inkluusiota 

kokonaisvaltaisesti yhden oppilastapauksen kohdalla. Lisäksi tarkastelen, mitä inkluusio 

Joonaksen kohdalla on edellyttänyt onnistuakseen ja minkä vuoksi se on ollut hyödyllistä 

kyseiselle oppilaalle. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Kuinka inkluusio on onnistunut Joonaksen kohdalla, jolla on Downin oireyhtymä? 

1.1 Mitä hyötyä inkluusiosta on ollut Joonakselle? 

1.2 Mitä edellytyksiä Joonaksen inkluusiolla on ollut? 

 

2. Mitä Joonaksen inkluusio on edellyttänyt luokanopettajalta?  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsin vastauksia oppilaan äidille, luokanopettajalle ja 

ohjaajalle tehdyistä haastatteluista sekä luokan muille oppilaille tehdyistä kyselyistä ja 

omista havainnoistani. Toiseen kysymykseen pyrin löytämään vastauksia Joonaksen 

luokanopettajalle tekemästäni haastattelusta sekä omista havainnoistani. Soveltuvin osin 

hyödynnän myös Joonaksen äidille ja koulunkäynninohjaajalle toteuttamaani haastattelua. 

Lisäksi tutkimukseni alussa olen avannut tutkimukseni kannalta keskeisimmät käsitteet, 

joita ovat inkluusio, kolmiportainen tuki ja Downin oireyhtymä. 

Tutkimuksellani pyrin saamaan kokonaisvaltaisen kuvan Joonaksen inkluusiosta, joten 

koen haastatteluilla olevan suuren merkityksen tutkimuksessani. Koen kuitenkin, että 

inkluusio koskettaa vahvasti myös muita inkluusioluokan oppilaita, joten tuon 

tutkimuksessani esille myös heidän kokemuksiaan Joonaksen inkluusiosta. 
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3.4 Tapaustutkimus 

Tutkimusta voidaan tehdä laadullisesti tai määrällisesti, jolloin niiden välillä on tehtävä 

valinta, kumpaa tutkimusotetta käyttää päämetodologianaan. Tutkimuksessani käytän 

kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia 

tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä kuvata todellista elämää. 

(Hirsijärvi, Remes & Sanjavaara 2004, 151-152.) Laadullinen tutkimus soveltuu 

käytettäväksi silloin, kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista, 

yksittäisten ihmisten merkitysrakenteista, luonnollisista tilanteista tai joidenkin tapausten 

syy-seuraussuhteista. Tutkimusmetodina laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein 

havainnointia ja haastattelua sekä tekstianalyysia. Näitä samoja metodeja on myös 

kvantitatiivisen tutkimuksen käytössä, mutta niiden tarkoitus ja päämäärä on eri. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa havainnoinnilla pyritään toisen kulttuurin ymmärtämiseen 

ja haastattelussa tarkoituksena on esittää tutkimukseen osallistuneille avoimia kysymyksiä. 

Tekstianalyysin käyttämisellä pyritään ymmärtämään kulttuurin jäsenten käyttämiä 

kategorioita. (Metsämuuronen 2011, 93.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja tuoda esille tutkimukseen osallistuneiden 

kokemuksia Joonaksen inkluusiosta sekä siitä, mitä Joonaksen inkluusio edellyttää 

luokanopettajalta. Tutkimukseni tavoitteen ja luonteen huomioiden koen, että laadullinen 

tutkimus on määrällistä tutkimusta järkevämpi vaihtoehto. Kokemuksia Joonaksen 

inkluusiosta lähden tutkimaan tapaustutkimuksen avulla, jota tulen esittelemään 

seuraavaksi. Tutkimustavakseni valikoitui tapaustutkimus sen vuoksi, että se on luonteva 

keino tarkastella ja kuvata käytännön toimintaa kokonaisvaltaisesti. Tällä tavoin saan sekä 

itselleni, että tutkimukseni lukijoille tietoa siitä, mitä hyötyä ja mahdollista haittaa 

inkluusiosta on ja mitä inkluusio kokonaisuudessaan edellyttää. Tietenkään yhden 

tapauksen tutkiminen ei annan yleistettävää kuvaa tutkittavasta aiheesta, mutta silti sillä on 

merkitystä yhden esimerkin antajana. 

Alun perin tarkoituksenani oli käyttää fenomenologista tapaustutkimusta, sillä 

fenomenologian kiinnostuksen kohteena ovat ilmiöt ja niiden tulkitseminen. 

(Metsämuuronen 2011, 96; Kvale & Brinkmann 2009, 14.) Sananmukaisesti 

fenomenologia tarkoittaa siis oppia ilmiöstä (Metsämuuronen 2008, 18). Kuitenkaan 

fenomenologinen tutkimus sinällään ei avaa tutkimukseeni mitään uutta näkökulmaa, sillä 

tutkimuksellani en pyri luomaan mitään uutta teoriatietoa, vaan pikemminkin kuvaamaan 
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jotakin jo olemassa olevaa. Täten päädyin käyttämään pelkkää tapaustutkimusta tutkiessani 

yhtä erityistä tapausta, Joonaksen inkluusiota. Fenomenologisen näkökulman jättäminen 

pois selkeytti omaa tutkijantyötäni kuten myös tutkimustani. 

Tapaustutkimusta ei voida pitää tutkimusmetodina, vaan pikemminkin tutkimustapana, 

joka mahdollistaa useiden eri tutkimusmenetelmien käytön. Jokaisen empiirisen 

tutkimuksen kohteena voidaan nähdä olevan tapaus tai tapauksia, mutta varsinaisessa 

tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena on usein jokin ilmiö. (Laine, Bamberg & 

Jokinen 2007, 9.) Tutkimuksessani tutkimuksen kohteena on yksi oppilastapaus, Joonas ja 

ilmiönä on Joonaksen inkluusio.  Tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa tarkka ja 

syvällinen kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190-

191). Tällöin ei siis saada aikaa yleistettävää tietoa, vaan kokonaisvaltaista ymmärrystä 

sekä ainutlaatuista tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Tapaustutkimuksesta voidaan löytää piirteitä kuvailevasta eli illustroivasta 

tapaustutkimuksesta sekä selittävästä tapaustutkimuksesta. Kuvailevan tapaustutkimuksen 

avulla on mahdollista saada tietoa jo olemassa olevien käytänteiden luonteesta. Selittävällä 

tapaustutkimuksella taas pyritään selvittämään tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita. 

(Eriksson & Koistinen 2005, 11-12.) Tutkimukseni avulla sain tietoa siitä, kuinka inkluusio 

voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevan Down-lapsen kohdalla, jolloin kyse on 

kuvailevasta tapaustutkimuksesta. Selittävän tapaustutkimuksen piirteet näkyvät 

saamassani tiedossa joka käsittelee sitä, miksi erityisen tuen oppilaan on hyvä opiskella 

inkluusioluokassa. 

Tapaustutkimukselle ominaisiin piirteisiin kuuluu teorian vahva osuus, tutkijan osallisuus, 

monimetodisuus sekä rakenteelliset ja historialliset sidokset (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2007, 194). Tutkimukseni alussa olen avannut tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet, 

joilla on vahva yhteys tutkimukseni empiiriseen osioon. Lisäksi tutkimuksessani on 

tapaustutkimukselle ominaisesti käytetty eri tiedonhankintamenetelmiä: haastattelu, kysely 

ja havainnointi. Erityisopetusta koskevat muutokset ovat sidoksissa suomalaiseen 

koulujärjestelmään, joilloin tutkimukseni on sidoksissa rakenteisiin ja historiaan. Missään 

tutkimuksessa tutkijan osallisuutta ei voida täysin poissulkea, mutta tässä tutkimuksessa 

osallisuus korostuu hyvin paljon, sillä olen kerännyt osan empiirisestä aineistostani 

havainnointia hyödyntäen. Lisäksi olen toiminut vuorovaikutuksessa kaikkien 

tutkimukseen osallistuneiden tahojen kanssa. 
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Tapaustutkimuksen tavoitteena on yhden ainutlaatuisen ilmiön kuvaaminen. Silti voidaan 

väittää, että jokaisen tapaustutkimuksenkin taustalla on ajatus yleistämisestä. (Saarela-

Kinnunen & Eskola 2007, 194.) Tässä tutkimuksessani tavoitteena on luoda 

kokonaisvaltainen kuva Joonaksen inkluusiosta. Toisin sanoen tutkimukseni kohteena 

oleva ilmiö on Joonaksen inkluusio. Tutkimustani voidaan pitää siinä mielessä tärkeänä, 

että tutkimukseni kohteena on ainutlaatuinen tapaus, sillä Joonas on kulkenut 

päivähoidosta neljännelle luokalle asti inkluusioryhmässä Downin oireyhtymästään 

huolimatta. Kuitenkaan tarvetta yleistämiseen ei ole, vaan pikemminkin siihen, että 

tutkimukseni osoittaa, että inkluusio on mahdollista lapsen sairaudesta tai vammasta 

huolimatta.  

3.5 Tutkimukseen osallistuneet 

Tutkimukseni käsittelee erityisen tuen oppilaan Joonaksen inkluusiota, joten näen erittäin 

oleelliseksi kertoa tässä luvussa tietoa Joonaksesta. Kerron taustaa myös niistä kouluista ja 

ryhmistä, joissa Joonas on opiskellut. Koska tutkimukseni aineisto kertyy pääasiassa 

tekemistäni haastatteluista, kerron tässä luvussa pääasiat haastatteluihin osallistuneista 

henkilöistä. Huomionarvoista on, että Joonaksen ja Eilan nimet eivät ole oikeita, vaan ne 

ovat täysin keksittyjä. Todelliset nimet olen vaihtanut keksittyihin nimiin anonymiteetin 

varmistamiseksi. 

Joonas on 2004 vuonna syntynyt Down-lapsi, jonka sairaus johtuu yhdestä ylimääräisestä 

kromosomista. Joonaksen vanhemmille selvisi jo raskauden alkuvaiheessa, että lapsella 

todennäköisesti tulee olemaan Downin oireyhtymä. Joonaksen kehitys on Down-lapsen 

tapaan viivästynyttä kaikilla kehityksen osa-alueilla. Kuitenkin Joonaksen motoriikka on 

hyvin lähellä normaalia, joka ainakin osittain voi johtua jo lapsuudessa aloitetuista 

motorisista harjoitteista. 

Lapsesta asti Joonas oli sairastellut melko paljon muun muassa useita korvatulehduksia. 

Hänellä onkin niin sanottua normaalia lasta korkeampi infektioriski. Joonaksen tulisin 

välttää ympäristöjä, joissa infektioriski on suuri, mutta inkluusiokoulussa tämä on lähes 

mahdotonta. Tällä hetkellä Joonaksella on todettu keskivaikea kuulovika, VST, astma, 

hajataittoa sekä keliakia. Vuonna 2009 hän sairastui leukemiaan ollessaan neljä vuotias. 

Esikouluvuodet Joonas oli vilkas, johtuen lääkityksestä sekä näön ja kuulon ongelmista. 

Sairauksien ja huonon käytöksen vuoksi inkluusiopolku ei ollut koulun alkaessa itsestään 
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selvää, vaan pikemminkin taistelua inkluusion puolesta, sillä Joonaksen ajateltiin olevan 

kykenemätön opiskelemaan yleisopetuksessa Downin oireyhtymän vuoksi. Kuitenkin 

vanhempien taistelu inkluusion puolesta kannatti, sillä tutkimustani tehdessä Joonas oli 

erittäin rauhallinen ja tyytyväinen oppilas. Reippauttakaan häneltä ei puuttunut, vaikkakin 

uudet tilanteet alussa jännittivätkin häntä.  

Joonas aloitti yksivuotiaana perhepäivähoidossa inkluusioryhmässä, jossa hänelle tehtiin  

päivähoitosuunnitelma. Joonaksen ensimmäinen esikouluvuosi toteutettiin samaisessa 

perhepäivähoidossa leukemian sisältämän infektioriskin vuoksi. Esikoulu päätettiin kerrata 

ja sen hän kävi lähikoulussa yleisopetuksen ryhmässä. Tuolloin Joonakselle tehtiin päätös 

11 vuotisesta oppivelvollisuudesta. 2011 kesäkuussa hän sai erityisen tuen päätöksen, joka 

sisälsi useita pedagogisia päätöksi, johtuen Joonaksen kognitiivisen kehityksen tasosta.  

Toiselle luokalle asti Joonas opiskeli samassa pienessä koulussa, jonka jälkeen koulu 

lakkautettiin ja alkuvuodesta 2014 Joonas siirtyi yleisopetuksen ryhmän kanssa uuteen 

isoon kouluun. Joonas on siis opiskellut esikoulusta asti saman ryhmän kanssa. Tutkimusta 

tehdessäni Joonas oli 11-vuotias ja kävi neljännettä luokkaa eräässä Pohjois-Pohjanmaan 

alakoulussa, yleisopetuksen luokassa. Kyseisessä koulussa hän on opiskellut vuosiluokat 3 

ja 4.  

Luokassa, jossa Joonas opiskelee, on 18 oppilasta, joista seitsemän on tyttöjä ja 11 poikia. 

Luokka on verrattain melko pieni. Oppilaat ovat eläväisiä ja keskustelevia keskiverto-

oppilaita. Tehostetun tai erityisen tuen oppilaita ei Joonaksen lisäksi ole, mutta yhdellä 

oppilaalla on käytössään E-kirja. Kyseistä luokkaa opettaa yksi luokanopettaja ja hänen 

lisäkseen paikalla on koko ajan Joonaksen henkilökohtainen ohjaaja. Lisäksi luokalle on 

annettu muutama resurssiopettajan tunti. 

Haastattelemani Joonaksen luokanopettaja on vuonna 2001 luokanopettajaksi valmistunut 

nainen. Sivuaineenaan hän on opiskellut esi- ja alkuopetusta sekä musiikkia. Koulutusta 

erityispedagogiikasta ei ole pakollisia kursseja enempää. Kokemusta luokanopettajan 

hänellä on noin kymmenen vuotta. Aiempaa kokemusta tehostetun ja erityisen tuen 

oppilaista on vuoden verran. Joonaksen opettajana hän on ollut 1,5 vuotta, vuosiluokilla 3 

ja 4. 

Tutkimukseeni haastattelin myös Joonaksen äitiä ja koulunkäynninohjaajaa, Eilaa. 

Ammatiltaan Joonaksen äiti on erityisopettaja ja toimii tällä hetkellä luokanopettajana 
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samassa koulussa, jossa Joonas opiskelee. Joonaksen koulunkäynnin ohjaajana toimii sama 

henkilö, jonka luona Joonas oli ollut perhepäivähoidossa vuoden ikäisestä asti. Joonaksen 

ottaminen perhepäivähoitoon oli Eilalle helppoa, sillä kokemusta kehitysvammaisten lasten 

hoidosta hänellä oli jo entuudestaan. Ennen perhepäivähoitajan työtä Eila kävi 

lastenohjaajakurssin ja työskenteli seurakunnalle.  Valmistuttuaan perhepäivähoitajaksi hän 

toimi siinä ammatissa 23 vuotta. Perhepäivähoitajan ammatista Eila kouluttautui 

koulunkäynninohjaajaksi Joonaksen sairastuessa syöpään ja nyt hän on työskennellyt 

kyseisessä ammatissa tehden töitä Joonaksen kanssa kolme vuotta. 

Aluksi tarkoituksenani oli haastatella pelkästään Joonaksen äitiä, mutta tuolloin aineistosta 

olisi tullut huomattavasti suppeampi ja olisin saanut melko yksipuolisen kuvan Joonaksen 

inkluusiosta. Tämän vuoksi päädyin käyttämään triangulaatiota, jolloin haastattelin myös 

Joonaksen luokanopettajaa ja ohjaajaa. Näin sain myös tietoa siitä, mitä Joonaksen 

inkluusio on edellyttänyt luokanopettajalta. Lisäksi minulla olisi ollut mahdollisuus 

haastatella koulun rehtoria, mutta koin sen tarpeettomaksi, sillä mielestäni aineisto olisi 

paisunut liian suureksi. 

3.6 Aineistonkeruu 

Laadullinen aineisto on aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä. Tämä aineisto on voinut 

syntyä joko tutkijasta riippuen tai riippumatta. Laadullinen aineisto voidaan kerätä 

esimerkiksi haastatteluissa, havainnoinnilla tai se voi olla jo olemassa oleva teksti. 

Aineisto voi olla joko kirjallisessa tai kuvallisessa muodossa. (Eskola & Suoranta 2003, 

15.) 

Kandidaatin tutkielmani aiheena oli erityisen tuen oppilaan integraatio yleisopetukseen. 

Halusin tässä tutkimuksessani jatkaa saman aiheen käsittelyä. Inkluusio aiheena oli 

kiinnostava, jonka vuoksi aloin pohtia tutkimukseni toteuttamista kyseisen aiheen pohjalta. 

Työskennellessäni eri kouluilla opettajan ammatissa, tutkimukseeni valikoitui kiinnostava 

inkluusiotapaus. Tutkimukseeni lupautui osallistumaan erityisen tuen oppilaan äiti, 

luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista, 

minun oli kysyttävä lupa tutkimukseen koulun rehtorilta. Sen suoritin lähettämällä hänelle 

sähköpostia, jossa kerroin tutkimukseni tarkoituksen ja sisällön. Sähköpostitse sain 

rehtorin suostumuksen tutkimukseen. Tutkimukseeni osallistui myös inkluusioluokan 

oppilaat. Tähän minun ei tarvinnut kysyä oppilaiden vanhemmilta erillistä lupaa, sillä 
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kysely oli pienimuotoinen ja oppilaat vastasivat kyselyyn täysin anonyymeinä, jolloin 

heidän henkilöllisyytensä ei ole vaarassa paljastua. Tapauksissa, joissa tutkimuksen 

aineistoon ei tallennu yksilöityjä tunnistetietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta, ei ole 

välttämätöntä hakea tutkimuslupaa vanhemmilta. Tällaisia tutkimuksia voivat olla 

esimerkiksi kyselytutkimukset ja havainnointi sekä ainekirjoitukset (Kuula-Luumi 2014, 

6.) 

Heti alussa oli selvää, että tutkimukseni aineiston tulen keräämään pääasiassa 

teemahaastatteluilla, koska sillä tavalla saan aineistostani monipuolisen. Lisäksi 

tutkimukseni luonteen huomioiden esimerkiksi pelkällä kyselyllä toteutettu aineistonkeruu 

ei olisi ollut järkevää. Kuten edellä jo mainitsin, halusin tutkimukseeni mukaan myös 

inkluusioluokan oppilaiden näkökulmaa, jolloin päädyin käyttämään kyselyä. Pohdin 

vaihtoehtona myös haastattelua, mutta silloin minun olisi pitänyt hakea oppilaiden 

vanhemmilta tutkimuslupa. Lisäksi haastattelu olisi ollut huomattavasti vaikeammin 

järjestettävissä kuin kysely. Haastattelun kysymyksiä pohtiessani käytin paljon aikaa sen 

pohtimiseen, kuinka saan Joonaksen inkluusiosta mahdollisimman kokonaisvaltaisen 

kuvan vaikuttamatta itse saamaani aineistoon. Kysymyksiä pohtiessani hyödynsin jonkin 

verran omia havaintojani Joonaksen inkluusiosta sekä aiempaa yleistä tietämystäni 

aiheesta.  

Ennen aineistonkeruuta kerroin haastateltaville ja kyselyyn osallistuville tutkimuksestani ja 

sitä koskevista suunnitelmista. Keskusteluissa ilmeni, että haastateltavat haluavat 

haastattelurungon etukäteen, jotta voivat miettiä vastauksia. Tämän vuoksi lähetin heille 

sähköpostilla teemahaastattelurungon muutama päivä ennen varsinaista haastattelua. 

Tutkimusluvan saatuani keräsin tutkimusaineistoni (kysely ja haastattelut) huhti-

toukokuussa 2016. Aineistonkeruutapana käytin sekä teemahaastattelua että kyselyä. 

Lisäksi hyödynnän omaa havainnointiani. Havainnointini on osallistuvaa havainnointia, 

jossa itse osallistun resurssiopettajana tutkimuksessa mukana olevan ryhmän toimintaan. 

Seuraavassa kerron enemmän teoriaa käyttämistäni aineistonkeruumenetelmistä sekä 

tietoa, kuinka toteutin aineiston hankkimisen. 
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3.6.1 Teemahaastattelu 

Tutkimusaineistoni keräsin suurimmaksi osin haastattelun avulla, sillä haastattelu on 

menetelmä, joka sopii useisiin erilaisiin tutkimuksiin. Lisäksi se mahdollistaa 

tiedonhankinnan suuntaamisen. (Hirsjärvi & Hurme 2001,34.) Haastattelumenetelmänä 

käytin teemahaastattelua, jossa haastattelun teemat on etukäteen määritelty. Toisin sanoen 

tutkija ei määrittele etukäteen tarkkoja kysymyksiä, vaan hänellä on tukilista käsiteltävistä 

asioista ja haastattelu etenee teemojen mukaan. Tutkijan tulee muodostaa teemat 

kulloisenkin tutkimustehtävän mukaan. Haastattelutilanteessa on tärkeää käsitellä kaikki 

ennalta pohditut teemat. Jotta haastatteluista on mahdollista saada kaikki mahdollinen 

hyötyä, on tutkijan hyvä miettiä etukäteen mahdollisia tarkentavia kysymyksiä. 

Tarkentavat kysymykset mahdollistavat syvällisemmän tiedon saannin. (Eskola & 

Suoranta 2003, 86; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 197.)  

Muodoltaan teemahaastattelu on avoin, jolloin vastaajalla on mahdollisuus puhua 

tutkittavasti asiasta melko vapaasti. Tällöin kerätyn aineiston voidaan olettaa edustavan 

vastaajien puhetta. Vaikka teemahaastattelu mahdollistaakin haastateltavan vapaan 

kerronnan, takaavat ennalta määritellyt teemat sen, että jokaisen haastateltavan kanssa on 

käsitelty samoja asioita. (Eskola & Suoranta 2003, 87.) Omassa tutkimuksessani 

teemahaastattelurunko ei ollut yhdelläkään haastateltavalla täysin sama, sillä jokaisella 

haastateltavalla on eri näkökulma Joonaksen inkluusioon. Kuitenkin kaikissa kolmessa 

teemarungossa on yhteneväisyyksiä. Teemahaastattelurungot ovat liitteissä 1-3 

tutkimukseni lopussa. Huomioitavaa on, että liitteenä olevat teemahaastattelurungot ovat 

itselleni tehdyt. Haastateltaville lähetetyt teemat ovat huomattavasti suppeampia. 

Haastattelut sovin jokaisen haastateltavan (äiti, luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja) 

kanssa samalle päivälle. Haastattelut toteutimme haastateltavien työpaikalla tiloissa, jotka 

ovat mahdollisimman rauhallisia. Haastattelutilan tulisi olla rauhallinen ja haastateltaville 

mukava, jotta haastateltava pystyy keskittymään haastatteluun  (Eskola & Vastamäki 2010, 

29). Luokanopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan kanssa haastattelu toteutettiin pienessä 

välitilassa ja äidin haastattelu oli hänen omassa luokassaan. Haastattelut toteutettiin siis 

yksilöhaastatteluina, jotta haastattelutilanne mahdollistaa henkilökohtaisten kokemusten 

kertomisen ilman, että tarvitsee miettiä muiden haastateltavien reaktioita omiin 

vastauksiin. 
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Ensimmäisenä haastateltavana oli inkluusio-oppilaan koulunkäynninohjaaja, jonka kanssa 

haastattelu kesti kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia. Hänen jälkeen haastatteluvuorossa 

oli luokanopettaja, jonka haastattelu otti aikaa noin tunnin. Viimeisenä haastattelin 

inkluusio-oppilaan äidin, jonka haastatteluun meni reilu tunti. Yhteensä 

haastattelumateriaalia kertyi noin kolmen tunnin verran. Kaikki haastattelut äänitettiin. 

Lisäksi haastattelin inkluusio-oppilasta Joonasta, jonka haastattelu kesti noin kaksi 

minuuttia. Haastattelu oli oppilaalle todella jännittävä tilanne, vaikka haastattelijana olin 

hänelle entuudestaan tuttu. Luultavasti tilanteen jännittävyyden vuoksi haastateltava 

vastasi lähes kaikkiin kysymyksiin ”Joo.”. Tässä tutkimuksessani en hyödynnä 

haastattelua, sillä se ei juurikaan vastannut tutkimuskysymykseeni. 

Jokaisen haastateltavan kohdalla tilanne oli luonnollinen, sillä olin heille entuudestaan 

tuttu. Lisäksi jokainen haastateltava kertoi melko vapaasti omista kokemuksistaan, jolloin 

minun roolikseni jäi tarkentavien kysymysten esittäminen ja huolehtiminen siitä, että 

kaikki teemat tulee käsiteltyä. Luokanopettajalla ja oppilaan äidillä oli mukanaan aineistoa 

Joonaksen inkluusioon liittyen, jota he hyödynsivät haastattelutilanteessa. 

Luokanopettajalla aineistona oli omia muistiinpanoja ja asiakirjoja liittyen Joonaksen 

inkluusioon. Joonaksen äidillä oli myös asiakirjoja liittyen Joonaksen koulunkäyntiin sekä 

hänen tekemä esitelmä ja video, jotka hän esitti minulle haastattelutilanteessa. Omien 

materiaalien käyttäminen haastattelussa voi auttaa kokemusten reflektoinnissa, sillä niitä 

on mahdollista käyttää prosessoinnin työvälineenä. (Medina 2009, 324-333.) Lisäksi tässä 

tapauksessa materiaalit toimivat havainnollistamisen keinona. 

3.6.2 Kysely 

Haastatteluiden lisäksi toteutin inkluusioluokan oppilaille pienimuotoisen kyselyn koskien 

heidän käsitystään Joonaksen inkluusiosta. Kysely on yksi perinteisimmistä 

aineistonkeruumenetelmistä. Kyselyn muoto voi vaihdella tarkoituksen ja kohderyhmän 

mukaan. Aineistonkeruun aikana tutkijan on mahdollista olla mukana, mutta se on 

mahdollista suorittaa myös yksittäin esimerkiksi kirjeitse lähetettävällä kyselylomakkeella. 

(Valli 2010, 103.) Kysely voidaan toteuttaa samanaikaisesti isolle ryhmälle. Tätä 

toimintatapaa on hyödynnetty hyvin paljon ihmistieteissä. (Valli 2010, 8.) Haastattelusta 

kysely eroaa siinä mielessä, että haastattelu toteutetaan suullisesti toisin kuin kysely 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 75). 



46  

 

  

Kyselyjä on monia erilaisia. Tutkijan käytettävissä on esimerkiksi posti- ja verkkokyselyt 

sekä kontrolloitu kysely. Tutkimuskysymykset voivat olla muodoltaan erilaisia. Yleisimpiä 

muotoja ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikkoihin perustuvat 

kysymykset. (Hirsjärvi yms. 2004, 185-191.) Tässä tutkimuksessani olen käyttänyt 

avoimia kysymyksiä, joissa tutkittavalle joukolle esitetään kysymys ja jätetään tyhjä tila 

vastaamista varten. Avoimien kysymysten etuina on se, että ne sallivat vastaajan ilmaista 

itseään omin sanoin, jolloin ne osoittavat, mikä on keskeistä vastaajan ajattelussa. Lisäksi 

ne eivät ehdota valmiita vaihtoehtoja, jotka voisivat rajata tutkimustuloksia. (Hirsjärvi ym. 

2004, 189-190.) 

Kyselyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että kysymykset on muotoiltu huolellisesti. 

Tällöin virheiden mahdollisuus on pienempi. Kyselyn väärinymmärrystä voidaan vähentää 

myös sillä, että tutkija on kyselyn toteuttamisen aikana paikalla vastaamassa kyselyyn 

osallistuvien mahdollisiin kysymyksiin. (Valli 2010, 103-104.) 

Kyselyn toteuttamisajankohdasta sovin etukäteen luokanopettajan kanssa. 

Toteuttamisajankohdaksi valikoitui sellainen oppitunti, jolloin Joonas ei ole luokassa. Tällä 

tavoin ehkäisimme sen, että Joonas kokee tilanteen vaivaannuttavaksi, kun ei itse vastaa 

kyselyyn. Ennen kyselyn toteuttamista kerroin oppilaille tutkimukseni tarkoituksesta ja 

siitä, mitä inkluusio tarkoittaa. Vastasin myös heidän esittämiin kysymyksiin. Oppilaille 

annettiin mahdollisuus olla vastaamatta kyselyyn, mutta jokainen oppilas oli siihen halukas 

vastaamaan. 

Kyselyn toteutin jakamalla jokaiselle oppilaalle tyhjän paperin ja näyttämällä kysymykset 

älytaululta. Luin kysymykset oppilaille ja pyysin heitä vastaamaan mahdollisimman 

totuudenmukaisesti ja omin sanoin annettuihin kysymyksiin. Lisäksi pyysin oppilaita 

perustelemaan vastauksiaan, mutta useimmilta oppilailta perustelut olivat jääneet 

vähäisiksi. Aikaa oppilaille annettiin niin paljon kuin tarve vaati. Kysely löytyy liitteenä 

(liite 4) tutkimuksen lopusta. 

3.6.3 Havainnointi 

Haastatteluiden ja kyselyn tukena päätin käyttää omaa havainnointiani, jonka olen 

suorittanut töiden ohessa osallistumalla tutkittavan ryhmän toimintaan. Tutkimuksessa 

havainnoinnin tavoitteena on havainnoida kohdetta tutkimuskysymykset huomioiden. 
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Havainnoinnilla asiat nähdään niiden oikeissa yhteyksissä ja sillä voidaan monipuolistaa 

tutkittavasta ilmiöstä saatua tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 83). Tutkimuksessa 

käytettävä havainnointi kertoo, toimivatko ihmiset kertomansa mukaan (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2004, 201). Tutkimukseen tarkoitettu havainnointi ei juurikaan eroa 

arkipäivän havainnoinnista, sillä molemmissa käytämme kaikkia aistejamme informaation 

vastaanottamiseen ja informaation työstäminen tapahtuu järjen avulla. Tieteessä 

havainnointi on kuitenkin normaalia järjellisempää, sillä viimeistään aineiston 

analysoinnissa pyritään tieteellisiin johtopäätöksiin. (Grönfors 2010, 154.) 

Havainnointiin liitetään usein käsite osallistuminen. Osallistumisen käsite tarkoittaa sitä, 

että tutkija on osallisena tutkittavan ryhmän toimintaa. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkijalla on kaksoisrooli työssään, sillä hän osallistuu sekä ihmisenä että tutkijana. 

Aineistonkeräämisen onnistumisen kannalta tutkijan persoona on keskeisessä roolissa. 

Tutkittavan tehtävänä ei ole pyrkiä muuttamaan henkilöä tutkittavaan suuntaan. Järkevintä 

on toimia omana persoonanaan ja omana itsenään esittämättä mitään. (Grönfors 2010, 155-

156.) 

Osallistuvan havainnoinnin hyvät puolet ovat siinä, että tutkimuksen kohde toimii 

normaalissa ympäristössään, jolloin tutkimuksesta saatava tieto on totuudenmukaisempaa 

kuin rakennetussa tilanteessa. Lisäksi havainnoinnista saatua tietoa on mahdollista yhdistää 

muulla tavoin kerättyyn aineistoon. (Grönfors 2010, 156-158.) Havainnointi ainoana 

aineistonkeruumenetelmänä onkin varsin haastava (Tuomi & Sarajärvi 2004, 83). 

Kuitenkin havainnoinnille tulisi olla selkeä perustelu, sillä menetelmä vie aikaa (Grönfors 

2010, 156-158). 

Tutkimuksessani ei ollut millään tavalla tarkoituksenmukaista käyttää havainnointia yhtenä 

suurimpana aineistonkeruumenetelmänä. Sen vuoksi päädyin hyödyntämään havainnointia 

muiden aineistonkeruumenetelmien tukena. Kuitenkaan havainnointia ei voi luokitella 

mitättömäksi, sillä sen avulla varmistin, että muilla tavoin kerätty aineisto on 

totuudenmukainen. Koska tutkimusaineiston keräämisen pääpaino ei ollut havainnoinnissa, 

suoritin havainnoinnin lukuvuonna 2015-2016 töiden ohessa toimiessani kyseisessä 

inkluusioluokassa resurssiopettajana muutamia hajanaisia viikkoja ja pari pitempää 

ajanjaksoa. Tunteja kyseisessä luokassa oli muutama tunti viikossa. Resurssiopettajan työ 

mahdollisti havainnoinnin niin, että minuun ei kiinnitetty suurempaa huomiota. Toisin 

sanoen resursseja havainnointiin en käyttänyt hirvittävää määrää, mutta mielestäni 
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havainnoinnista saamani aineisto on riittävä. Tässä kontekstissa en kokenut, että 

havainnoinnista olisi pitänyt pitää järjestelmällistä havainnointipäiväkirjaa. Eikä sen 

toteuttaminen olisi ollut edes mahdollista huomioiden sen, missä kontekstissa 

havainnoinnin suoritin. Sen vuoksi havainnointini perustuu suurilta osin oman muistini 

varaan, jolloin edelleen painotan havainnoinnin merkitystä muulla tavoin kerättyjen 

aineistojen tukena. Kuitenkin näin aiheelliseksi kirjoittaa muistiin tekemieni 

havainnoitojen pääasiat, jotta havainnot eivät perustu pelkästään muistiini. 

3.7 Sisällönanalyysi aineistonanalyysimenetelmänä 

Tutustuttuani eri analyysimenetelmiin päädyin käyttämään tutkimuksessani 

sisällönanalyysiä, sillä koen, että se on sopiva graduaineistoni purkamiseen. 

Sisällönanalyysin avulla saan esiin ne haastateltavien kokemukset Joonaksen inkluusioon 

liittyen, jotka ovat keskeisimpiä tutkimukseni kannalta. Käytän sisällönanalyysiä myös 

kyselyn kohdalla. Seuraavassa esittelen pääkohdat sisällönanalyysistä ja sen etenemisestä 

tässä tutkimuksessa. 

Sisällönanalyysille on ominaista tietyt rajoitteet ja ehdot. Käsitteenä sisällönanalyysista 

voidaan puhua sekä sisällönanalyysina että sisällön erittelynäkin. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 109.) Tässä kontekstissa käytän sisällönanalyysin käsitettä. Ennen varsinaisen 

analyysin aloittamista tutkijan tulee määrittää analyysiyksikkö, joka on esimerkiksi sana, 

lause tai ajatuskokonaisuus. Tutkimustehtävän aineistolla ja laadulla on ohjaava vaikutus 

analyysiyksikön määrittämiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 111-112.) Keräämäni aineiston 

avulla pyrin vastaamaan kahteen pääkysymykseen: Kuinka Joonaksen inkluusio on 

onnistunut, ja mitä Joonaksen inkluusio on edellyttänyt luokanopettajalta. Näiden 

tutkimuskysymysten pohjalta määrittelen analyysiyksiköiksi haastateltavien ja 

inkluusioluokan oppilaiden lausumat heidän kokemuksistaan Joonaksen inkluusiosta sekä 

luokanopettajan lausumat kokemukset Joonaksen inkluusion edellytyksistä luokanopettajan 

työssä. 

Sisällönanalyysista voidaan erottaa kolme eri tehtävää, aineiston pelkistäminen, aineiston 

ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisessä esimerkiksi 

haastatteluaineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta kaikki epäolennainen tieto pois. 

Pelkistäminen voi olla tiedon tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Pelkistäminen voidaan 

suorittaa esimerkiksi etsimällä litteroidusta aineistosta tutkimuskysymyksiin sopivia 
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ilmauksia ja alleviivaamalla ne. Alleviivatut ilmaisut voidaan taas kirjata ylös erilliselle 

konseptille. Aineiston ryhmittelyssä pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään alaluokkiin. 

Luokitteluyksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai 

käsitystä. Luokittelun tarkoituksena on tiivistää aineistoa sisällyttämällä yksittäiset tekijät 

yleisempiin käsitteisiin. Analysoinnin edetessä alaluokille luodaan yläluokat, jolloin 

aineisto tiivistyy entisestään. Viimeinen vaihe on teoreettisten käsitteiden luominen, jossa 

erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ja muodostetaan teoreettiset käsitteet. 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 111-115.) Seuraavissa kappaleissa esittelen sisällönanalyysin 

kertoen oman tutkimuksen aineiston analysoinnin vaiheista. 

Tutkimukseni aineiston käsittelyn aloitin litteroimalla erityisen tuen oppilaan äidin, 

luokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan haastattelut kokonaisuudessaan. Oppilaille tehty 

kysely oli valmiiksi litteroidussa muodossa, mutta kirjoitin sen vielä sähköiseen muotoon. 

 

Esimerkki koulunkäynninohjaajan haastattelun litteroinnista 

 

H: Mitä inkluusio on edellyttänyt Joonaksen kohdalla? 

K: Sitä mää mietin, että mitä se on edellyttäny. Vaatii, että on oma ohjaaja. 

H: Onko luokassa tehty erityistoimia? 

K: Kuulon takia on tehty tutkimus, että luokan äänentoisto on hyvä. Ja tuota, kun näkö on 

huono niin… 

 

Litteroinnin jälkeen aineistoon perehdytään tarkemmin (Tuomi & Sarajärvi 2004, 111). 

Aineistoon perehtymisen suoritin lukemalla koko aineiston läpi useaan kertaan sekä 

kuuntelemalla haastatteluja. Aineistoon tutustumista seuraa tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisten pelkistettyjen ilmauksien etsiminen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 111). Aineiston 

pelkistämisessä käsittelin yhden haastattelun kerrallaan. Alleviivasin aineistoista 

pelkistetyt ilmaisut määrittelemieni analyysiyksikköjen avulla. Saman tein kyselyjen 

kohdalla. Jotta analysointi olisi selkeämpää, suoritin aineiston pelkistämisen etsimällä 

ensin sopivia ilmaisuja koskien lausumia Joonaksen inkluusioon liittyen ja vasta sen 

jälkeen luokanopettajan lausumat koskien Joonaksen inkluusioon liittyvistä edellytyksistä 

luokanopettajan työlle. 
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Esimerkki pelkistetystä äidin haastattelusta 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Musta tuntuu, että se (Joonas) on just 

samanlainen ku nytki, että se on kasvanu 

siihen porukkaan eikä kukaan kiinnitä 

huomiota.” 

Ryhmään kasvaminen 

 

Esimerkki pelkistetystä luokanopettajan haastattelusta 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

” Sillä on tosiaan se keskittyminen 

lisääntyny siinä minunki aikana.” 

Keskittymisen lisääntyminen 

 

Esimerkki pelkistetystä koulunkäynninohjaajan haastattelusta 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Ja käytöksesäki tullu hirveesti eteenpäin.” Käytöksen paraneminen 

 

Esimerkki pelkistetystä oppilaan kyselystä 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Joonaksen kanssa on mukava leikkiä ja 

tehdä töitä.” 

Yhdessä tekeminen 

 

 

Seuraavassa vaiheessa pelkistetyt ilmaukset listataan ja niistä etsitään samankaltaisuuksia 

ja eroavaisuuksia, jonka jälkeen niitä yhdistellään muodostaen alaluokkia. Alaluokat taas 

edelleen yhdistetään sopiviksi kokonaisuuksiksi, jolloin niistä muodostuu yläluokkia. 

Viimeisenä yhdistellään vielä yläluokat tavoitteena luoda kokoava käsite. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 111.) Tarkastellessani haastatteluista nostamiani alaluokkia, kokosin niistä 

seuraavat yläluokat koskien Joonaksen inkluusion onnistumista. Ensimmäinen yläluokka 

on kokemukset Joonaksen inkluusiosta. Lisäksi määrittelin neljä muuta yläluokkaa: 
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inkluusion opetukselliset toimet, yhteistyö inkluusiossa, inkluusion vaatimat resurssit sekä 

inkluusion hyödyt. Kaiken kaikkiaan yläluokkia muodostui siis viisi. Näille yläluokille 

muodostui pääluokaksi haastateltavien kokemukset Joonaksen inkluusiosta. Tämä 

analysointi siis vastasi tutkimuskysymykseeni Joonaksen inkluusion onnistumisesta. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, mitä Joonaksen inkluusio on edellyttänyt 

luokanopettajalta. Tähän kysymykseen hain vastauksia pääasiassa luokanopettajan 

haastattelusta, mutta hyödynsin myös muita aineistoja mahdollisuuksien mukaan. Tässä 

kerron luokanopettajan haastattelun analysoinnista koskien toista tutkimuskysymystäni. 

Analysoinnin suoritin samalla tavalla kuin aiemmissakin haastatteluissa eli 

sisällönanalyysin avulla. Tarkastellessani löytämiäni alaluokkia, kokosin luokanopettajan 

haastatteluista seuraavat yläluokat: usko omiin taitoihin, opetukselliset seikat, yhteistyö 

sekä koulutus. Näistä yläluokista muodostui seuraava pääluokka: inkluusion edellytykset 

luokanopettajalta. 

 

Kyselyaineisto oli myös mahdollista käsitellä sisällönanalyysilla, sillä tutkimukseen 

osallistui niin pieni joukko oppilaita. Pelkistettyjä ilmauksia tutkiessani yläluokiksi 

muodostuivat seuraavat alaluokat: kokemukset Joonaksen inkluusiosta, ystävyys ja 

erilaisuuden kohtaaminen. Näistä yläluokista muodostui kaksi pääluokkaa: Joonaksen 

inkluusion hyödyt ja Joonaksen inkluusion haitat. Yhdistävä luokka on oppilaiden 

kokemukset Joonaksen inkluusiosta. 

 

Esimerkki haastattelun ryhmittelystä 

 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Opetuksen eriyttäminen 

Oppiaineiden 

yksilöllistäminen 

Opetukselliset toimet Joonaksen onnistunut 

inkluusio 

Erityisopettajan tuki 

Työryhmät 

Yhteistyö  

 

 

Esimerkki kyselyn ryhmittelystä 
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Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Erilaisuuden kohtaaminen Inkluusion hyödyt Oppilaiden kokemukset 

Joonaksen inkluusiosta 

Fyysinen kiusaaminen Inkluusion haitat 

 

 

 

 

Eskolan ja Suorannan mukaan (1999, 86-94) teemahaastattelu mahdollistaa helpomman 

analysoinnin. Heidän mukaansa teemojen avulla haastattelu on mahdollista purkaa ja 

analysoida jossain määrin jäsentyneesti. Vaikka omassa tutkimuksessani haastatteluiden 

teemat eivät olleet kaikilla haastateltavilla täysin samat, auttoivat ne kuitenkin 

analysointiprosessissa. Niiden avulla ala- ja yläluokkien luominen oli helpompaa. 
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4 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Tulosten esittämisen olen jakanut  

tutkimuskysymysteni mukaan. Toisin sanoen esittelen ensin tutkimustulokset, jotka 

vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: kuinka Joonaksen inkluusio on toteutunut. 

Tähän kysymykseen vastaan, kuinka se on käytännössä toteutunut, mitä hyötyä siitä on 

ollut ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Seuraavana esittelen tutkimustulokset, jotka 

vastaavat toiseen tutkimuskysymykseeni: mitä Joonaksen inkluusio on edellyttänyt 

luokanopettajalta. Edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin vastaan empiirisen aineistoni 

pohjalta. Tutkimustulosten esittämisessä käytän itse kirjoittamani tekstin lisäksi suoria 

lainauksia tutkimusaineistostani. Tämän luvun lopussa esittelen tulosten yhteenvedon, joka 

sisältää muun muassa taulukot tutkimukseni keskeisistä tuloksista.  

Joonaksen inkluusion toteutumista koskevaan kysymykseen pääasiassa vastaa 

tutkimuksessa kerätty haastatteluaineisto ja kyselyllä tuotettu aineisto. Lisäksi aineistosta 

saatujen tulosten tukena käytän omia havaintojani sekä kirjallisuudesta saatua tietoa. 

Toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, mitä Joonaksen inkluusio on edellyttänyt 

luokanopettajalta, vastaa pääasiassa luokanopettajalle tehty haastattelu. Lisäksi käytän 

kyseisen haastatteluaineiston tukena soveltuvin osin muita haastatteluja sekä omaa 

havainnointiani. 

Haastatteluiden, kyselyn sekä omien havaintojeni pohjalta Joonaksen inkluusio on 

onnistunut todella hyvin, varsinkin Joonaksen näkökulmasta. Vaikka inkluusio on ollut 

onnistunutta niin päiväkodissa, pienessä kyläkoulussa kuin nykyisessä suuremmassakin 

koulussa, ei inkluusio ole ollut itsestään selvyys. Äidin haastattelusta ilmenee, että 

vanhemmat ovat joutuneet tekemään valtavan määrän töitä, jotta Joonas on saanut 

opiskella inkluusioluokassa. Esikouluiästä lähtien koulutuksesta päättävillä henkilöillä on 

ollut ajatus siitä, että Joonas ei ole kykenevä opiskelemaan normaalissa luokassa hänen 

diagnoosinsa vuoksi. 

Äiti: [--] Siinä oli sitten semmonen ajatus opetuspalvelun johtajalla, että koska on 

erityislapsi niin täytyy mennä erityiskouluun… Palaverissa sitten kysyin opetuspalvelun 

johtajalta, että tarkottaako tämä sitä, että jos tehdään 11 vuotinen oppivelvollisuus niin 
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sillon automaattisesti aletaan mennä niinku juna erityiskoulupuolella, niin se sano, että 

tarkottaa. [--] 

Äiti: [--] Niin sillon tää eskariopettaja, jonka nimeä en halua sanoa, oli sitä mieltä, että 

Joonas ei voi missään nimessä jatkaan tämän porukan kanssa… Että Joonaksen taidot ei 

millään riitä siihen, että se ei voi työskennellä heidän kanssa yhdessä… Opettaja oli 

valmiiksi ottanu selvää, että löytyykö muualta Joonakselle vapaita paikkoja… Siinä oli 

toimittu mun selän takana… [--] 

4.1 Inkluusion hyödyt 

Joonaksen inkluusion voidaan nähdä olevan onnistunutta, koska se on ollut hyödyllistä niin 

Joonakselle itselleen kuin myös muille inkluusioon osallistuneille henkilöille. 

Inkluusioluokassa Joonaksen oppiminen ja kehitys on edennyt valtavasti. Luokanopettaja 

nosti haastattelussa esille muun muassa matematiikan, jossa Joonaksen matemaattisessa 

ajattelussa on tapahtunut huomattavaa kehitystä.  

Luokanopettaja: [--] Matematiikka on vetäny sen pitemmän korren ja onki siinä edistyny 

kovasti ja se laskutekniikka on kehittyny, ettei tarvi enää, että hän näkee helminauhoista, 

että tässä on kymmenen punaista. Ja tosiaan tuo, että ne allekkainlaskut ja muistinumeron 

käyttö sujuu tosi hyvin. [--] 

Lisäksi Joonaksen muut kognitiiviset taidot kuin myös sosiaaliset taidot ovat kokeneet 

kehityksen inkluusion myötä. Näiden taitojen taustalla jokainen haastateltava painotti 

mallioppimisen merkitystä. Kognitiivisten taitojen osalta keskittyminen on parantunut ja 

Joonaksen on entistä helpompi kuunnella, ymmärtää ja noudattaa hänelle annettuja ohjeita. 

Lisäksi puhe ja itsensä ilmaiseminen ovat kehittyneet valtavasti ensimmäisiin kouluvuosiin 

verrattuna, jolloin viittomien käyttö on jäänyt vähemmälle. Lukemisessa ja kirjoittamisessa 

on myös tapahtunut selvää kehitystä. Kielellisiin taitoihin voidaan nähdä vaikuttaneen 

myös luokanopettajan musikaalisuus, sillä musiikki on tukenut Joonaksen puheen 

kehitystä. 

Joonaksen aktiivisuus ja omatoimisuus ovat lisääntyneet, eikä hänellä ole enää niin paljon 

jumittautumista siirtymätilanteissa. Sosiaalisten taitojen osalta inkluusio on mahdollistanut 

ystäväpiirin laajentumisen, sillä Joonaksella on hyviä ystäviä omassa luokassaan. Muiden 

antama malli on vaikuttanut positiivisesti Joonaksen käyttäytymiseen. Töniminen on jäänyt 
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lähes kokonaan pois, kun hän on oppinut vaihtoehtoisia tapoja ottaa muihin oppilaisiin 

kontaktia. Lisäksi ruokailutilanteet ovat muuttuneet entistä sujuvammiksi. Luokassa Joonas 

on päässyt harjoittelemaan myös esiintymistä ja harjaannuttamaan ryhmätyötaitojaan. 

Kaikkien näiden kehitysten taustalla voidaan nähdä olevan ajatus siitä, että Joonasta 

kohdellaan luokassa samanlaisena oppilaana kuin kaikkia muitakin. 

Koulunkäynninohjaaja: [--] Täällä hyvin äkkiä toiset sanoo jos jotaki tekee. Luokka ei 

hoksaa edes, ne on sitä mieltä, että Joonaksella on samat säännöt kuin muillaki. Kun on 

kielletty niin ei. 

Inkluusion mukanaan tuoma ystäväpiiri on edesauttanut Joonaksen fyysistä ja motorista 

kehitystä, sillä inkluusioluokka mahdollistaa normaalit välitunnit. Haastattelut sekä oma 

havainnointini osoittaa, että välitunneilla Joonas on hyvin aktiivinen ja hänen kuntonsa on 

kohonnut. Aktiivisuuteen voidaan nähdä vaikuttaneen liikunnallinen koulunkäynninohjaaja 

sekä muut inkluusioluokan oppilaat, jotka mielellään ottavat Joonaksen mukaan peleihin ja 

leikkeihin. Kaikki nämä edellä mainitut asiat ovat ehkäisseet Joonaksen syrjäytymistä ja 

edesauttaneet hänen kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. 

Koulunkäynninohjaaja: [--] Jalkapallossaki on kohta iso lauma aina pelaamassa ku 

Joonaksen kans alotetaan. 

Inkluusiosta on ollut hyötyä myös muille kuin Joonakselle itselleen. Koska Joonas on ollut 

kyseisen luokan mukana esikoulusta asti, on luokasta rakentunut varsin tiivis ja 

yhtenäinen. Luokan ilmapiiri on hyvä ja suvaitsevaisuus on lisääntynyt. Keräämästäni 

aineistosta ilmeni, että erilaisuutta ei pidetä mitenkään outona asiana ja jokainen 

hyväksytään mukaan omana persoonanaan. Inkluusioluokan muut oppilaat eivät kohtele 

Joonasta mitenkään poikkeuksellisesti, vaan hän on heille tasavertainen luokan jäsen. 

Oppilaiden kyselyvastauksista ilmeni, että Joonas on heidän hyvä ystävänsä ja hänen 

kanssaan on mukava työskennellä. Luokanopettajan haastattelusta ilmeni, että luokka ei 

koskaan naura Joonaksen teoille, vaan he ymmärtävät välillä ilmenevän poikkeavan 

käytöksen osana Joonaksen identiteettiä. Esimerkiksi kyselyssä esiin noussut töniminen oli 

oppilaiden mielestä ymmärrettävää Joonaksen kohdalla. Lisäksi luokanopettajan 

haastattelusta ilmeni, että inkluusio opettaa luokanopettajalle tietynlaista armollisuutta 

itseä kohtaan. Kaikkea ei voi ehtiä tehdä eikä tarvitsekaan, kunhan tekee parhaansa 

jokaisen oppilaan oppimisen eteen. Ennen kaikkea inkluusion hyödyksi voidaan määritellä 

sen palkitsevuus. Kuten myös inkluusioluokan oppilaiden, niin luokanopettajan kuin 
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muidenkin koulun oppilaiden kohdalla inkluusio opettaa suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden 

kohtaamiseen. Tästä kertoo sekä haastattelut, mutta myös omat havaintoni. 

4.2 Onnistuneen inkluusion edellytykset 

Kuten inkluusiolla yleensä, on myös Joonaksen onnistuneella inkluusiolla ollut 

edellytyksensä. Ensimmäinen inkluusion onnistumiseen vaikuttavan tekijä on positiivinen 

asenne inkluusiota kohtaan. Jotta inkluusiota on pystytty toteuttamaan, on se vaatinut 

monia erilaisia opetuksellisia toimia. Joonaksen kohdalla on päädytty siihen ratkaisuun, 

että hän opiskelee aihealueittain ja yksilöllistettynä. Lisäksi hänet on kokonaan vapautettu 

englanninkielen opiskelusta. Hänen opetustaan on eriytetty hänen taitotasoonsa nähden ja 

tehtävien kohdalla käytetään niiden mukauttamista Joonakselle sopivaksi. Lisäksi Joonas 

saa laaja-alaista erityisopetusta yhden tunnin viikossa. Erityisopettajan tunneilla hänen 

kanssaan on myös muita neljännen luokan oppilaita. Joonas käy myös pienryhmän 

oppitunneilla muun muassa musiikissa ja liikunnassa. Edellä mainitsemieni asioiden lisäksi 

luokalla on käytössään resurssiopettaja muutaman tunnin viikossa. Lisäksi Joonaksen 

opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa täytyy muistaa se, että mikäli hän ei opi jotakin, 

kyseinen asia ei ole vielä ajankohnen. 

Onnistuneeseen inkluusioon on tarvittu resursseja, joiden järjestämiseen tarvitaan rahaa. 

Yksi suuri Joonaksen inkluusion onnistumiseen vaikuttava tekijä on ollut oma ohjaaja. 

Joonaksen ohjaaja on erittäin ammattitaitoinen ja hänellä on entuudestaan kokemusta 

erityislapsista, mikä helpottaa Joonaksen kanssa työskentelyä. Joonaksella on jatkuva 

ohjaajan tarve eli ohjaaja on hänen mukanaan koko sen ajan kun Joonas on koulussa ja 

iltapäivähoidossa. Tämä vaatii ohjaajalta omistautumista työlleen. Kouluikään asti 

Joonaksen puheen tuottaminen on ollut heikkoa, joten oli ensisijaisen tärkeää, että hänen 

ohjaajansa hallitsee tukiviittomien käytön. Viittomien käyttö puheen tukena korostuu 

edelleen puhetaidon kehittymisestä huolimatta, sillä on mahdollista, että Joonaksella tulee 

myöhemmin murrosiässä taantumaa puheentuottamisessa.  

Äiti: [--] Joonaksellahan on, että se ei viito ellei vastaanottaja viito. Että siinä pitää olla 

molemminpuolinen, se muuten yrittää koko ajan puhumalla selevitä. Mutta se (viittoma) 

auttaa Joonasta tuota puheen ymmärtämisessä, mutta niin päin että hän saa itsensä 

ymmärretyksi. Ja se on minun mielestä kaikista olennaisin juttu vielä siinä. Että ku kaveri 

osaa viittoa niin Joonas saa itsensä ymmärretyksi viittomalla toiselle. 
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Koulunkäynninohjaaja: Joonashan tarvii koko ajan neuvoa, ohjeita ja opastusta 

tehtävissä, mutta yhä enempi on semmosta, että jää aikaa auttaa muitakin. Esimerkiksi jos 

on kirjotustehtävä niin tosi tolokusti kirjottaa eikä malta lopettaa. 

Oppimisen tukena Joonas käyttää eri oppimismateriaaleja, kuten kuvakortteja, joilla on 

havainnollistava vaikutus. Lisäksi hänellä on käytössään erilaisia itse tehtyjä 

tukimateriaaleja. Pääosin oppimisessa käytettävät välineet ovat kuitenkin niitä samoja, 

mitä käytetään myös yleisen ja tehostetun tuen oppilailla. Joonaksella on oma tietokone ja 

hän käyttää monipuolisesti eri verkkomateriaaleja oppimisen tukena. Inkluusiossa huomio 

on täytynyt kiinnittää myös oppimisympäristöön. Luokassa on suoritettu äänentoistoon 

liittyviä mittauksia Joonakseen kuulovian vuoksi. Myös istumajärjestyksessä on 

huomioitava se, että Joonaksella on hyvä näkyvyys taululle. Luokkatila on järjestetty 

pienen välitilan viereen, mutta lähelle erityisopettajan luokkaa. Välitilan ollessa lähellä sen 

käyttö on helppoa ja sujuvaa, mikäli Joonas tarvitsee oman työskentelyrauhan. Kun 

erityisopettajan luokka on lähellä, helpottaa se luokanopettajan ja erityisopettajan välistä 

yhteistyötä. 

Onnistuakseen inkluusio on vaatinut myös monipuolista yhteistyötä siihen osallistuneilta 

tahoilta. Luokanopettaja, koulunkäynninohjaaja ja erityisopettaja tekevät tiivistä 

yhteistyötä keskenään varsinkin Joonaksen opetuksen suunnittelussa. Lisäksi yhteistyötä 

tehdään rehtorin ja muiden henkilöiden, kuten puheterapeutin kanssa. Yhteistyö 

vanhempien ja inkluusioon osallistuvan koulun henkilökunnan kanssa korostuu erilaisissa 

työryhmissä, joissa suunnitellaan Joonaksen koulunkäyntiin liittyviä asioita. Haastatteluista 

ilmenee, että yhteistyö vanhempien kanssa on erityisen tärkeää inkluusion onnistumisen 

kannalta. 

Luokanopettaja: [--] Sitten mää mietin, että vanhempia ensisijaisesti kuullaan, koska 

jotenki ajattelen, että omat vanhemmat ovat lapsensa parhaat asiantuntija ja että perheen 

kanssa olis semmoset yhtenevät linjat. [--] 

Koulunkäynninohjaaja: [--] Aina on se apu tullu eikä oo koskaan kukaan lyöny kapuloita 

rattaisiin ja ku kotia tulee hyvin apuja ja ideoita. [--] 

Inkluusion onnistumisen kannalta jokainen haastateltava korosti sitä, että inkluusio-

oppilaalla tulee olla valmiudet opiskella yleisopetuksen luokassa. Näillä valmiuksilla 

haastateltavat tarkoittivat oppilaan ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka joko edesauttavat 
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inkluusiota tai vastaavasti poissulkevat koko inkluusion ajatuksen. Haastatteluiden ja 

tekemieni havaintojen perusteella Joonas kuuluu erityisen tuen oppilaisiin, joilla on 

valmiudet toimia inkluusioluokassa. Oppilaana hän on pääasiassa erittäin rauhallinen ja 

tyytyväinen. Hän osallistuu aktiivisesti oppitunteihin eikä hän häiritse tekemisillään muita 

luokan oppilaita. Joonaksella ei ole pakkoliikkeitä ja hän osaa huolehtia omasta 

hygieniastaan. Ennen kaikkea Joonaksella on kyky ymmärtää asioita. Lisäksi Joonas 

kykynee ilmaisemaan tunteensa ja asiansa, mutta myös ymmärtämään muiden tuottamaa 

puhetta. 

Haastatteluissa kysyin, olisiko inkluusion eteen voitu tehdä jotakin enemmän. Jokaisella 

haastateltavalla oli näkemys, että inkluusion eteen oli varsinkin nykyisessä koulussa tehty 

erittäin paljon, eikä puutteita juurikaan ollut. Luokanopettajan haastattelusta ilmeni, että 

materiaaleja olisi voinut olla enemmän ja toisaalta opettaja voisi aina eriyttää ja tehdä 

materiaaleja entistä enemmän, mutta aikaa on käytettävissä rajallisesti. Lisäksi 

luokanopettaja ilmaisi, että lisäkoulutukselle olisi tarvetta eikä useampi resurssiopettajan 

tuntikaan olisi pahitteeksi. 

Haastatteluista ilmeni, että neljännen luokan jälkeen Joonas siirtyy pienryhmään. 

Kysyessäni ajatuksia pienryhmään siirtymisestä, vastaukset olivat epäröiviä. Pienryhmään 

siirtyminen herätti kysymyksiä ennen kaikkea siitä, kuinka käy kun niin sanottua normaalia 

mallia ei ole, jatkuvatko ystävyyssuhteet, onko paluuta enää inkluusioluokkaan, vievätkö 

muut oppilaat huomion opiskelusta ja onko tekemistä tarpeeksi. Lisäksi yhtenä suurimpana 

kysymyksenä esiin nousi se, minkä vuoksi on tehty päätös Joonaksen siirtämisestä 

pienryhmään, sillä mitään tarkkaa tietoa siitä ei tutkimusta tehdessäni ollut. Lisäksi kukaan 

ei tiennyt, kuka pienryhmää tulee opettamaan ja jatkaako Joonaksen kanssa sama ohjaaja. 

Jotta pienryhmään siirtyminen olisi helpompaa, Joonaksen on tarkoitus käydä 

opiskelemassa omassa kotiluokassaan tiettyjä tunteja vielä pienryhmään siirtymisen 

jälkeenkin. 

Haastattelija: Mitä oot sitten ollut mieltä pienryhmään siirtymisestä? 

Koulunkäynninohjaaja: Vähän mua jännittää. Nyt ku ollaan oltu siellä niin Joonas kattoo 

ihmeissään ku on kaiken näköstä. Että muut oppilaat saattaa viiä huomion opiskelusta. 

Oon vieny ite täältä tehtäviä sinne ku ollaan yritetty tehä niitä, mutta ku sielä on ollu 

kaikkia muuta muilla niin Joonas sitten on katellu ihmeissään, että miksei muut tee…Jos 

pojat touhuaa niin Joonas lähtee kyllä oikeen heleposti mukaan. 
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4.3 Inkluusion edellytykset luokanopettajan näkökulmasta 

Seuraavaksi esittelen tutkimustulokseni koskien toista tutkimuskysymystäni, mitä 

Joonaksen inkluusio on edellyttänyt luokanopettajalta. Luokanopettajan haastattelusta 

ilmeni, että Joonaksen inkluusio on vaatinut häneltä uskoa omiin taitoihin. Ennen 

työskentelyn aloittamista Joonaksen kanssa, opettaja oli erityisesti pohtinut sitä, onko 

hänellä oppilaan opettamiseen riittävät taidot ja kuinka kommunikaatio sujuu. Kuitenkin 

äidin haastattelussa ilmeni, että Joonaksen kohdalla ei kannata ottaa paineita. Tästä kertoo 

alla oleva lainaus äidin haastattelusta. Lisäksi työ on vaatinut monitahoista yhteistyötä. 

Yhteistyötä tulee tehdä tiiviisti muun muassa oppilaan vanhempien ja ohjaajan kanssa sekä 

erityisopettajan kanssa. 

Äiti: [--] Mää sanoin, että kun saa opit tunteen tän lapsen niin sulla on paljon helpompi 

olla. Että ei sitä tarvi jännittää. Se on tyytyväinen kaikkeen… Joonaksen kansa ei tarvi 

vaatia opettajan, ei vanhemman eikä kenenkään iteltää, että jotenki opettajienki pitää 

oppia armahtaan ittiään. Ja jos jotaki ei opi niin se ei sitten oo sillä hetkellä se asia. 

Inkluusion onnistumiseksi luokanopettajan on täytynyt tehdä erilaisia opetuksellisia toimia, 

jotka ovat vaatineet hieman lisätyötä. Tällaisia toimia ovat olleet esimerkiksi opetuksen 

suunnittelu Joonakselle sopivaksi, eriyttäminen, materiaalien valmistaminen sekä 

Joonakselle omien kokeiden tekeminen. Lisäksi hän on pitänyt Joonakselle pienimuotoisia 

testejä. Niin kuin muidenkin erityisen tuen oppilaiden kohdalla, on opettajan täytynyt olla 

erilaisissa Joonasta koskevissa palavereissa. Vaikka Joonaksen inkluusio onkin 

edellyttänyt onnistuakseen lisätyötä, ei opettaja ole kokenut sitä kuitenkaan liiallisena. 

Tässä yhteydessä opettaja mainitsee armollisuuden itseä kohtaan, sillä kaikkea ei voi eikä 

pysty tekemään.  

Koska Joonaksen puhe on välillä heikkoa, olisi hyvä, mikäli opettajakin osaisi viittoa. 

Tämän vuoksi luokanopettaja on käynyt Joonaksen vanhempien järjestämässä 

viittomakielen opetuksessa. Lisäksi hänelle on järjestetty myös muita koulutuksia. 

Kuitenkin opettaja kokee, että koulutusta tulisi olla enemmän. 

4.4 Tulosten yhteenveto 

Joonaksen kohdalla inkluusio on ollut erityisen onnistunutta. Onnistumisesta kertoo se, että  

inkluusiosta on ollut hyötyä niin Joonakselle kuin myös muille inkluusiokoulun henkilöille 
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oppilaista luokanopettajaan. Erityisesti inkluusio on hyödyttänyt Joonasta itseään, sillä 

hänen taitonsa ovat kehittyneet monella eri osa-alueella. Inkluusion aikana Joonaksen 

oppiminen ja kehitys ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Hänen kehityksessään on tapahtunut 

positiivista muutosta niin kognitiivisella, sosiaalisella kuin fyysiselläkin puolella. 

Esimerkiksi matemaattiset ja kielelliset taidot ovat kehittyneet huomattavasti samalla kun 

keskittyminen ja omatoimisuus ovat lisääntyneet. Kuitenkaan Joonaksen inkluusio ei ole 

onnistunut ilman edellytyksiä. 

Onnistuneen inkluusion taustalla olevat tekijät 

Joonaksen inkluusion onnistumiseksi on toteutettu laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä liittyen 

sekä opetukseen että käytännönjärjestelyihin. Opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä 

on lähdetty liikkeelle Joonaksen kehityksen valmiuksista ja hänen omista lähtökohdistaan.  

Hänen opetuksensa on yksilöllistetty ja englannin opetuksesta hänet on kokonaan 

vapautettu, sillä hänellä ei ole valmiuksia kyseisen kielen opiskeluun. Joonas opiskelee 

pääosin aihealueittain. Jotta Joonaksen on mahdollista saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet, 

on hänen opetuksensa eriytettyä ja mukautettua. Tässä yhteydessä eriyttäminen tarkoittaa 

oppimisen kannalta oleellisten asioiden valikoimista sekä laajuuden mukauttamista. 

Yleisopetuksen ryhmässä opiskelun lisäksi Joonas saa laaja-alaista erityisopetusta sekä 

pienryhmäopetusta.  

Joonakselle toteutetun opetuksen järjestämisen taustalla on yhteistyö, jossa opetusta 

koskevat linjaukset on tarkkaan suunniteltu. Luokanopettajan tekemä tiivis yhteistyö 

ohjaajan, erityisopettajan ja vanhempien kanssa on ollut inkluusion onnistumisen kannalta 

erityisen tärkeää. Erityisopettajan ammattitaito ja vanhempien jakama tieto omasta 

lapsestaan tarjoavat luokanopettajalle välineitä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Samalla vanhemmat saavat tietoa Joonaksen koulunkäynnin tilanteesta, jolloin oppimisen 

tuki siirtyy koulusta myös kotiin. Lisäksi inkluusiossa korostuu moniammatillisen 

yhteistyön merkitys, jossa useiden alojen ammattilaiset kokoontuvat työryhmänä 

keskustelemaan ja päättämään Joonaksen opetukseen liittyvistä asioista.  

Tärkeimpänä resurssina Joonaksen inkluusiossa nousi esille oma koulunkäynninohjaaja, 

joka on Joonaksen kohdalla välttämätön. Joonas tarvitsee ohjaajan apua ja tukea jokaisessa 

asiassa opiskelusta siirtymimätilanteisiin Lisäksi inkluusio on edellyttänyt fyysisen 

ympäristön huomioimisen sekä oppimiseen tarvittavat oppimis- ja tukimateriaalit, joita 

ovat esimerkiksi Joonaksen oma tietokone sekä matemaattiset apuvälineet.  
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Kommunikaatiotaitojen kehittyminen 

Inkluusio on mahdollistanut Joonakselle mallioppimisen, mikä on omalta osaltaan johtanut 

kommunikaatiotaitojen kehittymiseen. Down-lapselle tyypilliseen tapaan Joonaksen 

kielellinen kehitys on ollut viivästynyttä, jolloin hänen puheensa on ollut erittäin vähäistä 

ensimmäisten kouluvuosien aikana. Vähitellen inkluusion myötä Joonaksen puhe on 

lisääntynyt ja samalla tukiviittomien tarve on vähentynyt.  

Ohjaaja: [--]. Ennen kouluun tuloa Joonaksella ei ollu sanoja ollenkaan, mutta puhe ku on 

tullu niin sitä mukaa on viittoma jääny. Mutta sitten ku tulee semmonen tilanne että ku ei 

osaa sanoa, niin ottaa kädet avuksi ja alkaa viittomaan. Tarinoita kertoessa ku oikeen 

innostuu kertomaan niin ottaa kädet mukaan…  

Kehittyneiden kommunikointitaitojen seurauksena Joonaksen sosiaalinen kanssakäyminen 

on helpottunut ja lisääntynyt, sillä Joonas pystyy entistä paremmin ilmaisemaan itseään, 

mutta myös ymmärtämään muiden ilmaisuja. Kuitenkaan kommunikoinnista ei missään 

nimessä saa jättää tukiviittomia pois, sillä äidin kertoman mukaan on mahdollista, että 

jossain vaiheessa Joonaksen kehitystä tapahtuu taantumaa puheen osalta. Tällöin 

tukiviittomien merkitys korostuu, jotta Joonas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi, 

kuten ohjaajan lainauksesta ilmenee, tukiviittomien merkitys korostuu vaikeiden asioiden 

selittämisessä, jolloin viittomat korvaavat sanoja. Joonas ei kuitenkaan viito mikäli viestin 

vaastaanottaja ei viito. 

Muutokset käyttäytymisessä 

Inkluusio on mahdollistanut Joonakselle hyväksyttävän käytöksen mallin, joka on johtanut 

hyväksyttävämpään käyttäytymiseen. Joonaksen käyttäytyminen on parantunut ja hänen 

sosiaaliset taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Inkluusion alussa Joonaksen kontaktin 

ottaminen oli lähinnä tönimistä, mutta inkluusion myötä hänellä on entistä parempia 

keinoja käytössään. Täten sosiaalinen kanssakäyminen on kehittynyt huomattavasti 

luontevammaksi, jolloin sosiaaliset suhteet ovat lisääntyneet. Mallioppimisen seurauksena 

myös siirtymätilanteet ovat helpottuneet, sillä Joonas ei enää jumita niissä. Sosiaalisten 

taitojen karttuessa Joonaksen on ollut entistä helpompi osallistua aktiivisesti ryhmän 

toimintaan, mikä on osaltaan lisännyt myös välituntiaktiivisuutta.   
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Ohjaaja: [--]Joskus sai kantaa välitunnilta sisälle, nyt hoksaa että kello kun soi niin 

mennään sisälle ja tulee ite. 

Tekemieni havaintojen perusteella Joonaksen on helppo osallistua opetukseen, myös 

esiintymiseen. Välitunneilla hän on aktiivisesti osallisena niin oman luokan kuin 

muidenkin oppilaiden yhteisiin leikkeihin ja peleihin. Mikäli Joonakselle on asiaa, hän 

kertoo sen reippaasti viittaamalla. Huomioni kiinnittyi myös siihen, että nykyään Joonas 

uskaltaa tuoda mielipiteensä esiin hyvin varmalla tavalla. Lisäksi hänen huumorintajunsa 

on kehittynyt, jolloin hän on välttynyt monilta suuttumuksilta. Luonteeltaan Joonas ei ole 

syrjään vetäytyvä, vaan hän uskaltaa käyttää puhettaan keinona ilmaista itseään myös 

vieraiden ihmisten keskuudessa. Esimerkiksi jo tutustumisemme alkuvaiheessa Joonas oli 

varsin kova tervehtimään. 

Keskeisimmät tulokset  

Kommunikointitaitojen sekä parantuneen käyttäytymisen lisäksi inkluusio on lisännyt 

Joonaksen omatoimisuutta ja parantanut keskittymistä. Luokan muiden oppilaiden malli on 

ollut ensisijaisen tärkeää omatoimisuuden ja keskittymisen kehittymisessä. Mallin avulla 

Joonas on tullut tietoiseksi siitä, kuinka tulee toimia, jolloin hänen on helpompi kohdentaa 

tarkkaavaisuutensa oikeisiin asioihin. Näiden osa-alueiden kehittyminen näkyy siinä, että 

Joonaksen on entistä helpompi kuunnella, ymmärtää ja noudattaa ohjeita. Tämä taas 

edesauttaa Joonaksen oppimista. 

Ohjaaja: [--]Joonashan tarvii koko ajan neuvoa, ohjeita ja opastusta tehtävissä. Mutta yhä 

enempi on semmosta, että jää aikaa auttaa muitakin. Esimerkiksi jos on kirjotustehtävä 

niin tosi tolokusti kirjottaa eikä malta lopettaa sitten. 

Omien havaintojeni sekä haastatteluiden ja kyselyn perusteella, Joonaksen inkluusio on 

lisännyt suvaitsevaisuutta niin inkluusioluokan oppilaiden kuin koko kouluyhteisön sisällä.  

Kyseiselle kouluyhteisölle on mahdollistettu erilaisuuden kohtaaminen, jolloin yhteisön 

jäsenille erilaisuus ei ole enää niin ihmeellinen asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

Joonasta ei kohdella  mitenkään erityisellä tavalla, vaan häntä koskee täysin samat säännöt 

ja velvollisuudet kuin muitakin oppilaita. Osaltaan tämä erilaisuuden kohtaaminen on 

auttanut oppilaita kohtaamaan myös muulla tavalla erilaisia oppilaita, jolloin heidän ei 

tarvitse hakea kenenkään hyväksyntää. Lisäksi erityisesti inkluusioluokan oppilaat ovat 

saaneet Joonaksesta hyvän ystävän. Luokanopettajalle Joonaksen inkluusio on ollut 
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palkitsevaa ja hän on oppinut armahtamaan itseään. Myös hänen osaltaan inkluusio on 

kasvattanut suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen. 

Haastattelija: Mitä hyötyä inkluusiosta on ollu tai onko ollu jotaki haittaa? 

Luokanopettaja: Hyötyny varmasti ihan paras hyöty se, että nähään, että meillä on täällä 

erilaisia ihmisiä täällä yhteiskunnassa mejän kanssa elämässä. Ja semmosta 

suvaitsevaisuutta ja toisen ihimisen huomioon ottamista. Niin ja meillä ei kukaan 

vammaseksi nimittele ketään. 

 

Ohjaaja: [--]Täällä hyvin äkkiä toiset sanoo jos jotaki tekee. Luokka ei hoksaa edes, ne on 

sitä mielttä että Joonaksella on samat säännöt ku muillaki. Kun on kielletty niin ei. 

Joonaksen inkluusio on edellyttänyt yhteistyötä, opetuksellisia toimia sekä resursseja. 

Opetuksen järjestäminen on täytynyt suunnitella moniammatillisessa yhteistyössä 

vanhempien kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena on päätetty, että Joonas opiskelee 

aihealueittain. Hänen opetuksensa on yksilöllistettyä ja laajasti eriytettyä sekä mukautettua. 

Englannin kielen opiskelusta hänet on vapautettu kokonaan. Yleisopetuksessa toteutettavan 

opetuksena tukena hän käy erityisopettajan tunneilla ja pienryhmäopetuksessa. Opetuksen 

suunnittelussa ja järjestämisessä yhteityö vanhempien, ohjaajan ja erityisopettajan kanssa 

on ollut tärkeää, jotta oppiminen on ollut mahdollista. Luokanopettajan yhteistyö 

erityisopettajan kanssa on ollut muun muassa konsultaatiota. 

Luokanopettaja: [--] Erityisopettaja on jotenki ottanu niin omaksi asiaksi tämän, että 

löytyy sitten oikeanlaista matskua. Ja tuo Eilahan on aivan huippu resurssi, että meillä ei 

oo ollukaan semmosta, että Eila olis ollu sairas tai pois töistä. 

Onnistuakseen inkluusio on vaatinut oman koulunkäynninohjaajan, jonka tuki on 

kaikkialla. Lisäksi oppimisen tukena Joonakselle on tehty ja hankittu erilaisia oppimis- ja 

tukimateriaaleja havainnollistamaan opiskeltavaa asiaa. Myöskään fyysisen ympäristön 

muutoksia ei tule unohtaa, sillä esimerkiksi luokan akustiikkaan on kiinnitetty huomiota, 

jotta Joonas kuulee mahdollisimman hyvin ja näin ollen pystyy seuraamaan oppituntia. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Joonaksen inkluusio on ollut onnistunutta eikä se ole 

vaatinut mitään erityisen suurta hänen luokanopettajaltaan. Kaikki Joonaksen inkluusion 

eteen tehty työ on ehkäissyt Joonaksen syrjäytymistä samalla kun ne ovat kasvattaneet 
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Joonasta kohti yhteiskunnan täysivaltaista jäsentä. Tämä tarkoittaa sitä, että inkluusiolla on 

myös myöhempi positiivinen vaikutuksensa Joonaksen elämään. Lisäksi luokanopettajan 

saama positiivinen kokemus inkluusiosta rohkaisee häntä opettamaan myös myöhempinä 

työvuosinaan inklusiivista luokkaa. 

Luokanopettaja: [--]Sitten tietenki nämä syksyllä HOJKS palaverit ja keväällä 

arviointikeskustelut tai tämä arviointipaleveri, mutta nämähän kuuluu tietenki asiaan 

kaikilla erityisen tai tehostetun tuen oppilailla, että pikkusen lissää työtä. Ja semmosia 

pienimuotoisia testejä tai kokeita pietetään, että Joonashan ei tietenkään oo näitä 

normaalikokeita tehny, että sitten on aina räätälöity vähän omanlaisia, että tämmöstä 

pientä lisätyötä 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä tutkimuksessani tutkin Down-oppilaan, Joonaksen inkluusiota. Joonas on oppilas, 

joka on koko oppivelvollisuutensa ajan opiskellut inkluusioryhmässä. Tutkimukseni 

tarkoituksena oli selvittää, kuinka inkluusio on onnistunut kyseisen oppilastapauksen 

kohdalla. Tarkemmin määriteltynä tutkin, mitä inkluusiosta on seurannut Joonakselle, 

inkluusioluokan oppilaille ja luokanopettajan työlle. Lisäksi tutkin mitä Joonaksen 

inkluusio on edellyttänyt. 

Joonaksen kohdalla inkluusio on ollut varsin onnistunut eri tahojen vastustelusta 

huolimatta. Inkluusio on hyödyttänyt niin Joonasta itseään kuin inkluusioluokan oppilaita 

ja luokanopettajaa kuin koko kouluyhteisöäkin. Suurin hyöty inkluusiosta on ollut varmasti 

Joonakselle itselleen, sillä hänen oppimisensa on edennyt samalla kun sosiaalisessa 

kehityksessä on tapahtunut huomattava muutos parempaan. Ennen kaikkea inkluusio on 

tarjonnut Joonakselle mahdollisuuden mallioppimiseen, jonka merkitystä Down-oppilaan 

kohdalla ei voida tarpeeksi painottaa. Ilman inkluusiota erityisen tuen oppilaalla ei olisi 

mallia niin sanotusta normaalista toimintamallista (Huttunen & Ikonen 1999, 81-82; 

Huttunen & Ikonen 1999, 66-67;  Saloviita 2009, 12-13; Ajuwon 2008). Mikäli Joonas 

olisi opiskellut muualla kuin inkluusioluokassa, olisi hänen käytöksensä mahdollisesti 

nykyistä paljon huonompi. Inkluusioryhmä on antanut hänelle mallin sosiaaliseen 

käyttäytymiseen, jonka vuoksi sosiaaliset taidot ovat kokeneet valtavan kehityksen. Lisäksi 

Joonaksen puhe ja kommunikointi on kehittynyt mallin vaikutuksesta. Useiden tutkimusten 

mukaan mallioppimisella onkin yllätävän suuri vaikutus erityisen tuen oppilaaseen 

(Stainback & Stainback 1997, 204; Ajuwon 2008; Huttunen & Ikonen 1999, 66-67, 81-82;  

Saloviita 2009, 12-13). Kukaan ei voi tietää, millainen oppilas Joonas olisi tällä hetkellä, 

mikäli hän ei olisi opiskellut inkluusioryhmän mukana, mutta luultavasti hänen 

kehityksensä ei olisi nykyisellä tasolla. Olisi mahdollista, että niin hänen tiedot kuin 

taidotkin olisivat kehittyneet huomattavasti heikommin, mikäli hän ei olisi ollut inkluusio-

oppilas. Tämä johtuu siitä, että yleisopetuksessa oppimistavoitteey on pienryhmäopetusta 

korkeammalla, jolloin erityisen tuen oppilaskaan ei pääse niin helpolla (Saloviita 2009, 12, 

27; Moberg 2002, 42). 

Onnistuakseen inkluusio vaatii useita eri asioita resursseista asenteisiin (Balakrishnan 

2012, 4; Ajuwon 2008; Kurniawati 2014, 21, 25). Avaintekijänä Joonaksen inkluusion 
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onnistumisessa on ollut nykyisen koulun positiivinen suhtautuminen inkluusioon. 

Luokanopettaja ei ole pitänyt inkluusiota taakkana, jolloin hän on suunnitellut ja 

toteuttanut opetustaan inkluusion periaatteiden mukaisesti. Joonaksen opetus on 

suunniteltu ja toteutettu niin, että se palvelee oppilaan tarpeita. Käytännössä tämä on 

tarkoittanut monimuotoista opetuksen eriyttämistä, aihealueittain opiskelua sekä 

oppiainemäärän yksilöllistämistä. Yksi erityisen tärkeä seikka on, että oppilaalle annetaan 

mahdollisuus oppia ne asiat, mitkä ovat sillä hetkellä ajankohtaisia. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että mikäli oppilas ei opi jotakin niin luultavasti asia ei ole hänelle vielä 

ajankohtainen. Tämän vuoksi koulujärjestelmän pitäisi ainakin jossain määrin poistua 

ikäkauden mukaan etenevästä opetusmallista (Hautamäki 1996, 36-37, 43.) 

Suurimmaksi inkluusion onnistavaksi tekijäksi kuitenkin nousi oma ohjaaja, joka kulkee 

Joonaksen mukana kaikessa koulun toiminassa. Ilman ohjaajaa Joonaksen inkluusio olisi 

ollut lähes mahdotonta, sillä hän tarvitsee tukea kaikilla oppimisen osa-alueilla. Mikäli 

ohjaajaa ei olisi, tarkoittaisi se inkluusiossa sitä, että luokanopettajan resurssit eivät riittäisi 

palvelemaan kaikkien luokan oppilaiden tarpeita. Luokanopettaja yksin ei pysty 

vastaamaan koko oppilasryhmän hyvästä opetuksesta, mikäli ryhmä on kovin 

heterogeeninen. (Carrington & Robinson 2006 323-331; Hanko 2003, 125.) Täten 

inkluusion ei voi missään nimessä olla säästökeino, eikä se Joonaksen kohdalla olekaan 

ollut sitä. Koska ohjaajan merkitys on niin suuri, sen voidaan olettaa mahdollistavan 

Joonaksen inkluusion. Tämän ajatuksen pohjalta herää kysymys, minkä vuoksi kaikille 

erityisen tuen oppilaille ei kokeilla inkluusiota resurssinaan henkilökohtainen ohjaaja. 

Onko kyse säästämisestä vai ajatellaanko Suomessa vieläkin, että poikkeavien yksilöiden 

paikka ei ole yleisopetuksessa? Luultavasti säästöä pienryhmäopetuksella ei juurikaan 

saada aikaan, sillä suurin osa erityisen tuen oppilaista saa ohjaajan myös 

pienryhmäopetukseen. Mihin siis suomalaisessa koulutuspolitiikassa tulisi panostaa? 

Inkluusio-oppilaiden kohdalla panostuksen tulisi keskittyä henkilökohtaiseen 

koulunkäynninohjaajaan, jotta inkluusio olisi mahdollista. Sen sijaan vielä tälläkin hetkellä 

koulutuspolitiikka niin koko maan laajuudella kuin kuntienkin tasolla kohdistaa varansa 

pienryhmäopetukseen, joka ei välttämättä ole oppilaan kannalta se paras mahdollinen 

ratkaisu (Tilastokeskus 2016). 

Tutkimukseni empiirinen osio osoitti, että kyseinen luokanopettaja ei ole kokenut 

inkluusiota ylitsepääsemättömän haastavana asiana, vaikka hänellä ei ollutkaan aiempaa 

kokemusta Down-oppilaan opettamisesta. Tästä tutkimustuloksesta huolimatta useimmat 
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aiemmat tutkimukset kertovat luokanopettajien negatiivisesta asenteesta inkluusiota 

kohtaan (Cipkin & Rizza 2011, 3; Avramidis & Norwich 2002, 134). Ne luokanopettajat, 

joiden koulutus ei vastaa inklusiivisen koulutuksen haasteisiin, suhtautuvat inkluusioon 

kriittisimmin. He kokevat, että inkluusion hyöty verrattuna työmäärään on vähäinen. 

(Kosko & Wilkins 2009, 1.) Luokanopettajien vastustuksesta huolimatta erityisen tuen 

oppilaan inkluusio on perusteltua, sillä se kasvattaa inkluusio-oppilasta täysivaltaiseksi 

yhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi inkluusio on portti niin tasa-arvoon kuin 

suvaitsevaisuuteenkin. (Lakkala 2008, 222.) 

Inkluusion myötä luokanopettajat ovat se kohderyhmä, joka kokee suurimman muutoksen 

työssään. Työmäärä mahdollisesti lisääntyy ja luokat ovat entistä heterogeenisempiä. 

Kuitenkaan opettajilla ei välttämättä ole taitoa kohdata kyseisiä oppilaita. (Naukkarinen & 

Ladonlahti 2001, 113; Huhtanen 2011, 74; Kosko & Wilkins 2009, 1-4; Blomi 2015.) Ehkä 

juuri tämän vuoksi luokanopettajien asenteissa inkluusiota kohtaan olisi parantamisen 

varaa. Tähän taas oleellisena asiana on vaikuttanut luokanopettajakoulutuksen antamien 

valmiuksien riittämättömyys sekä lisäkoulutuksen puutteellisuus. (Kehitysvammaisten 

tukiliitto ry 2001, 25; Lakkala 2008, 222; Kosko & Wilkins 2009, 1-4.) Nykyään lähes 

jokaisesti yleisopetuksen ryhmästä löytyy tehostetun tai erityisen tuen oppilas, jolloin 

luokanopettajalla tulisi olla valmius vastata kyseisten oppilaiden tarpeisiin. Opettajia 

mietityttää, kuinka kohdata oppilas ja miten vastata hänen tarpeisiinsa. Jo 

luokanopettajakoulutuksessa tulisi olla entistä enemmän pakollisia erityispedagogiikan 

opintoja, jotka antavat opettajille työvälineet erilaisten oppilaiden oppimisen ja kasvun 

tukemiseen sekä ennen kaikkea erilaisen oppilaan kohtaamiseen. Luokanopettajien 

negatiivisista asenteista kertovia tutkimustuloksia on saatu jo useiden vuosien ajan, mutta 

silti esimerkiksi koulutukseen ei ole tehty vieläkään muutoksia (Cipkin & Rizza 2011, 3; 

Avramidis & Norwich 2002, 134 ). Tarkoittaako tämä siis sitä, että asennemuutoksen tulisi 

tapahtua itsestään, ilman siihen vaikuttaneiden syiden korjaamista? Kuitenkin 

luokanopettajien asenteilla on huomattava merkitys inkluusion onnistumiseen, jolloin 

niiden muuttaminen olisi ensisijaisen tärkeää (Kurniawati 2014, 21, 25).  

Tällä hetkellä luokanopettajakoulutus ja erityisopettajan koulutus toteutetaan toisistaan 

erillisinä (Angelides, Stylianou & Gibbs 2006, 515). Nykyinen inklusiivisen 

peruskoulutuksen vuoksi näin ei saisi enää olla, vaan ne tulisi yhdistää, jotta kaikilla 

valmistuvilla opettajilla olisi riittävät tiedot ja taidot kohdata sekä oppimisvaikeuksiset 

kuin käytöshäiriöisetkin oppilaat. Rakenteellinen muutos olisi siis välttämätön, jotta 
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voitaisiin varmistaa jokaisen opettajan osaaminen ja tätä kautta työssä jaksaminen. Koska 

luokanopettajakoulutus ei ainakaan vielä juurikaan vastaa inklusiivisen koulun tuomiin 

haasteisiin luokanopettajan työlle, nousee täydennyskoulutus erityisen tärkeäksi asiaksi 

inkluusion onnistumisen kannalta. Opettajien tulisikin jatkuvasti kehittää omaa 

ammatillista osaamistaan nykypäivän vaatimusten mukaisesti. (Huhtanen 2011, 136-137; 

Opetushallitus 2014, 18.) Toisaalta jatkuvassa muutoksessa olevat vaatimukset tarkoittavat 

sitä, että luokanopettajakoulutus luo pohjan työssä tarvittaville tiedoille ja taidoille, jolloin 

ajoittainen täydennyskoulutus on joka tapauksessa välttämätöntä ammattitaidon 

säilyttämiselle (Opetushallitus 1999). Lisäksi mikään koulutus ei voi kattaa kaikkia niitä 

kaikkia osa-alueita, joita luokanopettaja työssään tarvitsee. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että mikään koulutus ei anna elinikäisiä valmiuksia toimia työssä.  

Hyvästä koulutuksesta huolimatta ammattitaidon voidaan olettaa muodostuvan käytännön 

työssä. Yhdenkään Down-oppilaan kohdalla ei ole tiettyä kaavaa, kuinka hänen kanssaan 

tulee toimia. Mikään koulutus ei voi sanoa, että juuri tämä lapsi tarvitsee tällaista opetusta, 

vaan jokaisen Down-lapsen kohdalla opetus ja toimintatavat tulee sovittaa juuri kyseiselle 

oppilaalle sopivaksi. Joonaksen kohdalla hänen luokanopettajansa käyttämät menetelmät 

ovat olleet toimivia, mutta välttämättä ne eivät olisi toimineet toisen Down-oppilaan 

kohdalla. Joonas on hyötynyt inkluusiosta, mutta on varmasti myös Down-lapsia, joiden 

kohdalla inkluusio ei ole toiminut eikä tule toimimaan. 

Kuten jokaisen erityisen tuen oppilaan kohdalla, myös Joonaksen kohdalla painottui 

luokanopettajan tekemä yhteistyö vanhempien kanssa. Nykyisessä koulussa yhteistyö ei 

rajoittunut pelkkiin Wilma-viesteihin, vaan yhteistyötä on tehty muullakin tavoin. 

Esimerkiksi vanhemmat ovat antaneet hyviä toimintavinkkejä erilaisiin niin sanottuihin 

ongelmatilanteisiin. Lisäksi Joonaksen vanhemmat ovat tarjonneet luokanopettajalle ja 

koulunkäynninohjaajalle mahdollisuuden osallistua Joonaksen perheelle järjestettyyn 

tukiviittomakoulutukseen. Joonaksen koulunkäyntiin liittyvä henkilökunta on saanut 

ensiarvoisen tärkeää tietoa Joonaksen sairaudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä, jotta opetus 

ja kaikki muut toiminta on voitu järjestää mahdollisimman hyvin oppilaan tarpeita 

palvelevaksi. Hyvin rakentuneen kasvatuskumppanuuden vuoksi sekä ongelmatilanteista, 

että onnistumisista on ollut mahdollista puhua avoimesti. Ongelmatilanteista puhuminen ei 

ole ollut pelkkää ongelmien nostamista esiin, vaan niillä on pyritty etsimään selityksiä, 

joiden avulla taas on löydetty ratkaisuja eri tilanteisiin. 
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Erityisen tuen oppilaan kohdalla yhteistyöstä on mielekkäämpää puhua 

kasvatuskumppanuutena, sillä sekä vanhemmat että koulu sitoutuu toimimaan yhteistyössä 

lapsen hyväksi. Kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat tasavertaisia, jolloin 

tavoitteena on yhdistää ammattilaisen asiantuntemus ja vanhempien tuntemus omasta 

lapsestaan. (Suomen vanhempainliitto.) Tällainen ajattelu taas lisää entuudestaan 

vanhempien osallisuutta. Kasvatuskumppanuudessa pelkästä tiedottamisesta pyritään 

dialogiin, jossa myös vanhemmat saavat oman äänensä kuuluviin. Ongelmakeskeisyys 

pyritään poistamaan, jotta yhteistyö on myös vanhemmille mielekästä. (Suomen 

vanhempainliitto.) Näiden edellä mainittujen keinojen avulla lapsen oppimista ja kehitystä 

voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi on muistettava, että vanhemmat ovat 

oman lapsensa parhaat asiantuntijat, jolloin yhteistyö heidän kanssaan on ensi arvoista 

myös yleisen tuen oppilaiden kohdalla.  

Vaikka erityisen tuen oppilaan kohdalla yhteistyö vanhempien, kuten myös muiden 

oppilaan koulutukseen osallistuvien henkilöiden välillä korostuu, ei yhteistyötä useinkaan 

tehdä tarpeeksi. Nykyinen teknologia mahdollistaa sen, että yhteistyö rajoittuu pelkkien 

viestien ja tiedotteiden lähettämiseen. Lisäksi viestien sisältö on usein varsin 

negatiivispainotteinen. Minkä vuoksi näin sitten on? Luultavasti kyse ei ole siitä, etteikö 

opettajat arvostaisi yhteityötä vanhempien kanssa, vaan pikemminkin siitä, ettei aikaa ole 

riittävästi. Yksinkertaisesti opettajilla on liikaa töitä tehtävänään. Työn määrästä 

huolimatta kasvatuskumppanuuden rakentamista ei saisi jättää tekemättä. Lisäksi ongelma 

voi tässäkin asiassa löytyä osaksi myös koulutuksesta. Koulutus tällaisenaan käsittelee 

hyvin suppeasti kasvatuskumppanuutta ja sen merkitystä oppilaan oppimisen ja kehityksen 

tukemisessa. Pitäisikö siis tähänkin aiheeseen paneutua enemmän jo koulutusvaiheessa?  

Vaikka Joonaksen inkluusiosta on löydettävistä lähes pelkästään positiivisia asioita, on 

Joonaksen kohdalla päädytty ratkaisuun, jossa hän siirtyy viidennelle luokalle mentäessä 

pienryhmään. Aluksi tämä päätös herätti vanhemmissa vastustavia mielipiteitä, mutta 

lopulta myös vanhemmat päätyivät näyttämään asialle vihreää valoa. Tällainen päätös ei 

kuulu enää inkluusioajatteluun, vaan kyse on pikemminkin fyysisestä integraatiosta.  Herää 

kysymys, onko perusopetuksen järjestämistä koskeva laki liian väljä, kun se mahdollistaa 

inkluusion sivuuttamisen, vaikka tutkimukset osoittavatkin inkluusion olevan hyödyllistä 

ja ennen kaikkea ihmisarvoa kunnioittavaa. Tutkimuksessani ei selviä, minkä vuoksi 

kyseinen päätös on tehty, mutta haastatteluissa ilmeni, että myös haastateltavien 

tietämykset ovat täysin arvailujen varassa. 
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Tutkimukseni loppuvaiheessa sain kuulla koulunkäynninohjaajan tekemiä havaintoja 

Joonaksen pienryhmään siirtymisen aiheuttamista muutoksista. Syksyllä 2016 Joonas 

siirtyi pienryhmään, joten tutkimustani viimeistellessäni hän on opiskellut siellä reilut 

kaksi kuukautta. Näinkin lyhyessä ajassa Joonaksen keskittyminen opiskeluun on 

heikentynyt, jolloin myös oppimistuloksissa on havaittavissa negatiivista kehitystä.  Myös 

sosiaaliset taidot ovat kokeneet muutosta, sillä Joonaksen käyttäytyminen on huonontunut 

huomattavasti, esimerkiksi töniminen on tullut takaisin. Lisäksi hän on alkanut kiroilla, 

jota ei aiemmin yleisopetuksessa tapahtunut. Kaikkien näiden muutosten taustalla voidaan 

olettaa olevan mallioppimisen puute, sillä Joonas käy kotiluokassaan vain kaksi oppituntia 

viikossa. Ohjaaja kertoi myös, että välituntien ja niin sanotun vapaa-ajan vähentyessä 

mahdollisuus liikuntaan on vähentynyt, jolloin Joonaksen kunto on heikentynyt 

huomattavasti. Erityisen tärkeä on ohjaajan tekemä huomio siitä, että Joonas kaipaa erittäin 

paljon takaisin entiseen luokkaansa, sillä kaikki hänen ystävänsä jäivät sinne. Myös äiti 

kertoi Joonaksen usein odottavan entisiä luokkalaisiaan kylään, sillä koulussa hän ei heitä 

juurikaan näe.  Koska Joonaksen oppimisen ja kehityksen tilanne on kokonenut jo tässä 

vaiheessa muutosta huonompaan suuntaan, voidaan kysyä, minkä vuoksi inkluusiosta 

siirryttiin pienryhmäopetukseen ja onko paluu yleisopetukseen enää mahdollista. Nämä 

havainnot kertovat meille, kuinka tärkeää Joonakselle olisi ollut, että hän olisi saanut jatkaa 

inkluusioryhmän mukana. 

Joonaksen siirtyminen pienryhmään kertoo meille, kuinka alkutekijöissään inkluusio on 

Suomessa verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Esimerkiksi Saija Kosken (2014) 

tutkimus osoittaa, että Itävallassa inkluusio nähdään koko koulujärjestelmän lähtökohtana. 

Koko opetus pyritään rakentamaan niin, että koulutus tukee tasa-arvon ajatusta. Tämä 

projekti ei rakennu pelkän koulujärjestelmän keinoin, vaan siihen osallistuu koko 

yhteiskunta. Itävallatalaisen inkluusion ero suomalaiseen verrattuna on huomattava, sillä 

Suomessa inkluusio nähdään lähtökohdan sijaan päämääränä, jota ei kaikkien 

oppilastapauksien kohdalla saavuteta. Joonaksen tapauksessa inkluusio on voitu jossain 

määrin määritellä lähtökohdaksi, mutta pienryhmään siirryttäessä inkluusion ajatus katoaa 

täysin.   
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5.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Jokaisessa tutkimuksessa tavoitteena on luotettavuuden osalta välttää virheitä, jolloin 

tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen on lähes välttämätöntä (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

131). Vaikka oma pyrkimykseni oli huomioida luotettavuuteen vaikuttavat seikat läpi 

tutkimusprosessin, koen tarpeelliseksi pohtia muutamia luotettavuuteen vaikuttavia 

seikkoja tarkemmin, jotta lukija itse voi määritellä tutkimukseni luotettavuusasteen. 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007) painottavatkin, että tapaustutkimuksen luotettavuuden 

kannalta on tärkeää, että tutkija tuo ilmi tutkimusprosessinsa kulun, jotta lukija voi arvioida 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla on syytä arvioida tutkimuksesta saadun tiedon 

objektiivisuutta ja puolueettomuutta (Tuomi & Sarajärvi 2004, 131-133). Koko 

tutkimukseni ajan tavoitteenani oli kuulla ja ymmärtää tutkittavien kokemuksia, jolloin 

pyrkimyksenä on puolueettomuus. Tavoitteesta huolimatta on huomioitavaa, että omat 

näkemykseni eivät voi olla täysin vaikuttamatta saamiini tutkimustuloksiin, jolloin 

täydellinen puolueettomuus on lähes mahdotonta. Jotta pääsin mahdollisimman suureen 

objektiivisuuteen, kirjasin ylös ennakkokäsityksiäni tutkimuskohteesta. 

Ennakkokäsitykseni pohjautuivat sekä kandidaatin tutkielman pohjalta saatuun tietoon sekä 

omiin kokemuksiini. Ennen tutkimukseeni ryhtymistä ajattelin, että Joonaksen inkluusio on 

ollut varsin onnistunutta. Kuitenkaan minulla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitkä asiat 

ovat olleet onnistuneen inkluusion taustalla ja mitä kaikkea inkluusiosta on seurannut. 

Eskola ja Suoranta (2003, 212) toteavatkin tutkijan ennakkokäsitysten pohtimisen tuovan 

varmuutta tutkimukselle. 

Tapaustutkimukselle ominaista on, että se on empiirisen aineiston osalta heikosti 

yleistettävissä ja toistettavissa. Tapaustutkimuksella ei useinkaan pyritä yleistettävyyteen 

tai toistettavuuteen, vaan pikemminkin olemassa olevan kuvaamiseen. Tällä tavoin on 

mahdollista antaa viitteitä suuremman ryhmän käsityksistä ja kokemuksista, jotka koskevat 

samaa asiaa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 194-196.) Tutkimukseni tavoitteena oli 

saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva Joonaksen inkluusiosta, jolloin pyrkimys ei 

ole yleistää. Tämän vuoksi tutkimukseni on suuntaa antava. Tutkimukseni antaa viitteitä 

erityisen tuen oppilaan inkluusiosta, mutta ennen kaikkea se antaa täysin yleistettävää 

tietoa Joonaksen inkluusiosta. Saamiani tutkimustuloksia tarkastellessani voin todeta, että 

tapaustutkimuksena tutkimukseni on luotettava, sillä muiden samankaltaisten tutkimusten 



72  

 

  

tutkimustulokset ovat samansuuntaisia (Alijoki 2006; Evans 2000; San 2003; Poikkeus 

2003, 122). Täten tutkimukseni saa vahvistusta toisista tutkimuksista, jotka ovat tutkineet 

vastaavaa ilmiötä (Eskola & Suoranta 2003, 212). Toistettavissa tutkimukseni ei ole, sillä 

tutkimukseni kohteena on yhden henkilön inkluusio. Mikäli olisin pyrkinyt 

toistettavuuteen, olisin voinut toteuttaa tutkimukseni tarkastelemalla useamman Down-

oppilaan inkluusiota lisätäkseni yleistettävyyttä. Kuitenkaan se ei olisi ollut tarkoituksen 

mukaista tavoitteisiini nähden. 

Aineistonkeruumenetelmiksi valikoitui muutama tapaustutkimukseen sopiva menetelmä, 

joiden koin toimivan hyvin tässä tutkimuksessa. Haastattelulla ja kyselyllä sain parhaiten 

esille kokemukset ja näkemykset Joonaksen inkluusioon liittyen. Lisäksi hyödynsin omaa 

havainnointiani muiden aineistonkeruumenetelmien tukena. Haastattelun toteutin kolmelle 

eri henkilölle, jolloin voidaan puhua triangulaatiosta (Tuomi & Sarajärvi 2004, 142). 

Haastatteluissa ilmeni jonkin verran oma kokemattomuuteni haastattelijana, sillä olisin 

voinut viedä haastattelut entistä syvemmälle johdattelevien kysymysten avulla. Kuitenkaan 

en osannut hyödyntää johdattelevia kysymyksiä tarpeeksi. Kuitenkin aineisto vastasi 

tutkimuskysymyksiini, jolloin voin todeta aineistonkeruun onnistuneeksi. 

Aineistonkeruussa käytin nauhuria, joka toimi hyvin. Kaikki nauhoitetut haastattelut oli 

helppo siirtää tietokoneella ja niiden äänenlaatu oli erinomainen. 

Aineistonanalyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi, joka toimi hyvin keräämäni 

aineiston analysointiin. Suuri aineisto oli mahdollista käsitellä perusteellisesti niin, että 

pystyin nostamaan esille tutkimukseni kannalta keskeiset tulokset. Aineiston luokittelu 

sujui johdonmukaisesti. Aineistonanalyysin osalta pyrin lisäämään tutkimukseni 

luotettavuutta sillä, että toteuttamani sisällönanalyysiprosessi on pyritty kuvaamaan 

mahdollisimman tarkasti. Täten lukija saa kokonaiskuvan tekemäni analyysin etenemisestä 

sekä tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin päätymisestä. Kuitenkin tässäkin on huomioitava, 

että aineistonanalyysiin on voinut vaikuttaa ennakkokäsitykseni tutkittavasta asiasta. 

Tuomen ja Sarajärven (2004, 139) mukaan laadullisen tutkimuksen perusedellytyksiin 

kuuluu se, että tutkijalla on riittävästi aikaa toteuttaa tutkimus. Tämän vuoksi varasin 

tutkimukseni tekemiseen riittävästi aikaa. Osa tutkimukseni teoriaosuudesta alkoi 

hahmottua jo keväällä 2015, kun tein kandidaatin tutkielmaa. Syksyllä 2015 tutkimukseni 

aihe oli selvillä. Varsinaisen tutkimukseni aineiston keräsin huhti- ja toukokuussa 2016. 

Lisäksi tutkimuksessani hyödynnän  2015-2016 toteutettua havainnointiani. 
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Aineistonkeruuta seurasi litterointi, johon Laineen (2007, 40) mukaan tulee varata 

riittävästi aikaa, jotta ilmaisujen merkitykset voi ymmärtää tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden näkökulmasta. Litteroitavaa aineistoa oli paljon, mutta suoriuduin siitä hyvin. 

Luotettavuuden kannalta koen tärkeänä sen, että kuuntelin haastatteluja useaan kertaan, 

jotta haastateltavien ilmaisujen merkityssisällöt avautuvat. Vaikka tutkimukseni valmistui 

suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla, en usko sen vaikuttavan luotettavuuteen, sillä 

määrällisesti tutkimukseen käytetty aika on suuri. 

Tuomi ja Sarajärvi (2004, 139) painottavat myös tutkimusprosessin arvioimista eri 

henkilöiden toimesta. Ennen tutkimukseni aloittamista esittelin tutkimusideani kahdelle 

ohjaajalle sekä erään toisen kurssin ohjaajalle. Varsinaisen tutkimusprosessin aikana sain 

palautetta ja apua muilta opiskelijoilta sekä pro gradu –työn ohjaajilta. Lisäksi 

tutkimusprosessiini kuului tekemäni tutkimussuunnitelman ja lähes valmiin työn 

esitteleminen ohjaajalle ja muille opiskelijoille. Taustateoriaa kirjoittaessani pyrin 

tutustumaan mahdollisimman laajasti tutkimukseni kannalta keskeisiin käsitteisiin. Muihin 

teksteihin viitatessani pyrin olemaan mahdollisimman tarkkana ensisijaisten lähteiden 

käytössä sekä viitteiden oikeellisuudessa.  

Tutkimukseni luotettavuutta lisää myös se, että ennen tutkimuksen julkaisemista kaikki 

haastateltavat ovat lukeneet tutkimukseni ja tarkastaneet saamieni tutkimustuloksien 

oikeellisuuden. Tällä tavoin varmistan, että olen ymmärtänyt haastateltavien kertomat 

kokemukset oikein, jolloin tutkimustulokset ja johtopäätökset vastaavat heidän antamiaan 

tietoja. Eskola ja Suoranta (2003, 211-212) puhuvat uskottavuuden käsitteestä, joka 

sisältää ajatuksen siitä, että tutkijan tulee tarkistaa vastaavatko hänen tekemänsä tulkinnat 

tutkittavien käsityksiä. 

5.2 Tutkimuksen eettisyys 

Jokaisessa tutkimuksessa tulisi huomioida tutkimuksen eettisyys. Hyvälle eettisille 

tutkimukselle voidaan asettaa normatiiviset kriteerit, joiden tarkoituksena on edistää hyvää 

tieteellistä käytäntöä sekä ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä. (Hirvonen 2006, 31.) 

Eettiset kysymykset voidaan jakaa tiedon hankintaan ja tiedon käyttöön liittyviksi (Eskola 

& Suoranta 2003, 52).  
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Ensimmäinen tutkimukseni kannalta eettinen päätös liittyi tutkimukseni aiheen valintaan. 

Pohdin sitä, onko aiheeni eettinen, vai loukkaako se mahdollisesti jotain ihmistä tai 

ihmisryhmää. Mielestäni en tee tutkimuksessani tämän asian osalta eettistä virhettä, sillä 

tavoitteenani on selvittää, kuinka yhden henkilön inkluusio on onnistunut. Täten uskon, 

että tutkimuksen tekemisestä ei ole haittaa kenellekään. Aiheen valintaan liittyen on 

tehtävä aina päätös, kenen ehdoilla tutkimuksen aihe valitaan ja minkä vuoksi 

tutkimukseen ryhdytään (Tuomi & Sarajärvi 2004, 126). Oman tutkimukseni osalta voin 

todeta, että tutkimukseni on tehty tutkimukseeni osallistuvien ehdoilla, jolloin 

loukkaamisen mahdollisuus vältetään. Tutkimukseeni ryhdyin sen vuoksi, että tällä tavoin 

haluan tuoda esille kokemuksia erityisen tuen oppilaan inkluusiosta samalla lisäten omaa 

tietouttani aiheesta. Lisäksi koen tutkimukseni hyödylliseksi myös siihen osallistuville 

henkilöille, sillä tällä tavoin inkluusion hyödyt ja edellytykset tulevat entistä enemmän 

esille. Lisäksi tutkimukseni voi rohkaista opetuksesta päättäviä tahoja entistä 

inklusiivisempien ratkaisujen tekemiseen. 

Eskola ja Suorantan (2003) kuten myös Tuomi ja Sarajärvi (2004) painottavat myös 

tutkimuksen vapaaehtoisuutta ja anonymiteettiä. Jokainen tutkimukseeni osallistunut taho 

on ollut tutkimuksessani mukana vapaaehtoisesti. Inkluusioluokan oppilailla oli 

mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta kyselyyn, mutta näin ei käynyt. Lisäksi haastatteluun 

osallistuvat henkilöt olivat mukana omasta vapaasta tahdostaan. Huomioin tutkimuksessani 

myös anonymiteettisuojan. Alun perin tutkimus oli tarkoitus tehdä erityisen tuen oppilaan 

äidin luvulla niin, että tutkimuksessani käytän kyseisestä oppilaasta hänen oikeaa nimeään. 

Kuitenkin myöhemmin selvisi, että kaikki tutkimukseen osallistuneet eivät halua oppilaasta 

käytettävän hänen oikeaa nimeään heidän oman anonymiteettinsä varmistamiseksi, jolloin 

päädyin käyttämään keksittyä nimeä sekä inkluusio-oppilaasta kuin hänen ohjaajastaankin. 

Valitsemilleni nimille kysyin hyväksynnän tutkimukseni haastateltavilta. Muille henkilöille 

en antanut nimeä, vaan kirjoitin heistä luokanopettajana, oppilaina sekä äitinä. Lisäksi 

pyrin kirjoittamaan tekstini niin, että ketään tutkimukseeni osallistuvaa henkilöä ei pystytä 

tunnistamaan siitä. Taustatietoja kertoessani kirjoitin kaiken tutkimukseni kannalta 

oleellisen niin, että kenenkään henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Lisäksi jätin 

paikkakuntien nimet mainitsematta, jotta tutkimustani ei voida paikantaa tiettyyn kouluun 

tai henkilöön. Vaikka pyrinkin tutkimuksessani varmistamaan mahdollisimman hyvin 

anonymiteetin, ovat tutkimukseeni osallistuneet tietoisia siitä, että täysi anonymiteetin 

lupaaminen on mahdotonta. 
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Tutkimuksen eettisyyteen liittyy myös tutkimuksen taustoittaminen sekä 

tutkimuslupakysymykset (Tuomi & Sarajärvi 2004, 128; Eskola & Suoranta 2003, 52). 

Saadessani ajatuksen tutkimuksen tekemisestä, kerroin tutkimukseni idean ja tarkoituksen 

tutkimukseen osallistuville henkilöille sekä koulun rehtorille. Lisäksi vastasin minulle 

esitettyihin kysymyksiin tutkimukseeni liittyen. Ennen tutkimuksen toteuttamista otin 

selvää koulun rehtorilta tutkimukseeni liittyvistä lupa-asioista ja sain häneltä suostumuksen 

tutkimukseni tekemiseen. Lisäksi sain suullisen luvan tutkimukseeni osallistuvilta 

henkilöiltä. Oppilaiden kyselyn osalta erillistä tutkimuslupaa heidän vanhemmiltaan ei 

tarvittu, sillä kysely oli vapaaehtoinen ja pienimuotoinen eikä kenenkään henkilöllisyyttä 

ole mahdollista tunnistaa.  

Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi haluan lisätä tutkimukseni eettisyyttä sillä, että 

hyväksytän tutkimukseni haastatteluihin osallistuneilla henkilöillä ennen sen julkaisemista. 

Tällä tavoin varmistan, että tiedot ovat oikeita enkä missään vaiheessa julkaise loukkaavaa 

tekstiä. Mikäli tutkimuksessani on kohtia, joita tutkimukseen osallistuneet eivät halua 

julkaista, tulen muuttamaan tai poistamaan ne. Lisäksi tutkimuksen luetuttaminen 

haastateltavilla mahdollista anonymiteetin varmistamisen, sillä mikäli haastateltava kokee, 

että joku kohta tekstissä paljastaa liikaa, on se mahdollista muuttaa tai poistaa kokonaan. 

5.3 Tutkimuksen merkittävyys ja jatkotutkimusaiheet 

Inkluusiotutkimuksia on tehty vuosien saatossa jo verrattain paljon, mutta samanlaista 

tapaustutkimusta en ole vielä löytänyt. Lisäksi seurantatutkimuksia kyseisestä aiheesta on 

tehty erittäin vähän kansallisena tutkimuksena. Tämä kertoo siitä, että inkluusio ei vielä 

tällä hetkellä ole täysin vakiintunut Suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jolloin inkluusion 

merkitystä ja vaikuttavuutta ei ollut mahdollista tutkia. Sen sijaan inkluusiota on 

kansainvälisesti tutkittu enemmän, sillä joissakin maissa inkluusio on hyvin paljon 

kehittyneempää kuin Suomessa. Aiempia inkluusiotutkimuksia tarkastellessani huomasin, 

että kyseiset tutkimukset on tehty pääasiassa luokanopettajien näkökulmasta. Esimerkiksi 

Jonas Dahlström ja Erno Impola (2016) ovat tutkineet luokanopettajien asenteita 

inkluusiota kohtaan sekä sitä, mitä eriyttämisen keinoja heillä on käytössään. Heidän 

tutkimuksessaan selvisi, että yleinen luokanopettajien käsitys oli, ettei resurssit ole riittävät 

inkluusion täydelliseen onnistumiseen. Paakkarin Mariannan (2015) tutkimus kohdistui 

luokanopettajien valmiuksiin laatia ja muokata tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa. 
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Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa luokanopettajista tarvitsisi lisää tukea suunnitelmien 

laatimisessa. Aiempiin tutkimuksiin tutustuessani minulle selvisi, että haluan tehdä 

tutkimuksen, joka keskittyy erityisen tuen oppilaan inkluusioon muidenkin kuin 

luokanopettajan kokemuksiin perustuen. Vaikka tutkimukseni tulokset eivät ole 

empiirisesti yleistettäviä, antoi tutkimukseni esimerkin onnistuneesta inkluusiosta ja sen 

edellytyksistä. Tutkimustulokset ovat siis suuntaa antavia. 

Joonaksen kohdalla vuoden 2016 syksystä lähtien ei voida puhua enää täydellisestä 

inkluusiosta, sillä hän siirtyy pienryhmään. Täten yhtenä mielenkiintoisena 

jatkotutkimusaiheena hänen kohdallaan voisi olla se, mitä muutoksia pienryhmään 

siirtyminen on tuonut Joonaksen oppimiseen, kuten myös entisille inkluusioluokan 

oppilaille. Tällaisen tutkimuksen avulla olisi mahdollista saada arvokasta tietoa siitä, onko 

pienryhmään siirtymisellä mahdollisesti jotakin haittavaikutuksia erityisen tuen oppilaan 

oppimiselle ja kehitykselle sekä missä tilanteissa siirto on perusteltua. Lisäksi tutkimus 

kertoisi mahdollisesti, mitkä asiat ovat muuttuneet pienryhmään siirtymisen myötä. 

Mikäli jatkotutkimusaiheita pohditaan yksilötasoa laajemmin, olisi mielenkiintoista tutkia, 

kuinka erityisen tuen oppilaan inkluusio olisi mahdollista läpi koko peruskoulun. Tällä 

tavoin olisi mahdollista luoda esimerkkejä siitä, millä tavoin inkluusio on mahdollista 

toteuttaa koko peruskoulun ajan. Tutkimuksestani selvisi, että luokanopettajakoulutus ei 

täysin vastaa työn muuttuneisiin tarpeisiin, jolloin täydennyskoulutuksen merkitys 

korostuu. Täten olisi hyödyllistä tutkia tarkemmin, kuinka opettajakoulutus vastaa 

inklusiivisen koulun tarpeisiin ja millä tavalla opettajakoulutusta tullaan muuttamaan 

kyseiset tarpeet huomioiden sekä kuinka hyödyllistä täydennyskoulutus on, onko sitä 

tarpeeksi ja osataanko se kohdistaa oikeisiin asioihin. 

Tämä tutkimukseni oli tapaustutkimus, jollaista ei ole vielä ainakaan tullut itselleni 

vastaan. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista lukea inkluusiotarinoita erilaisista erityisen 

tuen oppilaista ja heidän opiskelustaan yleisopetuksen luokassa. Toivottavasti tämä 

tutkimus innostaa tulevia tutkijoita tarttumaan kyseisiin aiheisiin. 

Ennen tutkimukseni aloittamista suhtautumiseni inkluusioon oli hieman epäileväinen, sillä 

erilaisuus pohditutti minua. Mietin kuinka Down-lapsen voi kohdata kouluarjessa ja kuinka 

hänen opetuksensa voidaan järjestää niin, että se palvelee hänen tarpeitaan, niin että muu 

luokka ei kärsi inkluusiosta. Tutkimuksen jälkeen epäilykseni ovat kadonneet täysin, sillä 

tämä tutkimus osoitti minulle, että inkluusioluokan opettaminen ei ole mitään ydintiedettä, 
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vaan pikemminkin hyvin antoisaa. Opettajan ei tarvitse olla valmis kaikkeen eikä tällainen 

Joonaksen kaltainen oppilas vaadi opettajalta enempää, kuin hän pystyy tarjoamaan. 

Tutkimukseni jälkeen rohkenen itsekin opettaa inkluusioluokkaa, sillä tämä tutkimus 

osoitti, että inkluusioluokkaa on mahdollista opettaa hyvin ilman kohtuutonta työmäärää. 

Toivon myös, että tutkimukseni kannustaa erityisen tuen oppilaiden vanhempia 

taistelemaan inkluusion puolesta sekä rohkaisee erityisesti luokanopettajia inklusiiviseen 

työhön.  

Tämän tapaustutkimuksen tekeminen oli erityisen avartava ja antoisa kokemus, joten 

haluan kiittää kaikkia tähän tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Erityisesti haluan 

kiittää Joonasta ja hänen vanhempiaan, jotka antoivat luvan tutkia Joonaksen 

inkluusimatkaa. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

Teemahaastattelurunko inkluusio-oppilaan äidille 

1) Taustaa Joonaksesta 

o Joonaksen sairaus 

o Koulunkäynninsuunnitelma/oppimissuunnitelma 

 

2) Joonaksen päiväkoti-  ja esikoulu-ikä 

o Päiväkodin ja esikoulun erityistoimet 

o Inkluusion onnistuminen 

o Inkluusion hyödyt ja haitat sekä syyt niihin 

o Siirtyminen esikoulusta ensimmäiselle luokalle 

 

3) Joonaksen koulunkäynti luokilla 1-4 

o Inkluusiokoulu/luokka 

o Inkluusion onnistuminen eri kouluissa/luokilla 

o Inkluusion edellytykset eri kouluissa/luokilla 

o Mitä on tehty inkluusion eteen? 

o Inkluusion hyödyt ja haitat 

o Olisiko jotain voinut tehdä enemmän? 

o Joonaksen oma suhtautuminen inkluusioon 

 

4) Joonaksen siirtyminen pienryhmään 

o Päätös pienryhmään siirtymisestä 

 

5) Yleinen näkemys inkluusiosta 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

Teemahaastattelurunko inkluusio-oppilaan ohjaajalle 

1) Tietoa itsestä 

o Koulutus ja alalle hakeutuminen 

o Työvuodet alalla 

o Tutustuminen Joonakseen 

o Työn vaatimukset 

 

2) Työskentely Joonaksen kanssa 

o Roolijako 

o Työn palkitsevuus/haastavuus 

o Työn vaatimukset 

o Millaisena koet työskentelyn Joonaksen kanssa? 

 

3) Joonaksen inkluusio 

o Joonaksen inkluusion näyttäytyminen 

o Inkluusion hyödyt ja haitat 

o Inkluusion edellytykset 

o Inkluusio eri kouluissa 

o Olisiko inkluusion eteen voinut tehdä enemmän? 

o Resurssit, onko riittävästi? 

o Vastuu Joonaksen opetuksesta 

o Pienryhmää siirtyminen 

 

4) Yleinen näkemys inkluusiosta 

 

 



 

 

 

LIITE 3 

Teemahaastattelurunko inkluusio-oppilaan luokanopettajalle 

 

1) Tietoa itsestä 

o Ikä 

o Koulutus 

o Työvuodet 

o Työvuodet inkluusioluokassa 

o Kokemus tehostetun ja erityisen tuen oppilaista 

 

2) Nykyinen luokka 

o Luokan koostumus 

o Luokan haasteet 

o Onko luokassasi erilaisuutta? 

 

3) Joonaksen inkluusio 

o Inkluusion onnistuminen 

o Inkluusion hyödyt ja haitat 

o Oliko inkluusion eteen voitu tehdä enemmän? 

o Inkluusion näkyminen luokassa 

o Mahdolliset inkluusion tuomat haasteet 

o Resurssit 

o Oppilaiden suhtautuminen inkluusioon 

o Pienryhmään siirtyminen 

 

4) Luokanopettajan työ inkluusioluokassa 

o Suhtautuminen inkluusioon, miksi? 

o Inkluusioluokan ero yleisopetuksen luokkaan 

o Inkluusion vaatimukset luokanopettajan työlle 

o Luokanopettajan resurssit 

o Kokemus inkluusioluokan opettamisesta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 

Kyselyrunko 

 

1. Mitä hyvää/hyötyä siitä on, että Joonas opiskelee teidän kanssa? 

 

2. Onko siitä mahdollisesti jotakin huonoja puolia, että Joonas opiskelee teidän 

luokassa? 

 

3. Tuleeko sinulla jotakin muuta mieleen tähän aiheeseen liittyen? 
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