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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee sitä, kuinka perusopetuslain muutos (642/2010) sekä kasvanut eri-

tyisopetuksen määrä ovat vaikuttaneet musiikinopettajien työhön. Tutkimuksen kohteena ovat kokeneet 

musiikinopettajat, joilla on työkokemusta vähintään kymmenen vuoden ajalta. Erityisopetuksen histori-

assa erilaisuuteen suhtautuminen on ollut syrjivää ja eristävää. Suhtautuminen on etenkin viimeisen 20 

vuoden aikana muuttunut hyväksyvämmäksi, eivätkä esimerkiksi erilaiset oppimisen haasteet tai vam-

mat ole enää yksilön mahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä. Perusopetuslain muutoksen myötä oppilaan 

saama tuki muuttui kolmiportaiseksi ja oppilas saa kaiken tarvitsemansa tuen lähikoulussaan. Lähikou-

lussa opiskeleminen on osallisuuden eli inkluusion periaatteen kulmakivi. Muutosten myötä erityisiä 

oppilaita on aiempaa enemmän tavallisissa opetusryhmissä myös musiikintunneilla. Inkluusion periaat-

teen myötä koulujen musiikinopetukseen on noussut aiemmin vain erityisryhmien erillisessä opetuk-

sessa käytetty termi erityismusiikkikasvatus, jonka sisältöalueina ovat musiikin erityispedagogiset toi-

mintatavat ja menetelmät.  

Tutkimusote on tässä tutkielmassa kerronallinen. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mitä musiikinopettajat 

kertovat lakimuutoksesta ja musiikinopetuksen muuttumisesta? ja 2. Mitä musiikinopettajat kertovat 

oppimisen haasteista, niiden huomioinnista ja oppilaan tukemisesta musiikintunneilla? Aineistontuotta-

misen tapana käytettiin avointa kerronnallista haastattelua, ja tutkimukseeni osallistui viisi (5) kokenutta 

musiikinopettajaa eri puolilta Suomea. Aineiston analyysimenetelmänä toimi kertomusten temaattinen 

analyysi.  

Musiikinopettajat kertoivat opetuksen muuttuneen monilla tavoilla. Opetus on aiempaa toiminnallisem-

paa, ja erityisiä oppilaita on integroitu tavallisiin opetusryhmiin, joten erilaisia haasteita ilmenee musii-

kintunneilla enemmän. Niiden huomioinnissa ja tuen tarjoamisessa tärkeimmäksi nousevat resurssiteki-

jät, kuten avustajan saatavuus sekä opetusryhmän koko. Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta 

oleellista on yhteistyö erityisopettajan sekä muiden opettajien kanssa. Opetuksessa tärkeimmäksi sei-

kaksi nousee eriyttäminen oppimistehtävissä. Myös teknologian käyttö koetaan mielekkääksi erityisten 

oppilaiden kanssa työskennellessä. Arviointi koetaan joissain tapauksissa hankalaksi ja musiikinopetta-

jat kaipaavat siihen konkreettisia neuvoja. Jatkotutkimusaiheena mielenkiintoista olisi selvittää esimer-

kiksi tuen piirissä olevien oppilaiden näkökulmaa siitä, kuinka tuki toimii musiikinopetuksessa ja mah-

dollisesti sitä, kuinka musiikinopettajien koulutus vastaa tällä hetkellä työelämän haasteisiin.  

Avainsanat: erityisopetus, erityismusiikkikasvatus, inkluusio, kerronnallinen tutkimus, kolmiportainen 

tuki, musiikkikasvatus, perusopetuslain muutos 
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1 Johdanto  

Peruskoulun opetusta ohjaavat monet tekijät, arvot, lait ja perinteet. Kuluvalla vuosikymme-

nellä koulujen arkeen on tullut monia muutoksia niin perusopetuslain muutoksen (Laki perus-

opetuslain muuttamisesta 642/2010) kuin sitä seuranneen uuden opetussuunnitelmankin myötä. 

Vuonna 2011 voimaan tullut lakimuutos toi kouluihin kolmiportaisen tuen mallin, mikä tar-

koitti erityisopetuksen vahvempaa integroimista yleisopetuksen yhteyteen. Erityisopetuksen 

tarpeessa olevat oppilaat käyvät siis ensisijaisesti koulua tavallisen oppilasryhmän mukana, ja 

tukea järjestetään joustavasti oppilaan tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä suomalaista perus-

opetusta ohjaa keskeisesti inkluusion periaate, mikä tarkoittaa osallisuutta, ja sitä, että jokaisella 

on oikeus käydä omaa lähikouluaan vammaisuudesta tai muusta tekijästä riippumatta (Takala, 

2016, s. 13). Tämä inklusiivinen opetusmalli on tuonut uudenlaisia haasteita kouluihin ja oppi-

tunneille. Se lisää opettajien vastuuta, tarvetta huomioida ja tunnistaa oppimisen haasteita sekä 

tarjota niihin sopivaa tukea, sillä ennen lakimuutosta erityisopetus tapahtui yleisimmin koko-

naan pienryhmissä erityisopettajan ohjauksessa. 

Opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 18) tasa-arvo on yksi peruspilareista ja ”perusopetuk-

sen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukai-

suutta”. Inkluusion onnistumisen kriteerinä on lasten ja nuorten osallisuuden kokemus. Osalli-

suuden lähtökohta on YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, jossa painotetaan lapsen oikeutta 

tulla kuulluksi, osallistua häntä koskeviin päätöksiin sekä lapsen oikeutta ilmaista omia näke-

myksiään. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, s. 280–281.) Huolehtimalla osallisuuden 

toteutumisesta ja riittävästä tuesta kaikki oppilaat pystyvät osallistumaan opetukseen yhdenver-

taisina yksilöinä. Lakimuutoksen myötä erityisten oppilaiden tukeminen koskettaa niin luokan- 

kuin aineenopettajia, myös musiikin opettajia, aiempaa enemmän. 

Erityisen oppijan voi määritellä henkilöksi, jolla on oppimisen haasteita tai muista poikkeava 

tapa hahmottaa ja prosessoida tietoa. Tällaisia piirteitä voivat olla näkö- tai kuulovamma, liik-

kumiseste, puhevamma tai jokin muu henkilöä määrittävä ominaisuus. Erityisen oppijan termi 

viittaa laajasti erilaisuuteen ja monimuotoisuuteen, ei yksittäiseen erityispiirteeseen tai ominai-

suuteen. Opettajan mietittävänä ei tulisi olla se, ketä voidaan opettaa, vaan se, miten voidaan 

opettaa niin, että oppiminen olisi kaikille oppilaille mahdollisimman laaja-alaista. Kouluilla ja 

opettajilla tulee olla valmiudet huomata ja huomioida erityisten oppilaiden erilaiset tarpeet. 

(Kaikkonen & Laes, 2013, s. 109.)  
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Perusopetuslain muutoksen voimaan astumisesta on kulunut nyt seitsemän vuotta. Siirtymä-

vaihe eri tukimuotojen toteuttamiseen ja inkluusion periaatteen sisäistämiseen pitäisi olla jo 

tapahtunut, joten lakimuutoksen aiheuttamia muutoksia on mahdollista tarkastella lähemmin. 

Kuitenkin erityisten oppilaiden ja heidän tarpeidensa kohtaaminen on edelleen yksi tämän het-

ken suurimmista keskustelun aiheista sekä kouluissa että mediassa. Esimerkiksi Opettaja-leh-

den verkkojulkaisussa (22.2.2018) OAJ:n asiantuntijat pohtivat sitä, mikä erityisopetuksen uu-

distuksessa on epäonnistunut, sillä kolmiportaisen tuen toteuttamisessa on kyselyiden mukaan 

edelleen hankaluuksia. Sanomalehti Kalevan blogissa Timo Kettunen (20.3.2018) peräänkuu-

luttaa valtakunnallista selvitystä erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen tilasta kirjoituksessa 

Lähikouluperiaate törmäsi seinään.  

Tämän tutkimuksen motivaatio on ajankohtaisuutensa lisäksi myös vahvasti henkilökohtainen, 

sillä opinnoissani on ollut vain yksi vapaavalintainen erityismusiikkikasvatuksen kurssi. Siispä 

kolmiportaisen tuen ja erityispedagogiikan osa-alueiden tietämykseni musiikkikasvatuksessa ei 

ole kovinkaan laaja. Pian työelämään siirtyvänä nuorena musiikinopettajana on tärkeää tietää 

musiikinopetuksen nykytila ja mahdollisesti eteen tulevat haasteet. Tämän pro gradu -tutkiel-

man tavoitteena on selvittää sitä, kuinka perusopetuslain muutos sekä lisääntynyt erityisopetus 

ovat vaikuttaneet musiikinopettajien työhön. Aiheeseen sisältyy myös lähempi tarkastelu eri-

tyisten oppilaiden opettamisesta ja erilaisten oppilaiden kohtaamisesta ja tutkimukseni kannalta 

on oleellista, että osallistujat ovat työskennelleet muutosvaihetta edeltävällä ajalla sekä sen jäl-

keen. Tutkimuksen aineistontuotto tapahtui haastattelemalla musiikinopettajia ja kerronnalli-

sella tutkimusotteella oli tarkoitus tuoda konkreettisia tarinoita, esimerkkejä, haasteita sekä on-

nistumisia koko musiikinopettajakunnan ja tiedeyhteisön luettavaksi.  

Alustavat tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Kuinka musiikinopetus ja erityisten oppilaiden kohtaaminen on muuttunut lakimuutok-

sen ja inkluusion myötä? 

2. Kuinka musiikinopettaja voi tukea erityisiä oppilaita musiikintunneilla? 
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2 Erityisopetus, inkluusio ja oppilaan tuki 

Suomi on sitoutunut kehittämään koulutusjärjestelmää ja opetusta niin, että kaikkien lasten ja 

nuorten oppiminen voidaan turvata mahdollisimman hyvin. Kehittämistyön pohjalla ovat kan-

sainväliset sopimukset, ohjelmat ja julistukset. Näitä ovat muun muassa YK:n yleismaailmalli-

nen ihmisoikeuksien julistus, YK:n yleissopimus lasten oikeuksista, Unescon Salamancan so-

pimus, Koulutus kaikille -ohjelma sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleis-

sopimus. (Opetusministeriö, 2007, s. 10–11; Moberg & Savolainen, 2015, s. 89–90.)  

 Erityisopetuksen lähtökohdat 

Mobergin ja Vehmaan (2015, s. 57) mukaan erityisopetuksen synnyn taustalla on kaksi osa-

puolta: erilaiset oppilaat, jotka tarvitsevat apua päivittäisessä koulunkäynnissä, sekä koulujär-

jestelmä, joka tarvitsee välineitä oppilaiden erilaisuuden kohtaamiseen. Erityisopetuksessa on 

aina kyse siitä, miten erilaisuuteen suhtaudutaan koulujärjestelmässä ja sen toimijoiden kes-

kuudessa. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat mitä erilaisuus merkitsee, missä olosuhteissa se vaikut-

taa, millä tavoilla ja miksi. Pohdittaessa vastauksia näihin kysymyksiin syntyy tarve määritellä 

käsitys normaalista, joka toimii vastausten kriteerinä. Normaali määrittyy pitkälti lääketieteel-

listen määritelmien mukaan, jolloin sairaus on poikkeama normaalista, jota pidetään lähtökoh-

taisesti tavoiteltavana ja hyvänä asiana. (Kivirauma, 2015, s. 16.)  

Erityisopetusta tulee tarkastella osana yhteiskuntaa ja erityisesti osana koulujärjestelmää, ja sitä 

järjestetään oppilaalle, joka on määritelty normaalista poikkeavaksi tai erilaiseksi. Normaalius 

käsitteenä on vahvasti yksilöitä arvottava, eikä siten ole neutraali mittari. Normaalin määrittä-

misessä on kyse yhteiskunnallisesta vallasta määrittää oman ryhmänsä arvot tavoiteltavaksi 

kaikille etnisestä tai sosiaalisesta taustasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Vastaavasti hen-

kilön määrittely erilaiseksi ainoastaan yksilöllisten ominaisuuksien perusteella on arveluttava 

lähtökohta. Määrittelyssä tulisi ottaa huomioon myös ne rakenteelliset ja kulttuuriset seikat, 

jotka ovat muovanneet oppilaan kokemusta ja tapaa olla koulussa. (Kivirauma, 2015, s. 17, 27.)  

Kuvasta 1 on tarkasteltavissa erityisopetuksen prosentuaalisen määrän kehitys oppivelvolli-

suuskoulun aikana. Kansakoulussa erityisopetus oli vielä vähäistä ja 1960-luvulla peruskoulu-

malliin siirtymisen valmistelu merkitsi nykyisen kasvavan aikakauden alkua. Kasvu johtui osa-

aikaisen erityisopetuksen kasvusta, mutta myös erityisluokilla ja erityiskouluissa opiskelevien 

määrä alkoi nousta. Erityisopetuksen päätöksen saaneista oppilaista osa on 1990-luvulta lähtien 
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opiskellut yleisopetuksen ryhmissä osittain tai kokonaan integroituina. (Kivirauma, 2015, s. 

43–44.) 

 

Kuva 1. Erityisopetuksen kasvun prosentuaalinen kehitys Suomen oppivelvollisuus-

koulussa 1921–2013. (Kivirauma, 2015, s. 43.)  

Osa-aikainen erityisopetus hallitsee kokonaiskehitystä merkittävästi. Se eroaa kokoaikaisesta 

erityisopetuksesta siten, että osa-aikaisessa erityisopetuksessa vietetään keskimäärin kaksi tun-

tia viikossa, joten sitä on perusteltua tarkastella erikseen. Osa-aikainen erityisopetus mukaan 

laskettuna erityisopetuksessa olevien määrä nousee lähes kolmannekseen ikäluokasta, mikä on 

Kivirauman (2015) mukaan kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin suuri määrä. Myös luokka-

muotoisen erityisopetuksen määrä on Suomessa suuri. Viime vuosina tapahtunut kasvun taittu-

minen voi johtua muun muassa kolmiportaisen tuen malliin siirtymisestä. (Kivirauma, 2015, s. 

43.) 

Erityisopetuksen jatkuvan kasvun syyt ovat moninaiset. Perussyynä voidaan pitää peruskoulun 

tasa-arvotavoitetta, mikä merkitsi erityisopetuksen suunnitelmallista ja tietoista kasvattamista. 

Tasa-arvotavoite oli yksi keskeinen keino opettaa koko ikäluokkaa yhdessä koko yhdeksän vuo-

den ajan. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan pitää tasa-arvoistavana tekijänä, koska se turvaa 

mahdollisimman monelle oppilaalle sujuvan koulu-uran. Kasvu selittyy myös osin sillä, että 

kehitysvammaiset oppilaat ovat siirtyneet opetustoimen piiriin. Lääketieteellisten luokitusten 

muuttuminen on osaltaan lisännyt erityisoppilaiden määrää. (Kivirauma, 2015, s. 42; Opetus-

ministeriö, 2007, s. 42.) Erityistä tukea saavien oppilaiden lukumäärä on kasvanut myös siksi, 
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että diagnosointi on tarkentunut ja erityispedagoginen tutkimustieto ja tietoisuus haasteista on 

lisääntynyt voimakkaasti. Uusi tieto on helpottanut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppi-

misen haasteiden tunnistamista ja opetuksen kohdentamista. (Opetusministeriö, 2007, s. 42.) 

 Inkluusion kehitys suomalaisessa perusopetuksessa  

Erityisopetuksen toteuttamista ohjaa tällä hetkellä inkluusion periaate. Inkluusion vapaa suo-

mennos olisi osallistaminen ja inkluusio tarkoittaa jatkuvaa oppimisen ja osallisuuden esteiden 

purkamista yhteiskunnasta. (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita, 2007; ks. myös POPS, 

2014.) Inkluusion kannalta yksi tärkeimmistä sopimuksista on erityisopetuksen kongressissa 

Espanjan Salamancassa 1994 tehty ”Salamancan julistus”, jossa yli yhdeksänkymmentä halli-

tusta sopi yksimielisesti, että jokaisen koulun tulee ottaa vastaan kaikki lapset fyysisestä, älyl-

lisestä, sosiaalisesta, emotionaalisesta, kielellisestä tai muusta statuksesta riippumatta. Tämä on 

inkluusion perusperiaate. Inkluusio siis tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus 

käydä omaa lähikouluaan. Lähikouluperiaatteen toteutumiseksi jotkut tarvitsevat koulunkäyn-

nissään tukea, ja tukea on järjestettävä sitä tarvitseville. Koulun tulee olla avoin kaikille, eikä 

ketään saa syrjiä tai jättää oman yhteisönsä ulkopuolelle. Inkluusiossa on pohjimmiltaan kyse 

oppilaiden tasa-arvosta. (Takala, 2016a, s. 13.) Inklusiivisen opetuksen laajempi tavoite on 

poistaa koulutuksesta ne diskriminoivat ja syrjäyttävät prosessit, jotka liittyvät rotuun, sosiaa-

liseen taustaan, etniseen ryhmään, uskontoon, sukupuoleen tai vammaisuuteen kohdistuviin 

asenteisiin, ennakkoluuloihin ja reaktioihin. (Moberg & Savolainen, 2015, s. 90–91.) 

Saloviita (2013) toteaa, että inkluusio on kehittynyt kaikkialla maailmassa lähes saman kaavan 

mukaisesti. Erityisopetus on aluksi laajentunut, kun sen piiriin on hyväksytty oppilaita uusin 

perustein, alkaen kuuroista ja päättyen lievempiin oppimisen haasteisiin. Suomessa kehitys on 

ollut samankaltainen, mutta vaikeasti vammaiset oppilaat ovat olleet viimeisimpinä huomioita-

vina ja heidät otettiinkin yleisen koulutoimen piiriin vasta vuonna 1997 (Takala, 2016a, s.14). 

Saloviita esittelee poikkeavuuteen suhtautumisen kolme paradigmaa, jotka ovat laitosmalli, 

porrasmalli sekä tukimalli, joista vain viimeisessä opetus mainitaan normaalina, ei eriytettynä. 

(Saloviita, 2013, s. 88–89.) Tarkastelen seuraavan taulukon perusteella inkluusioperiaatteen ke-

hittymistä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ajattelussa.  
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Taulukko 1.  Poikkeavuuteen suhtautumisen kolme paradigmaa Saloviitaa (2013, 89) 

mukaillen. 

 LAITOSMALLI 1945- PORRASMALLI 1970- TUKIMALLI 1995- 

Taustalla oleva  

yhteiskunnallinen siirtymä 

maataloudesta teolliseen teollisesta jälkiteolliseen jälkiteollinen yhteis-

kunta 

Avainsana segregaatio integraatio  inkluusio 

Vammaisuuden perusme-

tafora 

rikollinen sairas kansalainen 

Keskeinen haaste poissulkeminen,  

suojeleminen 

kuntouttaminen tasa-arvo 

Vammaisuuden ydinasia vaurio  toimintavajavuus  osallistuminen  

Palvelut laitoshoito porrasteinen  

palvelujärjestelmä 

normaali ympäristö: 

yksilölliset tukitoimet 

Pätevöityminen  

normaaliyhteiskuntaan 

ei paluuta ehdollinen paluu kuntou-

tumalla 

osallistuminen ilman 

ehtoja 

Opetus ei opetusta erityisopetus yhteisopetus 

 

Laitosmalli nimityksenä tulee siitä, että vammaiset nähtiin haitallisina yksilöinä yhteiskunnalle, 

ja heidät eristettiin hoitolaitoksiin. Vammaisuus korostui ruumiillisena vauriona tai vajavuu-

tena, jota ei voida korjata. Laitosten tarkoitus oli suojella yhteiskuntaa vammaisilta, ja malli 

toteutettiinkin valtiojohtoisesti. (Saloviita, 2013, s. 90.) Takala (2016a, s. 14) määritteleekin 

segregaation tavallisesta opetuksesta täysin erilliseksi, vain vaikeasti vammaisille suunnatuksi 

opetukseksi, jonka rahoittajina ja järjestäjinä toimivat yksityiset tahot tai esimerkiksi valtion 

erityiskoulut. Myös Moberg ja Savolainen (2015, s. 90) toteavat, että erillisen erityisopetuksen 

kausi jatkui 1960-luvun loppupuolelle, jolloin keskustelu integraatiosta alkoi herätä. Selkeä 

siirtymä vammaisia syrjivästä laitosmallista tapahtuikin 1970-luvulle siirryttäessä, ja suhtautu-

minen vammaisuuteen lieveni. Muutoksen taustalla vaikutti vahvimmin normalisaatioperiaate, 

jonka mukaan vammaisille tulisi mahdollistaa tavalliset jokapäiväisen elämän mallit ja olosuh-

teet. Täten myös vammaisen oppilaan koulukokemuksen tulisi olla mahdollisimman samankal-

tainen kuin muilla saman ikäisillä lapsilla. Erillistä kouluympäristöä alettiin pitää diskrimi-

noivana ja syrjäytymistä edistävänä tekijänä. (Moberg & Savolainen, 2015, s. 79). 

Ensimmäisen kerran integraation periaate nousi esiin kuntoutuskomitean mietinnössä 1966, jol-

loin todettiin, että lapsi tulisi ensisijaisesti sijoittaa tavalliselle luokalle. Ellei opetus toiminut 

tavallisella luokalla, oppilas sijoitettiin erityisluokalle, ja vasta viimeisenä vaihtoehtona erityis-
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kouluun. Tästä tulee käsite porrasmalli. Vammaisuus nähtiin kuntoutuksen avulla parannetta-

vana tilana, ja yhteiskuntakelpoisuus riippui vammaisesta henkilöstä itsestään. (Saloviita, 2013, 

s. 92.) Integraatiossa voidaan erottaa kaksi erilaista näkemyssuuntaa. Ensimmäinen on de-

segraatio, joka kritisoi erillisten laitosten tai koulujen tehottomuutta ja niiden ihmisarvoa alen-

tavaa vaikutusta. Toinen näkemys on nonsegregaatio, jonka lähtökohtana on yksi yhteinen 

koulu kaikille. Tämä näkemys viittaa vahvasti inkluusion periaatteeseen. Integraation tavoitte-

lussa on erilaisia asteita ja muotoja. Voidaan puhua fyysisestä, toiminnallisesta, sosiaalisesta ja 

yhteiskunnallisesta integraatiosta, joista viimeinen, yhteiskunnallinen, toimii onnistuneen kou-

luintegraation mittarina. (Moberg & Savolainen, 2015, s. 81–82.) Takalan (2016a) mukaan in-

tegraatio on segregaatiota parempi vaihtoehto myös lähikouluperiaatteen toteutumisen näkö-

kulmasta. Integraation yleisin muoto on se, että oppilas on erityisluokalla, mutta osallistuu jois-

sain oppiaineissa tavallisen luokan opetukseen. Oppilas opiskelee pääasiassa pienryhmässä, 

mutta hänet voidaan integroida myös kokonaan yleisopetuksen ryhmään järjestämällä erilaisia 

tukitoimia, kuten esimerkiksi henkilökohtainen avustaja. Integraation onnistumiseen vaaditaan 

usean eri tahon yhteistyötä ja ennakkovalmisteluja. (Takala, 2016a, s. 15–16.) 

Mobergin ja Savolaisen (2015) mukaan viimeisenä vaiheena erityisopetuksen ideologisessa ke-

hityskulussa on erotettavissa 1990-luvun alussa tapahtunut voimakkaampi integraation tavoit-

telu. Vuonna 1985 tuli voimaan peruskoululaki, joka toi oppivelvollisuuden myös vaikeasti ke-

hitysvammaisille (Takala, 2016a, s. 14). Päämääränä on 1990-luvun alkupuolelta lähtien ollut 

yksi kaikille yhteinen koulu, jossa on kaikki hyvään yksilölliseen opetukseen tarvittavat resurs-

sit ja palvelut. Kouluyhteisön täytyy olla sitoutunut lähikouluperiaatteeseen, ja kun integraatio 

toteutuu täydellisesti, voidaan puhua inkluusiosta (Takala, 2016a, s. 14–16). Inkluusio koulussa 

tarkoittaa sitä, että erityistä tukea tarvitseva lapsi saa kaiken tarvitsemansa tuen yleisopetuksen 

puolella. Tästä tulee käsite tukimalli. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kuuluvat tasa-arvoisina 

yksilöinä ryhmään muiden kanssa eivätkä saa erillistä erityisopetusta.  

Saloviita (2013) vertaa inkluusion ja integraation käsitteitä niin, että integraation käsitettä käy-

tettäessä puhutaan yleisesti vanhasta opetuksen järjestämismallista, jossa integroidut oppilaat 

olivat sijoitettuina opetukseen heidän henkilökohtaisten kykyjensä ja pystyvyytensä mukai-

sesti. (ks. Saloviita, 2013, s. 89.) Inkluusion käsite puolestaan kytkeytyy Salamancan julistuk-

sessa määriteltyyn uuteen ajattelutapaan, jossa kuntoutuksen sijaan käytetään inkluusioon eli 

täydelliseen integraatioon tähtääviä yksilöllisiä tukitoimia. (Saloviita, 2013, s. 86, 89.) 
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Vaikka tilanne oppilaiden tasa-arvon näkökulmasta on parantunut, vammaisia ei vieläkään oteta 

automaattisesti omaan lähikouluunsa. Vammaisuus voidaan kokea liian hankalaksi, jolloin 

opettaja kuormittuu ja vammaisuuden huomiointi vie liikaa aikaa muilta oppilailta. Inkluu-

siokehitys on ollut vahvasti positiivista, mutta suomalaisissa kouluissa sovelletaan tällä hetkellä 

edelleen kaikkia kolmea eli segregaation, integraation ja inkluusion periaatteita. Lapsen olisi 

kuitenkin parasta käydä koulua omien ikätoveriensa kanssa, sillä yksi koulujärjestelmän pääta-

voitteista on valmentaa lapsia yhteiskuntaa varten. (Takala, 2016a, s. 14–16.) 

Inkluusion ja tasa-arvon toteutuminen on myös opetussuunnitelmissa huomioitu vahvasti. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, tästä eteenpäin lyhenne POPS) in-

kluusioperiaate mainitaan seuraavasti:  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen 

tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään ja 

toteutetaan inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen tulee olla kaikkien saavutettavissa ja es-

teettömyydestä on pidettävä huoli. Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kas-

vatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yh-

teistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen 

kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jä-

seninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteis-

kunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittami-

seen ja puolustamiseen. (POPS, 2014, s. 18) 

Saloviita (2013) huomauttaa, että vaikka inklusiivinen opetus on uuden tukimallin myötä hel-

pommin saavutettavissa, paradigman muutos on mahdollinen vasta, kun opettajat sisäistävät 

ajatuksen ja ovat halukkaita toteuttamaan sitä omassa opetuksessaan. Siirtymävaihe on edelleen 

käynnissä ja opettajan sekä erityisopettajan roolit ovat muuttumassa ja lähentymässä toisiaan, 

sillä erityisopettajan ammatillinen itsenäisyys on väistymässä, kun tavallisten opettajien erityis-

pedagogiikan tietämyksen tarve on kasvanut. (Saloviita, 2013, s. 94, 99.)  

 Oppilaan kolmiportainen tuki 

2000-luvun alussa luokkamuotoinen ja laaja-alainen erityisopetus lisääntyi runsaasti, mikä nä-

kyi erityisopetukseen siirrettyjen määrässä. Samalla kasvoivat myös erityisopetukseen liittyvät 

kustannukset. Opetushallinto alkoi muodostaa kokonaiskuvaa tilanteesta, sillä huoli oppilaiden 
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syrjäytymisestä tai sen riskistä oli suuri. Tämän selvityksen pohjalta koostettiin Erityisopetuk-

sen strategia (Opetusministeriö, 2007, s. 9), jonka pohjalta koko peruskoulun tukijärjestelmän 

ja perusopetuslain uudistus lähti liikkeelle (Rinkinen & Lindberg, 2014, s. 7–8). Perusopetus-

lain muutoksen (642/2010) keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa oppilaan oikeutta saada oppi-

miselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. La-

kimuutosten tavoitteena oli myös muuttaa tuen tarjontaan liittyvää prosessia ja tehdä siitä lä-

pinäkyvämpi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014, s. 9–10.)  

Vuonna 2008 käynnistyi Opetusministeriön toimesta tehostetun ja erityisen tuen kehittämisoh-

jelma, josta on käytetty myös nimitystä KELPO. Alkuvaiheessa tärkeimpänä tavoitteena oli 

saada Erityisopetuksen strategiassa esitettyjä linjauksia mukaan käytännön työhön. Myöhem-

min kehittämistoiminta painottui perusopetuslain uudistuksiin (ks. Laki perusopetuslain muut-

tamisesta 642/2010) ja siitä seuranneisiin uudistuksiin/muutoksiin esi- ja perusopetuksen ope-

tussuunnitelmien perusteissa ja niiden käytäntöön siirtämiseen. Kunnat saivat valtiontukea, 

joka kohdennettiin opetuksen laadun parantamiseen, arviointi- ja suunnitteluprosessien ja hal-

linnollisten menettelyjen kehittämiseen sekä toiminnan paikalliseen vakiinnuttamiseen. Kehit-

tämistoiminta kuului laajempaan Perusopetus paremmaksi -kehittämiskokonaisuuteen ja tar-

koituksena oli tuen kolmiportaisuuden kehittäminen ja varhaisen tuen mallin vakiinnuttaminen. 

Painopisteessä oli moniammatillinen yhteistyö, johon osallistuvat opetustoimen lisäksi sosiaali- 

ja terveystoimi. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista oli tukea paikallisten opetussuunnitel-

mien päivittämistä ja arviointi- ja suunnitteluprosessien kehittämistä sekä opetushenkilöstön 

kouluttaminen. (Rinkinen & Lindberg, 2014, s. 7–8.) Myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä 

haluttiin kehittää tiiviimmäksi (Oja, 2012, s. 59). KELPO-hankkeen vaiheet on esitetty taulu-

kossa 2. 
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Taulukko 2.  Opetuksen kehittämisen vaiheet vuosina 2007–2012. (Rinkinen & Lindberg, 

2014, s. 7.) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Erityisopetuk-

sen strategia 

 

Kehittämis-

toiminnan I-

vaihe 

 

Kehittämis-

toiminnan II-

vaihe 

Laki perusope-

tuslain muut-

tamisesta 

642/2010, 

Opetussuun-

nitelmien  

perusteet 

2010, Kehittä-

mistoiminnan 

III-vaihe 

 

Paikalliset 

opetussuunni-

telmat, 

Kehittämis- 

toiminnan IV-

vaihe 

 

Kehittämis-

toiminta  

päättyy. 

 

Jatkoaikaa saa-

neiden kehittä-

mistoiminta 

päättyy,  

Toiminnan  

arviointi. 

Vuonna 2011 voimaan tullut uusi perusopetuslaki (Perusopetuslaki, 16§, 16a§, 17§) muutti siis 

peruskoulun oppilaiden saaman tuen kolmiportaiseksi. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on 

jaettu tuen keston ja laajuuden mukaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen por-

tailla voidaan liikkua joustavasti molempiin suuntiin. Lähtökohtana on yleinen tuki, haasteiden 

ilmetessä siirrytään tehostettuun tukeen, ja mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä toimenpide, siir-

rytään erityisen tuen portaalle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014, s. 20.) Oppimisen ja kou-

lunkäynnin tuen kolmesta tasosta voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Tukimuotoja 

voivat olla esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut tai apuvälineet. 

Tukimuotoja voidaan käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan 

täydentävinä. Tuen tulee olla ensisijaisesti joustavaa ja oppilaan tarpeen mukaan muuttuvaa, ja 

sitä tulee antaa niin kauan kuin on tarpeellista. (POPS, 2014, s. 61.) Kolmiportaisella tuella 

pyritään tekemään perusopetuksesta entistä laadukkaampaa ja oppilaslähtöisempää sekä lisää-

mään yhteistyötä eri toimijoiden välillä (Takala, 2016b, s. 22). Kolmiportaisessa tuessa suun-

nittelu lähtee kokonaan oppilaasta, ja jokaiselle tuen tarpeessa olevalle suunnitellaan sopivat 

tukimuodot yksilöllisesti (Oja, 2012, s. 48). Yleinen ja tehostettu tuki annetaan pääasiassa yleis-

opetuksen yhteydessä. Erityinen tuki voidaan toteuttaa joko yleisopetuksessa tai erityisluokalla.  

Varhaisen puuttumisen toimintamalli on ollut perusopetuksessa kantava periaate jo pitkään. Se 

tarkoittaa nykyisellään ennen kaikkea riskilasten tunnistamista ja vaikeuksiin puuttumista mah-

dollisimman varhain, jotta ongelmien kasautuminen ja pahimmillaan syrjäytyminen voidaan 
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estää. (Oja, 2012, s. 42.) POPSissa (2014, s. 34): ”Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppi-

misen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, – –  mahdollisten vaikeuksien 

varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen.” Myös Takala ja Kjäldman 

(2016, s. 42) toteavat että varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää, ja haasteiden tunnis-

tamiseen on käytössä erilaisia testejä ja seuloja eri ikäisille oppilaille.  

Yleinen tuki on oppilaan oppimisen ongelmien havaitsemista varhaisen puuttumisen mallin mu-

kaisesti. Yleinen tuki on jokaiselle kuuluvaa tilapäistä tukea (Oja, 2012, s. 46). Yleistä tukea 

voidaan antaa heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä tarvita. Tuen 

tarpeiden arviointi ja tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Opettaja 

voi tehdä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaiku-

tetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (POPS, 2014, s. 63.) Eriyttäminen on tiivis osa 

hyvää perusopetusta. Se perustuu opettajan hyvään oppilaantuntemukseen ja koskee opiskelun 

laajuutta, työskentelyrytmiä sekä erilaisia oppimistapoja. Eriyttämisen tarjoamin keinoin oppi-

las voi suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä opinnoissa yksilöllisem-

min. Eriyttämällä voidaan myös ehkäistä tuen tarvetta, joten sekin on yksi varhaisen puuttumi-

sen keino. (POPS, 2014, s. 30–31.) Tarvittaessa oppilasta testataan, jotta saadaan selville tukea 

vaativia ongelmia. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka voi sisäl-

tää soveltuvin osin tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Myös edistyneempien oppilaiden opis-

kelua voidaan tehostaa ja laajentaa oppimissuunnitelman laatimisen avulla. Jos näistä toimista 

huolimatta oppilaan ongelmat jatkuvat, siirrytään tehostettuun tukeen. (Takala, 2016b, s. 22–

23.) 

Tehostettu tuki voi olla toiminnallista ryhmä- tai yksilöohjausta sekä oppimisvalmiuksien tie-

toista tukemista. Tehostetun tuen opetusjärjestelyt koostuvat monimuotoisesta eriyttämisestä, 

tuki-, tiimi- ja yhteisopetuksesta sekä osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Tehostetun tuen taus-

talla on aina henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka sisältää lapsen kasvun ja kehityksen 

tavoitteet, vahvuudet ja riskitekijöiden kartoittamisen. (Takala, 2016b, s. 23–24.) Tehostetun 

tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista sekä syrjäytymistä (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014, s. 10). 

Tehostettuun tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään pedagoginen arvio, jossa perustellaan te-

hostetun tuen tarvetta, ja eritellään, millaisia tukimuotoja on jo aiemmin käytetty (Takala, 
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2016b, s. 26). Tehostettu tuki järjestetään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehos-

tettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. 

Oppilaan tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Yhteistyö oppi-

laan ja huoltajan kanssa on tärkeää tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta 

(POPS, 2014, s. 63–64.) Oppilaan tukemiseksi voidaan käyttää avustajaa, apuvälineitä tai oh-

jaus- ja tukipalveluita. Jos annettu tuki ei vaikuta riittävältä, tehdään pedagoginen selvitys tuen 

toimivuudesta. Selvitys tehdään moniammatillisena yhteistyönä, ja opetuksen järjestäjä selvit-

tää ulkopuolisten tukipalveluiden tarpeen. Samalla kartoitetaan oppilaan mahdollisuudet saa-

vuttaa yleisen opetuksen mukaisia tavoitteita, ja sitä, tarvitseeko oppilas yksilöllistettyä ope-

tusta eri oppiaineissa. Jos tehostetun tuen toimet eivät ole oppilaan oppimisen tukemiseksi riit-

täviä, siirrytään erityiseen tukeen. (Takala, 2016b, s. 23–24.) 

Erityisen tuen portaalle siirryttäessä oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestä-

mistä koskeva suunnitelma, eli HOJKS yhdessä opettajien, vanhempien ja oppilaan kanssa. 

HOJKS sisältää tiedon oppilaskohtaisista tavoitteista, pedagogisista ratkaisuista, opetuksen jär-

jestämisestä, eri tahojen yhteistyöstä ja koulun ulkopuolisista palveluista sekä tuen seurannasta 

ja arviointikäytänteistä. Erityisen tuen tärkein tehtävä on tukea koulunkäyntiä niin, että oppilas 

voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja kykenee jatkamaan opintojaan myös peruskoulun jälkeen 

(POPS, 2014, s. 65, 68). Tuen tarve tarkistetaan vähintään toisella luokalla ja ennen seitsemättä 

luokkaa. Erityinen tuki voi sisältää erityisluokka tai -koulumuotoista opetusta, tai se voidaan 

sijoittaa tavallisen opetuksen yhteyteen. Oppilaalle tarjotaan entistä yksilöllisempää ohjausta ja 

opetusta, ja oppimäärät voivat olla yksilöllistettyjä yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Op-

pilaan itsetuntoa, motivaatiota ja oppimisen intoa vahvistetaan. Tällä tuen portaalla oppilasta ei 

automaattisesti siirretä kokonaan erityisopetukseen, eikä erityisen tuen päätös ei ole pysyvä, 

vaan kuntouttavien tukitoimien jälkeen oppilas voi palata yleisopetukseen. (Takala, 2016b, s. 

24.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (POPS, 2014, s. 68) on kirjattu HOJKSiin liittyviä sisäl-

töalueita, jotka tulee ottaa huomioon erityistä tukea ja opetusta suunnitellessa. Opetuksessa 

eriyttämisen ulottuvuuksia ovat oppimistavoitteet, oppimisen sisällöt, opetusmenetelmät sekä 

arviointi. Tavoitteet tulee asettaa yksilöllisesti jokaisen oppilaan erityisyyden laadun ja oppi-

misedellytysten mukaisesti. Sisällöt määräytyvät henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan, ja 

vaikka erityisopetuksessa pyritäänkin lähtökohtaisesti samoihin tavoitteisiin kuin yleisopetuk-

sessa, sisältöjen eriyttäminen on usein välttämätöntä. Erilaisten opetusmenetelmien käyttö ja 
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niiden eriyttäminen korostuvat erityisopetuksessa, sillä myös menetelmien tulee kohdata oppi-

laan erityisyys ja oppimisen haasteet. Opetuksen piirteistä ajankäyttö, intensiteetti, peräänanta-

mattomuus, opetuksen rakenne, vahvistaminen sekä ryhmäkoko ovat erityisiä oppilaita opetet-

taessa huomioonotettavia seikkoja. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 64–66; POPS, 2014, s. 68–

69.)    

 

Kuva 2. Kolmiportainen tuki. Harmaa paksumpi nuoli kuvaa tuen uutta porrasta, eli te-

hostettua tukea. Kaksisuuntainen nuoli kuvaa tuen muuttumismahdollisuuksia, eli op-

pilaan tukea voidaan tarpeen mukaan lisätä tai vähentää.  (Ahtiainen ym., 2012, s. 26.)  

Kuvaa 2 tarkastellessa olennaista on kiinnittää huomio verbeihin havaita – päättää – tehdä jotain 

toisin. Päätösten teon tueksi tarvitaan tietoa, ja eri tavoilla tekemisen vaikuttavuutta pitää arvi-

oida. Kolmiomuodolla viitataan osittain pohjoisamerikkalaisen erityisopetuksen Response to 

intervention -ajatteluun, jossa ideana on oppilaiden tukeminen seuraamalla, saadaanko järjes-

tettyyn interventioon, eli lisättyyn tukeen, vastinetta ja sovittamalla pedagogiset strategiat sen 

mukaisesti. Kolmio havainnollistaa myös tuen suhteellisia osuuksia, eli tehostetun tuen pro-

senttiosuus on arviolta noin 15 prosenttia ja erityisen tuen viisi prosenttia. (Ahtiainen ym., 2012, 

s. 26; Aro, Aro, Koponen & Viholainen, 2012, s. 304.) 
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Oja (2012) esittää, että kolmiportaisen tuen ansiosta yhteistyö opettajien, avustajien, kouluter-

veydenhuollon ja koulun ulkopuolisten, esimerkiksi sosiaalitoimen, toimijoiden välillä on tii-

vistynyt ja laajentunut. Perusopetuslain mukaan pedagoginen arvio ja -selvitys täytyy käsitellä 

moniammatillisessa oppilashuollossa, mikä usein tarkoittaa koulun oppilashuoltoryhmää. Näin 

turvataan oppilasta koskevan tiedon kokonaiskäsityksen muodostaminen kuitenkin niin, että 

oppilas itse ja tämän huoltaja ovat mukana koko prosessin ajan. (Oja, 2012, s. 58–60.) Oppilas-

huoltoryhmä on koulukohtainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana opetushenkilöstön lisäksi 

kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- tai kuraattoripalveluja. Ryhmän keskeisin tehtävä on 

kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ja yhteisöllisen oppilashuollon to-

teutus ja kehittämistyö. (POPS, 2014, s. 78; Takala, 2016b, s. 24–25.) 

Erityistä ja tehostettua tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä amma-

tillisen koulutuksen erityisopetuksesta tehdään Suomessa vuosittain tilasto Tilastokeskuksen 

toimesta. Lukiokoulutuksessa erityiset opetusjärjestelyt ovat harvinaisempia, joten niistä ei juu-

rikaan raportoida. Peruskoulun erityisopetustilastot ovat saatavilla vuodelta 1998, ja vuodesta 

2001 alkaen vuosittain. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen erityisopetusjärjestelyistä on kerätty 

tietoa vuodesta 1999. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) Tässä tutkielmassa tarkastellaan vain 

peruskoulun oppilaiden saamaa tukea, sen jakautumista tehostettuun ja erityiseen tukeen sekä 

tuen järjestämistä koskeviin seikkoihin, joten toisen asteen koulutuksen erityisopetus jää tar-

kastelun ulkopuolelle.  

Tuoreimman selvityksen (13.6.2017) mukaan vuonna 2016 tukea oppimiseen sai joka kuudes 

peruskoululainen. Tarkemmin tarkasteltuna peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostet-

tua tai erityistä tukea syksyllä 2016 (ks. kuva 3). Tehostettua tukea sai 49 400 oppilasta eli 9,0 

prosenttia peruskoulun oppilaista. Erityistä tukea sai 41 000 oppilasta eli 7,5 prosenttia perus-

koulun oppilaista. Tuen tarve on jälleen kasvanut edellisvuodesta, sillä tehostetun tuen oppilas-

määrä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä. 

Syksyllä 2016 oppilaita oli peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa yhteensä 550 200, joista 

poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) 
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Kuva 3. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista pe-

ruskoululaisista vuosina 1995–2016. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) 

Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea 

saaviin oppilaisiin, joten erilliset palkit on merkattu vasta vuoden 2011 jälkeen. Vuonna 2016 

tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saa-

neista poikia oli 70 ja tyttöjä 30 prosenttia. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) Kuvaajasta on 

helposti luettavissa tuen tarpeen jatkuva vuosittainen kasvu koko 2010-luvulla. (Vrt. kuva 1.) 

Syksyllä 2016 tehostettua tukea saaneista oppilaista 75 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista 

erityisopetusta, 57 prosentilla tukiopetusta ja 38 prosentilla avustaja- tai tulkitsemispalveluja. 

Erityistä tukea saaneista oppilaista 38 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 35 

prosentilla tukiopetusta ja 58 prosentilla avustaja- tai tulkitsemispalveluja. Pidennetty oppivel-

vollisuus koski 26 prosenttia erityisen tuen oppilaista. Kokonaan erillisessä opetusryhmässä 

opiskeli 38 prosenttia erityisen tuen oppilaista, kun taas yleisopetuksen ryhmässä 20 prosenttia 

oppilaista. Loput 42 prosenttia opiskelivat osa-aikaisesti yleisopetuksessa ja osa-aikaisesti eri-

tyisryhmässä. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) 

Syksyllä 2016 peruskoulussa erityistä tukea saaneista oppilaista 51 prosenttia opiskeli kaikissa 

aineissa yleisopetuksen oppimäärien mukaisesti. Yleisen oppimäärän mukaisesti eli yleisope-

tuksen ryhmässä opiskelevien osuus on noussut vuosittain, sillä vuonna 2011 osuus oli 44 pro-

senttia, vuonna 2013 se oli 46 prosenttia, ja vuonna 2015 se oli jo 49 prosenttia. Erityistä tukea 

saaneista oppilaista 13 prosentilla oli yksi yksilöllistetty oppimäärä, 12 prosentilla kaksi tai 

kolme ja 19 prosentilla neljä tai enemmän. Erityisen tuen oppilaista opiskeli toiminta-alueittain 
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5 prosenttia. Opetus järjestetään toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden 

vuoksi opetusta ei voida järjestää yleisen oppimäärän mukaisesti. (Suomen virallinen tilasto, 

2017.) 

Erityisopetuksen toteutuksen prosentuaalisista osuuksista on myös kerätty tietoa Tilastokeskuk-

sella. Vuodesta 2011 alkaen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetuksen toteutus-

tavat voi jakaantua seuraavalla tavalla: oppilaan opetus toteutetaan kokonaan yleisopetuksen 

ryhmässä, opetuksesta 51–99 % toteutetaan yleisopetuksen ryhmässä, opetuksesta 21–50 % ta-

pahtuu yleisopetuksen ryhmässä, opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä tai niin, että 

opetus toteutetaan kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa. Vuosina 2001–2010 käytössä ollut 

termi erityisopetuksen toteutuspaikka muuttui käsitteeksi erityisopetuksen järjestämispaikka la-

kimuutoksen myötä. (Suomen virallinen tilasto, 2017.) 

Opetushallituksen vuonna 2014 teettämässä raportissa (Rinkinen & Lindberg, 2014) esitellään 

koko perusopetuksen kehitysprosessia sekä kolmiportaisen tuen toimivuutta käytännön tasolla.  

Tuloksista käy ilmi, että opettajat kokivat haasteelliseksi tuen riittämättömät resurssit, asiakir-

jojen laatimiseen käytettävän ajan, täydennyskoulutuksen riittämättömyyden, tuen portaiden 

rajapintojen määrittelyn sekä moniammatillisen yhteistyön toimivuuden. Opettajat kaipasivat 

tiiviimpää yhteistyötä kollegoiden kesken sekä yleistä asenteiden muutosta. Kehitettävää oli 

myös inkluusioajattelun sisäistämisessä. (Rinkinen & Lindberg, 2014, s. 20.) 

Tuen toimivuutta käytännössä tarkasteli myös OAJ:n tuore raportti Oppimisen tukipilarit. Mi-

ten varmistetaan oppimiselle ja koulunkäynnille riittävä tuki? (2017). Selvitys toteutettiin ky-

selynä keväällä 2017 ja kohderyhmänä olivat opettajat, johtajat ja rehtorit. Kolmiportaisen tuen 

toimivuuden koettiin riippuvan siihen käytettävissä olevien resurssien määrästä. 34 % vastaa-

jista koki resurssien olevan puutteelliset. Tuen tarpeen määrän lisääntyminen ei ole myöskään 

näkynyt odotetusti opetusryhmien koossa, sillä lähes kaikki vastaajat kertoivat, ettei opetusryh-

miä ole pienennetty. Koulujen resurssit tarjota riittävää tukea vaihtelevat huomattavasti, ja vas-

tauksissa ääripäät näkyivät selkeästi. Noin viidesosan mielestä tuki toimii joko heikosti tai erit-

täin heikosti ja vastaavasti viidesosa koki tuen toimivan hyvin tai erinomaisesti. Riittämättö-

mien resurssien lisäksi vaikeuksia koettiin ilmenevän opettajien välisessä tiedonkulussa, yh-

teistyön organisoinnissa sekä tukijärjestelmän tuntemuksessa. Vastaavasti tuen toimivuus pe-

rusteltiin riittävillä erityisopetuksen tuntimäärillä sekä sujuvalla henkilökunnan yhteistyöllä. 

Myös hyvällä johtajuudella sekä yhteissuunnittelulla on merkittävä vaikutus siihen, toimiiko 

tuki vai ei. (OAJ, 2017, s. 10–11.) 
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Erityisen ongelmalliseksi on koettu tehostettuun tukeen siirtyminen, sillä rajapinta yleisen ja 

tehostetun tuen välillä on häilyvä. Osa-aikaiseen erityisopetukseen ei myöskään ole tarpeeksi 

resursseja, jolloin suuri osa oppilaan tehostetusta tuesta jää saamatta. Samankaltaisia vastauksia 

saatiin myös erityisen tuen kohdalla, sillä pienryhmäopetus ja pidempiaikainen erityisopetus 

eivät ole toteutuneet kouluissa toivotulla tavalla. Opettajien työmäärä on kasvanut kodin ja kou-

lun välisen yhteistyön lisääntymisen vuoksi, sekä etenkin pedagogisten dokumenttien kirjaami-

sen myötä, ja paperitöiden koetaan vievän resursseja oppilaan konkreettiselta tuelta. Vastauk-

sista nousi esille myös täydennyskoulutuksen puute. Pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen on 

saatu hyvin koulutusta, mutta konkreettisten tukimuotojen sekä yhteistyömuotojen lisäkoulu-

tusta kaivattiin laajalti. (OAJ, 2017, s. 12–23.)  

 Oppimisen haasteet ja niiden luokittelu 

Yksi erityisopetuksen ja oppilaan tuen keskeisimmistä sisältöalueista ovat oppimisen haasteet, 

jotka ilmenevät toiminnan ja käyttäytymisen tasolla hitaana tai poikkeavana oppimisena (Paa-

nanen, Aro, Kultti-Lavikainen & Ahonen, 2005, s. 12). Oppimisen haasteilla viitataan monen-

laisiin häiriöihin, jotka näyttäytyvät kouluiässä vaikeuksina oppia ja käyttää erilaisia taitoja. 

Oppimisen haaste määritellään yksilön kehitykselliseksi ongelmaksi, jonka syyt löytyvät usein 

jo varhaislapsuudesta. Oppimisen haasteet ovat suurin syy laaja-alaiseen erityisopetukseen ja 

tuen tarpeeseen, ja ne voidaan rajata koskemaan tarkkarajaista oppimisaluetta, kuten lukemista 

ja kirjoittamista. Oppimisen haasteisiin voidaan lukea myös motoriikkaan, muistiin, visuaalisen 

ja sosiaalisen tiedon käsittelyyn liittyvät vaikeudet. Haasteita voi ilmetä monilla eri osa-alueilla, 

jolloin puhutaan laaja-alaisista oppimisen haasteista. (Aro, Aro, Koponen & Viholainen, 2012, 

s. 299–300.)  

Oppimisen haasteet pyritään tunnistamaan aina erillisinä, mutta usein oppilaalla esiintyy haas-

teita monilla osa-alueilla. Oppimisen haasteiden päällekkäistyminen eli komorbiditeetti osoit-

taa, että yksi haaste johtaa helpommin oppimisen haasteisiin useilla eri osa-alueilla. Oppimisen 

haasteilla on myös todettu olevan yhteys psykososiaaliseen kehitykseen, ja oppimisen pulmat 

saattavat näyttäytyä ahdistuksena tai masennuksena jo hyvin nuoressa iässä. Komorbiditeetti 

on erityisen haasteellista opetuksen näkökulmasta, sillä ongelmien yksilöllisyys ja koko ongel-

mien kirjo on huomioitava opetuksen käytänteissä ja tuen järjestämisessä. (Aro, Aro, Koponen 

& Viholainen, 2012, s. 301–302.) Ilman riittävää tukea ja kuntoutusta lieväkin oppimisen haaste 
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voi muuttua koko elämää hankaloittavaksi ongelmaksi. Siksi oppilaan henkilökohtaisten tar-

peiden huomioiminen ja tukeminen ovat erityisen tärkeitä (Takala & Kontu, 2016, s. 90). 

Erityistarpeiden ja oppimisen haasteiden diagnosointi kehittyy koko ajan. Aiemmin diagno-

sointi on ollut hyvin vammakeskeistä, kuten aiempi erityisopetuksen kehittymisen tarkastelu 

osoitti, ja vammaisuuden katsottiin olevan yksilön viallisista biologisista piirteistä johtuva tila, 

joka vaurioittaa ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuuksia elää normaalia elämää. Lääketie-

teellistä, vammakeskeistä selitysmallia ja sen pohjalta rakennettuja instituutioita, kuten erillistä 

erityisopetusta, kritisoitiin voimakkaasti sen yksipuolisuuden ja stereotyyppisyyden vuoksi. 

Erilaisuuteen suhtautuminen on muuttunut yhteisökeskeisemmäksi ja poikkeavuus on alettu 

nähdä enemmän ympäristötekijöiden määrittelemänä tilana. Kuitenkin yhteiskunnassa vallitsee 

edelleen vammaisia syrjäyttäviä rakenteita esimerkiksi julkisessa liikenteessä, asumisessa sekä 

koulutuksessa. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 49, 51–52.) 

Koulumaailmassa oppilaat täytyy identifioida, jotta heidän erityistarpeensa voidaan ottaa huo-

mioon. Oppilaiden luokittelun ja nimeämisen ensisijainen tarkoitus onkin mahdollistaa sopivan 

opetuksen järjestäminen. Luokittelu luo järjestystä ja mahdollistaa yleistämisen ja ammattilais-

ten vaivattoman työskentelyn. Erityisopetuksen piirissä olevista oppilaista käytetyt nimikkeet 

ovat heijastelleet sitä näkökulmaa, josta erilaisuutta on kunakin aikana tarkasteltu. 1960–1980-

luvuilla käytettiin yleisemmin nimitystä pedagogisesti poikkeavat oppilaat. 1980-luvulla nimi-

tys muuttui hiljalleen erityisiksi oppilaiksi. 2000-luvun alussa yleistyi nimitys erityisen kasva-

tuksen tarpeessa oleva oppilas. Nykyään kansainvälisessä käytössä on erityisoppilas-termi 

SEN-oppilas (special educational needs). Suomessa käytetään kolmiportaisen tukimallin mu-

kaisesti käsitteitä erityisen tuen tarpeessa, lisätuen tarpeessa sekä tehostetun tuen tarpeessa 

olevat oppilaat. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 57–58.)  

Yhtenevät nimikkeet helpottavat alan ammattilaisten keskinäistä viestintää, mutta aina ei olla 

yksimielisiä siitä, mitä kunkin nimikkeen alle kuuluu. Myös yksilöitä arvioitaessa oppilaan si-

joittaminen vain yhteen tiettyyn luokittelukategoriaan voi olla vaikeaa komorbiditeetin vuoksi. 

Erityisyyden nimeäminen eli diagnoosi avaa ovet tuen järjestämiselle ja saamiselle, ja diag-

noosi johtaakin yleensä oppilaan erityisopetukseen pääsemiseen. Aina erityisoppilaaksi nimeä-

minen ei kuitenkaan johda laadukkaaseen yksilölliseen opetukseen, sillä saman nimikkeen alle 

sijoitetut oppilaat voivat olla hyvin heterogeenisiä. Nimeäminen ja luokittelu luovat järjestystä 

ja se on perusteltua, mutta sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Erityisopetuksessa käy-
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tetyt nimikkeet ovat lisänneet yleistä tietoutta erilaisista vaikeuksista ja niiden hoidosta. Nimi-

tysten käyttö voi kuitenkin johtaa yksilön erilaisuuden ja negatiivisten piirteiden korostamiseen 

ja oppilaan leimautumiseen. Opettaja voi myös aliarvioida erityisoppilaan kyvyt ja odottaa hä-

neltä muita heikompia suorituksia ja tarjota tälle liian helppoja oppimistehtäviä. Erityisoppi-

laaksi nimeäminen ei kuitenkaan johda automaattisesti leimautumiseen, vaan oppilaan erityi-

syydestä johtuva poikkeava ja häiritsevä käytös voi itsessään aiheuttaa kielteisen leimautumi-

sen. Erityisoppilaiden nimikkeiden käytössä ammattilaisten pitäisi omaksua eettisesti arvokas 

nimikkeiden käyttötapa, joka palvelisi asianosaisten hyvää kohtelua, sillä luokittelu ja leimaa-

minen ovat voimakkaita sosiaalisen kontrollin ja säätelyn välineitä, joilla on piilotarkoitusperiä, 

kuten ihmisarvon alentaminen, mahdollisuuksien rajaaminen tai ulkopuolelle jättäminen. Myös 

Hobbs (1976) päätyi jo aikoinaan poikkeavien lasten luokittelua koskeneessa tutkimuksessaan 

seuraaviin päätelmiin: poikkeavien lasten luokittelu on välttämätöntä, kun heille pyritään jär-

jestämään sopivaa huoltoa ja opetusta. Lasten luokittelun tulee kunnioittaa heidän yksilöllisyyt-

tään ja heidän kykyjään ja taustaansa täytyy ymmärtää, ja kaikkien täytyy jakaa vastuu luokit-

telun seurauksista. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 62–63.)    

Erityisopetuksen tarpeessa olevista oppilaista ei ole olemassa kansainvälisesti sovittua yhteistä 

luokittelua. Moberg ja Vehmas (2015, s. 58) esittävät että erityisopetuksen tarpeessa olevalla 

oppilaalla on yleisimmin haasteita ajattelussa, oppimisessa, keskittymisessä, käyttäytymisen 

kontrolloinnissa, puhekommunikaatiossa, kuulemisessa, näkemisessä, liikkumisessa tai fyysi-

sen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Useimmissa Euroopan maissa erityisoppilaiden luokittelu on 

jakautunut 6–10 kategoriaan (ks. European agency for special needs and inclusive education, 

2018). Suomessa diagnostisen tiedon lisääntymisen ja kouluorganisaation muuttumisen vuoksi 

luokittelu on muuttunut jatkuvasti, eikä pysyvää luokittelua ole. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 

58.) Thunebergin ja Vainikaisen (2015, s. 141–144) toteuttaman pedagogisen dokumentti-

analyysin tuloksista käy ilmi, että erityisesti toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet, 

lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan haasteet sekä sosioemotionaaliset ongelmat ovat ol-

leet syynä tuen tarpeeseen.  

Myös Tilastokeskukselta (2017) löytyy luokittelua erityisopetukseen otetuista ja siirretyistä op-

pilaista sekä osa-aikaista erityisopetusta saavista oppilaista. Jako perustuu perusopetuslain 17§ 

mukaiseen jakoon lievistä ja vaikeista oppimis- tai sopeutumisvaikeuksista (Perusopetuslaki, 

1998, 17§). Ennen vuotta 2011 peruskoulun erityisopetustilastossa perusteet erityisopetukseen 

otetuilla ja siirretyillä oppilailla olivat vuosina 2001–2010 vaikea tai lievä kehitysviivästymä, 

eriasteinen aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava, oppilaan neurologinen vamma 
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tai kehityshäiriö, kuten ADHD, tai liikuntavamma, kuten CP-oireyhtymä, tunne-elämän häiriö 

tai sosiaalinen sopeutumattomuus, autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvai-

keudet, kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet, näkövamma, 

kuulovamma tai muu kuin edellä mainittu syy. Osa-aikaiseen erityisopetukseen ottamisen syyt 

vuonna 2010 olivat puhehäiriö, luku- ja kirjoitushäiriö tai -vaikeudet, matematiikan oppimisen 

vaikeudet, vieraan kielen oppimisen vaikeudet, sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 

tai jokin muu oppimisen vaikeus. (Suomen virallinen tilasto, 2017; Moberg & Vehmas, 2015, 

s. 58–59.) Tilastointiperiaatteita muutettiin vuonna 2011 vastaamaan muuttunutta lainsäädän-

töä, ja tilastoinnin painopiste on siirretty oppilaan luokituksista tarjotun tuen tarkasteluun. Eri-

tyisen tuen tarpeen ensisijaisia syitä ei enää tilastoida, ja aiemmat luokitukset alkoivat osoittau-

tua toimimattomiksi muun syyn osuuden kasvaessa suurimmaksi. (Ahtiainen ym., 2012, s. 25.)  

Vertailukohtana voidaan tarkastella Yhdysvaltain luokittelua, jossa erityisopetusta koskevan 

opetuslain mukaan oppimisen haasteet 6–21-vuotiailla on jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäi-

senä ovat fyysiset vammat ja häiriöt eli kuulo- ja näkövammat, kielelliset ja puheen häiriöt sekä 

ortopediset ja muut fyysiset vammat. Toisena ovat psyykkiset, emotionaaliset ja kognitiiviset 

häiriöt eli autismi, tunne-elämän häiriöt, älylliset kehitysvammat, oppimisvaikeudet sekä trau-

malliset aivovammat. Kolmantena ryhmänä ovat laaja-alaiset häiriöt kuten kehitysviivästymät, 

monivammaisuus, ADHD tai muut terveysongelmat. (Adamek & Darrow, 2010, s. 29.) 
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3 Oppimisen haasteet musiikinopetuksessa 

Musiikinopetuksen kontekstissa oppimisen haasteiden huomioimista ja niihin liittyviä käytän-

nön sovelluksia kutsutaan erityismusiikkikasvatukseksi. Erityismusiikkikasvatuksen tarve on 

kasvanut. Syynä tähän ovat jo luvussa 2 esitelty erityisopetuksen tarpeen kasvu, inkluusion pe-

riaate, oppimisvaikeuksien diagnoosimenetelmien tarkentuminen, oppijakäsityksen muuttumi-

nen aiempaa oppilaslähtöisemmäksi sekä aihepiirin vahva aktivoituminen musiikkikasvatuksen 

tutkimuksessa. Kasvanut tietous ja ymmärrys oppimiseen vaikuttavista kokonaisvaltaisista te-

kijöistä on tullut keskeisemmäksi opetussuunnitelmissa, opettajankoulutuksessa sekä opetus-

käytänteissä. Kysymys siitä, kenelle musiikkia voidaan opettaa, on muuttunut kysymykseksi, 

kuinka musiikkia voidaan opettaa kaikille (Ockelford, 2012, s. 8). Tämän muutoksen myötä 

kaikkien oppilaiden tarpeita, eri oppimistapoja ja oppimisen haasteita on alettu huomioida yhä 

enemmän myös musiikin opetuksessa. (Kaikkonen, 2009b, s. 203.) 

 Erityismusiikkikasvatus musiikkikasvatuksen osa-alueena 

Laaja yhteiskunnan erityisyyksiin suhtautumisen muutos näkyy myös musiikkikasvatuksessa, 

ja sen tutkimuskentälle tullut erityispedagoginen tutkimus on tullut jäädäkseen (Ockelford, 

2012, s. 9), ja erityismusiikkikasvatuksen tarpeen ja merkityksen kasvun myötä se on alettu 

nähdä yhdenvertaisena musiikkikasvatuksen osa-alueena. Erityismusiikkikasvatuksen yleisty-

minen on luonut tarpeen määritellä tarkemmin sen teoriataustaa ja erityispiirteitä, sekä kehittää 

siihen liittyviä lähestymistapoja, sovelluksia ja menetelmiä. Erityismusiikkikasvatuksen lähi-

tieteenä on kasvatustiede, ja määrittelypohjana toimii musiikkikasvatuksen filosofia, teoria ja 

pedagogiikka. Lisäksi läheisiä tieteenaloja ovat erityispedagogiikka ja sen teoriat, yhteiskunta-

tieteet, sosiaalipedagogiikka, psykologia, lääketiede, sekä erilaiset terapiamuodot, kuten puhe- 

ja musiikkiterapia. (Kaikkonen, 2009a, s. 74.)  

Erityismusiikkikasvatus luo uutta musiikkikasvatuksen ja sen lähitieteenalojen tutkimuskentille 

ja lähentää näin musiikkikasvatusta muihin aloihin. Parhaimmillaan musiikkikasvatuksen mah-

dollisuuksia ja merkityksiä aletaan hyödyntää lähitieteiden, erityisesti erityisopetuksen, kun-

toutuksen ja terapian tutkimuksessa ja käytänteissä. Erityisopetuksessa oppimisen ongelmat 

kohdataan kärjistetyn selkeästi. Kun oppimisen haasteita ilmenee, on opettajan etsittävä uusia 

lähestymistapoja, menetelmiä ja sovelluksia. (Kaikkonen, 2009a, s. 74.) Yhdysvalloissa kan-

sallinen musiikkikasvatuksen järjestö (NAfME) on reagoinut erityismusiikkikasvatuksen osa-
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alueen kasvuun järjestämällä erityismusiikkikasvatuksen seminaareja sekä julkaisemalla run-

saasti aiheeseen liittyvää materiaalia. Tämä helpottaa opettajien pääsyä ajankohtaisen tiedon ja 

materiaalien ääreen, sekä auttaa musiikinopettajia erityisten oppilaiden kohtaamisessa ja opet-

tamisessa. (Hammel & Darrow, 2017, s. 14.)  

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmissa erityispedagogiikkaa ja erityismusiikkikasvatusta on 

tarjolla edelleen aika vähän. Tarkasteltaessa eri yliopistojen musiikkikasvatuksen tutkinto-oh-

jelmia erityismusiikkikasvatusta tai erityispedagogiikkaa on yksi pakollinen kurssi maisterioh-

jelmassa Jyväskylän yliopistossa sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Musiikkiterapiaa 

ja erityismusiikkikasvatusta on tarjolla vapaasti valittavissa syventävissä opinnoissa sekä Tai-

deyliopistossa että Oulun yliopistossa. Jyväskylän yliopistossa on lisäksi tarjolla erillinen mu-

siikkiterapian maisteriohjelma. (Jyväskylän yliopisto, 2018; Oulun yliopisto, 2018; Taideyli-

opisto, 2018.) Tämän katsauksen perusteella musiikinopettajaopiskelijoiden tietämys erityis-

musiikkikasvatuksen käytänteistä sekä oppimisen haasteista on melko vähäistä. Laes ja Wes-

terlund (2018) esittävätkin tapaustutkimuksestaan nousseiden seikkojen perusteella, että in-

kluusion ja erilaisuuden omaksuminen tulisi sisällyttää koko musiikinopettajakoulutukseen sen 

sijaan, että aihetta käsitellään vain erillisillä erityiskursseilla. Myös Ockelford (2012, s. 9) toi-

voo, ettei erityisyyksiä tarvitsisi enää tulevaisuudessa erotella niin vahvasti muusta musiikki-

kasvatuksesta erilliseksi osa-alueeksi. Musiikinopettajien täytyy olla valmiita kohtaamaan eri-

laisia oppilaita ja käyttämään pedagogisia välineitä ja menetelmiä joustavasti kaikessa opetuk-

sessa. Musiikinopettajaopiskelijoita tulisi kannustaa jatkuvan reflektoinnin kautta tunnistamaan 

mahdollisia omia ennakkoluulojaan ja stereotypioitaan ja siten kohtaamaan oppilaita avoimesti. 

(Laes & Westerlund, 2018, s. 42–43.)  

 Erityismusiikkikasvatuksen piirteitä 

Erityismusiikkikasvatuksen tarkoitus on tarjota jokaiselle oppilaalle tavoitteellista musiikin-

opetusta heidän omien erityisten lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaisesti. Musiikillisen toi-

minnan suunnittelussa ja toteutuksessa kaikkien oppilaiden tarpeet tulisi ottaa huomioon niin 

soittamisessa, laulamisessa, liikkumisessa, kuuntelussa kuin sävellyksessäkin. (Sutela, Juntu-

nen & Ojala, 2016, s. 181.) Kaikkosen (2009b, s. 207) mukaan opetuksessa tulisi huomioida 

keskeisesti monia osa-alueita, jotka liittyvät esimerkiksi oppitunnin rakenteeseen sekä yksilöl-

lisiin oppimistavoitteisiin. Tavoitteellinen musiikin opiskelusuunnitelma tulee laatia oppilaan 

kykyjen mukaan hänen vahvuusalueitaan hyödyntäen, heikkouksia tukien ja niitä kehittäen. 
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Kun oppimisympäristö on turvallinen, oppilaita voidaan kannustaa kokeilemaan uusia musii-

killisen ilmaisun muotoja. Luokkaan tulee luoda sellainen ilmapiiri, että virheidenkin tekemi-

nen on sallittua ja hyväksyttyä. Oppimisympäristön ollessa turvallinen ja rohkaiseva oppilaalle 

syntyy tila ilmaista omia tunteitaan. Molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus ovat ensiar-

voisen tärkeitä myös identiteetin kehittymisessä, etenkin, jos oppilaalla on joku oppimisen 

haaste. Kun oppilas kokee olevansa hyväksytty sekä luokkatovereiden että opettajan taholta, 

oppiminen nopeutuu, vaikka oppilaalla olisi jokin haaste. Musiikin on todettu olevan erinomai-

nen työkalu, kun harjoitellaan oman vuoron ottamista, jakamista, kehumista ja toisen työn kun-

nioittamista. (Sutela, Juntunen & Ojala, 2016, s. 181.) Opetuksen onnistumisen lähtökohtana 

on opettajan positiivinen asenne oppijaa ja tämän oppimispotentiaalia kohtaan. Erityispiirteistä 

huolimatta oppilaalla voi olla musikaalista kompetenssia ja siten täydet mahdollisuudet musii-

killisten sisältöjen oppimiseen. Musiikinopettajan tulisi löytää kunkin oppilaan oppimiskapasi-

teetti ja uskoa tämän suoriutumismahdollisuuksiin. Oppimisen kannalta keskeisintä onkin op-

pilaan motivaation herättäminen musiikinopiskelua kohtaan ja musiikinopettaja voi etsiä oppi-

lasta motivoivia tekijöitä musiikin kautta. (Kaikkonen, 2009b, s. 205; Adamek & Darrow, 2010, 

s. 65.) 

Opettajalta edellytetään kaikessa opetuksessa oppilaan lukutaitoa, tietoa erilaisista lahjakkuu-

den ja älykkyyden osa-alueista, erilaisista oppimis- ja tiedonvastaanottotavoista sekä tietämystä 

erilaisista opetuksen lähestymistavoista ja työkaluista, joiden avulla opetettavaa asiaa voidaan 

tarkastella monipuolisesti eri näkökulmista. (Kaikkonen, 2009b, s. 205–206.) Van Manen 

(1991) puhuu pedagogisesta tahdikkuudesta (pedagogical tact). Tahdikkuus opetuksessa tar-

koittaa herkkyyttä vaativien tilanteiden huomaamista, koettujen tilanteiden ymmärtämistä, ti-

lanteen tärkeyden aistimista ja pedagogista tietämystä siitä, kuinka toimia ja tehdä oikein. Se 

edellyttää tilanteiden lukutaitoa ja tulkintaa siitä, millaiset teot ja sanat ovat hyväksyttäviä. Siksi 

toisen ihmisen näkökulmaan asettumisen taito on opettajalle välttämätön. Pedagoginen tahdik-

kuus on opetuksellisen toiminnan muoto ja sen tarkoitus on toimia siten, että se on oikein tai 

hyväksi lapselle. (Van Manen, 1991, s. 146–147, 160–161.) 

Erityisopetuksessa ja täten myös erityismusiikkikasvatuksessa opettajan pedagoginen osaami-

nen korostuu. Eriyttäminen ja yksilöllistäminen ovat keskeisiä tehokeinoja opetuksen sujuvuu-

den kannalta. Opetuksessa ei tule olla liian tiukkoja ajallisia rajoja, jotta toimintatapojen toimi-

vuuden arvioinnille ja mahdollisille muutoksille jää tilaa. Opetusprosessin tulee olla looginen 

ja opittua tulee voida kerrata niin usein, että se vahvistuu taidoksi. Oppimisen haasteita omaa-

van oppilaan kanssa uuden oppiminen voi olla hidasta, joten kärsivällisyys sekä usko jokaisen 
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oppimispotentiaaliin sekä kunnioitus lisäävät oppilaan motivaatiota ja vahvistavat täten oppi-

mista. (Kaikkonen, 2009b, s. 205–206.) Kaikkonen ja Laes (2013) painottavat myös yhteisölli-

sen tuen hyödyntämistä esimerkiksi koko opetusryhmän voimavaroja etsimällä ja kollegoiden 

kanssa keskustelemalla. Vuorovaikutus moniammatillisen työryhmän ja oppilaan lähipiirin 

kanssa voivat auttaa hahmottamaan tilannetta. Mahdollisuuksien mukaan myös samanaikais-

opetus toisen osaavan aikuisen kanssa monipuolistaa opetusta ja vähentää hankalien tilanteiden 

kuormittavuutta. (Kaikkonen & Laes, 2013, s. 112–113.) 

Kaikkonen (2009a) esittää, että musiikinopettajan asiantuntijuus koostuu kolmesta osa-alu-

eesta: opetettavan aineen sisällön hallinnasta, didaktisista taidoista sekä luokan hallinnasta. 

Keskeistä on onnistunut vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä, mikä synnyttää oppimiselle 

suotuisan ilmapiirin. Oppimisen kannalta parhaiden pedagogisten ratkaisujen etsiminen on 

haaste, mutta siinä onnistuttaessa edetään kohti inklusiivista musiikinopetusta, jossa jokaiselle 

oppijalle tarjotaan mielekkäitä ja kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä tehtäviä. (Kaikko-

nen, 2009a, s. 73.) 

Joissain tapauksissa opettajalla ei ole tietoa oppilaan erityisvaikeudesta, mutta yleensä opettaja 

kuitenkin huomaa, että oppimistavoitteiden saavuttamiseksi opetusta on mukautettava. Erityis-

ten oppilaiden opettamisen rooli voi olla vaikea, jos opettajalla ei ole riittävää koulutusta, ko-

kemusta tai hän ei ole saanut riittävästi ohjausta erityislasten kanssa toimimiseen. Osaamisen 

ja työkalujen puute voi aiheuttaa turhautumista sekä oppilaalle että opettajalle. (Adamek & 

Darrow, 2010, s. 12; Kaikkonen, 2009a, s. 75). 

Erityismusiikkikasvatus sisältää kaikki samat työtavat, sisällöt ja osa-alueet kuin tavallinenkin 

musiikkikasvatus, mutta opettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa soittimis-

toon. Vaihtoehtoisia tapoja on olemassa esimerkiksi nuottikuvan merkitsemisessä. Yhtenä esi-

merkkinä Suomessa musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja Kaarlo Uusitalo on ke-

hittänyt kuvionuottijärjestelmän, jossa soitettavan kappaleen nuotti-informaatio merkitään 

konkreettisesti muotojen ja värien avulla. Kuvioina käytetään ristiä, palloa, neliötä ja kolmiota. 

Kuvionuoteilla voidaan ilmaista kaikki musiikillinen informaatio, kuten sävelen kesto, ylen-

nykset ja alennukset, tauot sekä eri oktaavialat. Soittaminen onnistuu nopeasti ja helposti konk-

reettisen merkintöjen ansiosta, ja kuvionuoteista voidaan tarvittaessa siirtyä perinteisen nuotti-

kuvan käyttöön. (Resonaari, 2018.) Tällaisia sovelluksia voidaan siirtää myös koulujen musii-

kinopetukseen, jolloin niistä hyötyvät kaikki. (Kaikkonen, 2009a, s. 74.) 
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Oppilaan ei tarvitse hallita useita soittimia, vaan soitin voidaan valita hänen pystyvyytensä mu-

kaisesti. Myös POPSissa (2014, s. 30) on maininta, että oppilaalla tulee olla mahdollisuus suun-

nitella itse omaa opiskeluaan, valita sopivia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Eriyttäminen tukee 

oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Opetuksessa välitön, kunnioittava sosiaalinen ympäristö li-

sää itseluottamusta ja luo turvallisen ilmapiirin kokeilla myös soittamista. Oppimis- tai soitto-

tehtävät eivät saa olla liian haastavia, jotta oppilas saisi myös onnistumisia. Arvioinnissa kri-

teerejä tulee soveltaa oppilaskohtaisesti hänen pystyvyyttään ja valmiuksiaan tarkastellen. 

(Kaikkonen, 2009b, s. 205–206; POPS, 2014, s. 30–31.) 

POPSissa (tiivistäen 2014, s. 265, 424) ohjausta, eriyttämistä ja oppilaan tukea musiikissa luo-

killa 3–9 kuvataan seuraavasti:  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tar-

peet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työ- 

tapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut oppilaita kuullen. Rat-

kaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen op-

pilaan itsetuntoa, opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. Sukupuolittuneiden käytäntöjen muutta-

miseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Laadukas opetus, joka kulminoituu oppilaiden motivaation heräämiseen ja sen myötä oppimi-

seen, edellyttää ainakin osittaista jokaisen oppilaan henkilökohtaista ohjaamista. Tämä voi es-

tyä esimerkiksi liian suurten ryhmäkokojen vuoksi. Suuret ryhmäkoot voivat johtaa siihen, että 

opettajan on turvauduttava ennestään musiikillisesti taitaviin oppilaisiin, jolloin haasteellisem-

mat oppilaat saattavat syrjäytyä monipuolisesta musiikillisesta oppimisesta. (Kaikkonen, 

2009a, s. 73.) 

 Erityismusiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian suhde 

Erityismusiikkikasvatuksen sovelluksia, menetelmiä ja tutkimustuloksia voidaan välittää rin-

nakkaisalojen käyttöön. Adamek & Darrow (2010) toteavat, että varsinkin terapeutit, hoito- ja 

kuntoutusalojen toimijat sekä erityisopettajat voisivat löytää ja laajentaa omia menetelmällisiä 

lähestymistapojaan ja käytänteitään erityismusiikkikasvatuksen sisällä syntyneiden innovaati-

oiden kautta. Monet lähestymistavat sopisivat ainakin soveltaen myös musiikkiterapeuttien työ-

välineiksi ja silloin musiikkikasvatuksen ja -terapian vuorovaikutus syvenisi. Vastaavasti voi-

daan pohtia, kuinka terapeuttiset kuntoutusmenetelmät ja erityispedagogiset sovellukset sovel-

tuisivat erityismusiikkikasvatuksen käyttöön. (Kaikkonen, 2009b, s. 211.) Adamek ja Darrow 
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(2010, s. 104–105) esittävät, että musiikkikasvatuksella ja musiikkiterapialla on paljon yhteistä. 

Musiikkikasvattajat keskittyvät toiminnassaan saavuttamaan musiikillisia tavoitteita, kuten lau-

lamaan, soittamaan ja säveltämään musiikkia. Musiikkiterapiassa musiikki nähdään ennemmin-

kin työkaluna kehitettäessä kognitiivisia, fyysisiä, emotionaalisia, sosiaalisia sekä kommunika-

tiivisia taitoja. (Adamek ja Darrow, 2010, s. 104–105.) 

Myös Bunt (2003, s. 191) tiivistää, että musiikkiterapia ja musiikkikasvatus ovat toisiaan täy-

dentäviä, eikä niitä voi pitää toisiaan poissulkevina toimintamuotoina. Musiikkiterapeuttien 

käyttämät työtavat edistävät erityisesti yksilöllistä ja sosiaalista kehitystä. Opetuksessa psyyk-

kisestä, henkisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää 

huomioidessa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, ja se on edellytys myös oppimisvaikeuksista 

yli pääsemiseen. Musiikkiterapian tavoitteena on kuitenkin lisätä hyvinvointia, kun taas mu-

siikkikasvatus on tavoitteellisempaa musiikillisten taitojen opettelua. Tavoitteellinen musiikki-

kasvatus olisi parhaimmillaan näiden kahden yhdistelmä, joka sisältäisi ulkoisia eli taidollisia, 

sekä sisäisiä eli hyvinvoinnillisia tavoitteita. (Bunt, 2003, s. 190–191.) 

Rickson (2012, s. 282) esittää, että musiikkiterapeutit voisivat toimia musiikinopettajien kon-

sultoijina kouluissa, sillä hänen tapaustutkimuksessaan opettajat kokivat suurta hyötyä musiik-

kiterapian käytänteistä opetettaessa oppilaita, joilla oli erityistarpeita ja musiikkiterapeuttiset 

toimintatavat koettiin todella arvokkaiksi. Musiikilla ja musiikkiterapialla on vaikutusta myös 

aivoissa. Altenmüllerin ja Schlaugin (2015) mukaan musiikkiterapialla voidaan saavuttaa mer-

kittävää edistystä esimerkiksi aivovammojen kuntoutusprosesseissa. Musiikillinen toiminta, 

joka sisältää laulua ja liikkumista muodostaa voimakkaita yhteyksiä aivojen aisti-, motoriikka- 

ja multimodaalisilla alueilla ja musiikin kuuntelu herättää liikettä ja tunteita. Kaikkonen (2009a, 

s. 73) kokoaa, että musiikkiin ja musiikilliseen toimintaan liitetään usein kuntouttavia vaiku-

tuksia. Musiikkikasvatuksen tärkeyttä ylipäätään perustellaan kasvua ja kehitystä tukevien vai-

kutteiden näkökulmasta. 

 Inkluusio musiikinopetuksessa 

Kuten jo aiempi tarkastelu tässä tutkielmassa on osoittanut, inkluusion periaatteen omaksumi-

sen myötä tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on entistä enemmän. Adamek ja 

Darrow (2010) toteavat, että musiikinopettajan rooli onkin muuttunut merkittävästi viimeisten 

30 vuoden aikana. Ennen lakimuutosta musiikkikasvattajien opetusryhmissä ei yleensä ollut 

oppilaita, joilla on keskivaikeita tai vakavia oppimisen haasteita, mutta nyt heitä on integroitu 
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inkluusioperiaatteen mukaisesti perusopetukseen. (Adamek & Darrow, 2010, s. 11.) Unescon 

asiakirjoissa inkluusiolla tarkoitetaan toisistaan poikkeavien ryhmien oikeutta monipuoliseen 

koulutukseen, johon myös taiteiden opetus ja kulttuurinen kokemuksellisuus kuuluvat (Jellison, 

2012, s. 65). Juuri musiikki on kulttuurin muodoista kaikkien vahvimmin saatavilla, sillä sitä 

on arjessamme taustalla lähes koko ajan (Kaikkonen & Laes, 2013, s. 110). Musiikkikasvatuk-

sessa haasteena onkin tarjota kaikille sopivia oppimisen mahdollisuuksia, jotta jokainen lapsi 

pääsisi osalliseksi laadukasta musiikillista kokemusta ja se voisi jatkua koko elämän ajan (Jel-

lison, 2006, s. 257).  

Erilaisilla oppilailla voi olla parhaimmillaan hyvin positiivisia vaikutuksia koko luokan oppi-

miseen. Musiikinopettajille taidoiltaan erilaisten oppilaiden kohtaaminen on tavallista, sillä op-

pilaan henkilökohtainen musiikkiharrastus voi vaikuttaa oppimisen tasoon ja taitoihin merkit-

tävästi. Oppimisen haasteiden ilmenemisen lisäksi luokkapopulaatiossa voi olla erityislahjak-

kaita oppilaita, mikä vaikuttaa osaltaan opetuksen suunnitteluun ja eriyttämiseen. Siispä musii-

kinopettajan ammattitaitoon kuuluu valmius huomioida eritasoiset oppilaat, antaa eritasoisia 

tehtäviä, ja luoda sellainen oppimisympäristö, joka motivoi kaikenlaisia oppilaita. Musiikin op-

piaineen toiminnallisuus antaa hyvät lähtökohdat tehtävien eriyttämiseen. (Kaikkonen, 2009a, 

s. 73–75.) Kaikkonen ja Laes (2013, s. 111) väittävätkin, että musiikin oppiaineessa inkluusio 

on helpommin toteutettavissa kuin monissa muissa oppiaineissa.  

Jellison (2012, s. 66) toteaa, että segregoivissa erityiskouluissa tavoitteellinen musiikillinen ke-

hitys on mahdollista, sillä opetus on aina suunniteltu ja toteutettu pätevän musiikin erityisopet-

tajan toimesta. Inklusiivisessa opetuksessa tilanne luo opettajalle uudenlaisia haasteita. Jellison 

on koonnut viisi ohjetta, joita noudattamalla inklusiivinen musiikinopetus voisi toteutua. En-

simmäinen ohje on, että jokaisen oppilaan tulisi saada osallistua tavalliseen musiikinopetukseen 

ilman, että heitä eristetään vertaistensa ulkopuolelle. Toinen ohje on, että jokaisen erityisoppi-

laan tulisi saada olla kanssakäymisissä saman ikäisten, tavallisesti kehittyneiden oppilaiden 

kanssa, ja heidän tulee voida osallistua musiikintunneille heidän kanssaan. Kolmas ohje on, että 

musiikilliset tavoitteet tulee suunnitella joustaviksi ja yksilöllisiksi, eivätkä ne saa perustua lii-

kaa oppimisvaikeuksien kategorisointeihin. Neljäs ja viides ohje painottuvat kehittymisen arvi-

ointiin sekä opettajien, ammattilaisten ja vanhempien väliseen yhteistyöhön, jossa pohditaan 

yhdessä erityisoppilaalle tärkeimpiä oppimistavoitteita. (Jellison, 2012, s. 66.) 
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Nämä viisi ohjetta toteutuessaan edistävät erityisoppilaan musiikillista elämää, mutta opetuk-

sessa tulee ottaa huomioon monia seikkoja. Ensimmäinen huomioitava osa-alue on opetussuun-

nitelma. Opetussuunnitelma on suunniteltava joustavaksi oppilaan pystyvyyttä eri osa-alueilla 

arvioiden. Yksilöllisiä mukautuksia käytetään vain silloin, kun oppilas niitä tarvitsee, ja opis-

kelijan edistymistä arvioidaan jatkuvasti. Toinen osa-alue koskee jokapäiväistä musiikkikult-

tuuria ja normalisaatiota. Osallistuminen kulttuurisesti normatiivisiin musiikkikokemuksiin ja 

sosiaalisesti arvostettuihin aktiviteetteihin ”tavallisten” lasten kanssa tulisi olla osa jokapäi-

väistä elämää. Kolmas osa-alue painottaa minäpystyvyyden tunnetta, jonka esitetään kehittyvän 

musiikkiympäristöissä, joissa lapset tuntevat olevansa turvassa, ja joissa he kokevat itsenäi-

syyttä, voivat osoittaa osaamistaan ja tehdä päätöksiä musiikissa, musiikin tekemisessä ja 

muusta musiikillisesta aktiivisuudesta elämässään. Neljäs tärkeä elementti on vastavuoroinen 

toimiminen vertaisten kanssa osallistavassa musiikkiympäristössä. Viides painottaa jo aiemmin 

mainittua yksilöllistämistä ja moniammatillista yhteistyötä musiikillisen oppimisen synty-

miseksi. (Jellison, 2012, s. 67.)  

Lapsilla, jotka saavat osallistua musiikilliseen toimintaan on todettu olevan parempi elämän-

laatu ja syvempi ymmärrys heitä ympäröivästä maailmasta (Dahan-Oliel, Shikako-Thomas, & 

Majnemer, 2012, s. 437). Musiikin vaikutuksia on tutkittu laajalti, ja kuten Hallam (2015, s. 

103–105) kokoaa, musiikillisella aktiivisuudella on laajoja vaikutuksia erilaisiin taitoihin ja 

älykkyyden osa-alueisiin sekä itsetuntemukseen. Myös Ockelford (2008, s. 113) nostaa esiin 

useita musiikillisen toiminnan tarjoamia hyötyjä, kuten motoristen, kognitiivisten sekä sosiaa-

listen taitojen kehittymisen.  

Jellison, Brown ja Draper (2015) alleviivaavat, että koulussa erityisesti vertaisten kanssa työs-

kentely on tärkeää. Positiivisten sosiaalisten suhteiden ja hyvän koulukäyttäytymisen vaikutuk-

set ovat laajalti tunnettuja, joten myös oppimisvaikeuksia omaavalle oppilaalle sosiaaliset suh-

teet voivat olla ratkaisevia menestyksen ja hyvinvoinnin rakentajia. Vertaisten kanssa oppimi-

sen hyötyjä tulisi hyödyntää myös rakennettaessa inklusiivista musiikillista oppimisympäristöä, 

jossa on positiivinen ilmapiiri ja kaikilla oppilailla on yhteenkuuluvuuden tunne. Kun positii-

vista yhteistyötä vahvistetaan opettajajohtoisesti heti alusta alkaen, oppilaiden välinen kunnioi-

tus kasvaa ja oppilaiden ymmärrys erilaisuudesta muuttuu positiivisemmaksi. Vähitellen luok-

kahuoneesta muodostuu paikka, johon kaikki kuuluvat, ja oppilaat omaksuvat yhteistyötavat, 

jotka sallivat kaikkien täysivaltaisen osallistumisen. (Jellison, Brown & Draper, 2015.) 
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Yhtenä esimerkkinä musiikin oppiaineen osa-alueista musiikkiliikunnan on huomattu olevan 

loistava tapa osallistaa kaikki oppilaat mukaan toimintaan. Emile Jaques-Dalcroze oli uranuur-

taja kehollisen musiikinopetuksen kehittämisessä. Hänen pääajatuksensa oli kehittää musiikki-

kasvatuksen praktiikka, jossa keho, mieli ja tunteet ovat integroituneina, jolloin osallistuminen 

on kokonaisvaltaista, ja toiminta tähtää parantamaan ja jalostamaan oppijan kykyjä monin eri 

tavoin. (ks. esim. Jaques-Dalcroze, 1921/2000.) Dalcroze-pedagogiikka mahdollistaa opettajan 

ja oppilaan toiminnan musikaalisina toimijoina oman kehonsa kautta. Musiikillinen osallistu-

minen liikkuen on mahdollista ilman minkäänlaisia musikaalisia tai motorisia taitoja. Keskityt-

täessä kehittämään oppilaan omaa kehollista tietoisuutta sekä toimijuutta ohjaa se myös opet-

tajaa kohtaamaan jokaisen oppilaan kokonaisuutena, täydellisenä ja uniikkina ihmisenä. (Su-

tela, Juntunen & Ojala, 2016, s. 182.) Musiikki ylipäätään ei ole vain ääniärsyke, vaan osallis-

tavaa, moniaistillista ja sosiaalista toimintaa. Musiikilliset äänet, kuten laulu ja taputus ovat 

kehon liikkeen tuottamia ääniä, jotka saavat vastaanottajankin kehon liikkumaan ja reagoimaan 

esimerkiksi marssimalla tai tanssimalla. Musiikkia tuotetaan ja tehdään yleensä ryhmässä, jol-

loin jokaisen täytyy toimia yhdessä, synkronoituna erityislaatuisella tavalla. (Overy & Molnar-

Szakacs, 2009, s. 489.) Musiikkiliikunta ja kehollisuus ovat näin ollen loistavia apuvälineitä 

koko ryhmänä musiikilliseen osallistumiseen ja inkluusion toteuttamiseen.  
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4 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tutkimuksen lähestymistapaa pohtiessani päädyin kerronnalliseen tutkimusotteeseen, sillä sen 

menetelmin tutkittavat voivat kertoa avoimesti tutkimusaiheeseen liittyvistä kokemuksistaan. 

Heikkinen (2015, s. 149) toteaakin, että kun halutaan ymmärtää ihmisiä ja heidän toimintaansa, 

kertomusten tutkiminen on luontainen tapa tehdä tutkimusta. Kaasila (2008) määrittää kerron-

nallisen tutkimuksen tärkeyden siten, että elämme kertomusten maailmassa. Jos ihmisiltä ky-

sytään, miksi he tekivät jotain niin kuin tekivät, vastaus tulee kertomuksen muodossa. (Kaasila, 

2008, s. 41.) Musiikinopettajien käyttämiä tukikeinoja ja erityisten oppilaiden kohtaamista on 

tutkittu aiemmin kyselylomaketutkimuksen keinoin (ks. Palovaara, 2016), joten opettajien 

haastattelukertomusten tutkiminen voisi tuoda uutta ja monipuolisempaa tietoa aiheesta. Ker-

tomusten saamiseksi aineistontuottamiseen käytettiin tässä tutkielmassa kerronnallista haastat-

telua ja aineiston analyysivaiheessa temaattista analyysiä.  

 Kerronnallinen tutkimus 

Kerronnallinen tutkimus sijoittuu laadullisen tutkimuksen kentälle. Heikkinen (2015, s. 151) 

määrittelee kerronnallisen tutkimuksen sellaiseksi tutkimukseksi, joka kohdistuu kertomiseen 

ja kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimuksen ja kertomusten suhde voidaan 

nähdä kahdella eri tavalla. Tutkimus käyttää kertomuksia aineistonaan, ja toisaalta tutkimus 

rakentuu jostain ilmiöstä tuotetuksi kertomukseksi. (Heikkinen, 2015, s. 151.) Bold (2012, s. 

17) huomauttaa, että kerronnallisessa tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena voi olla myös 

koko kerronnallinen prosessi pelkkien kertomusten sijaan. Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber 

(1998, s. 3) puolestaan esittävät, että kerronnalliseksi tutkimukseksi voidaan kutsua kaikkea 

sellaista tutkimusta, joka käyttää tai analysoi kerronnallisia aineistoja. Kerronnallinen tutkimus 

edellyttää tutkijan tulkintaa kerrotuista tarinoista ja merkitysten poimintaa kertomusten sisältä 

(Lichtman, 2013, s. 95).  

Kerronnallisen tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat tarina ja kertomus. Tarina on kuvaus 

siitä, mitä on tapahtunut. Perinteisen määritelmän mukaan tarinalla on alku, keskikohta ja 

loppu, joita yhdistää tarinan juoni (Hänninen, 2015, s. 170). Tarina etenee aina ajassa eteenpäin, 

mutta kertomuksissa tarinoiden tapahtumat voidaan kertoa monilla tavoilla ja eri järjestyksissä. 

Esimerkkinä Punahilkan tarina voidaan aloittaa siitä, kun Punahilkka palaa mummon mökille 

tapettuaan suden ja tarina etenee siitä päinvastaisessa järjestyksessä. (Heikkinen, 2015, s. 152–

154.) Haverinen ja Löyttyniemi (2005, s. 189) esittävät, että kertomukset jäsentävät ihmisen 
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ajallista ja eettistä paikkaa maailmassa, ja tärkeänä vuorovaikutuksen välineenä kertomuksilla 

jaetaan kokemuksia ja luodaan luottamusta ja suhteita toisiin ihmisiin. Squire ym. (2014) totea-

vat, että kertomukselle on monia määritelmiä, ja ne voivat liittyä identiteetin ilmenemiseen ja 

kehittymiseen, mielentilan tai tunteiden ilmaisuun, menneen tai nykyisen kuvailuun tai kielen 

tarkasteluun. Kertomukset sisältävät kuitenkin usein monia edellä mainittuja ulottuvuuksia, 

eikä niitä voida luokitella mihinkään kapeisiin kategorioihin. (Squire ym., 2014, s. 6.) 

Kerronnallisuudella on pitkät perinteet filosofiassa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä kielitie-

teessä, mutta sosiaalitieteissä, kuten kasvatustieteessä, se alkoi nousta merkittäväksi vasta 

1990-luvun lopulla. Kerronnallista tutkimusta ei voida oikeastaan kutsua tutkimusmetodiksi, 

vaan pikemminkin se on tutkimusote, taustafilosofia tai tutkimuksen lähestymistapa. Kerto-

muksellisuus nähdään ihmiselle tyypillisenä tapana hahmottaa omaa itseä sekä hahmottaa ja 

koota tietoa ympäröivästä todellisuudesta ja sen tapahtumista. Kerronnallisen tutkimuksen tie-

donkäsitys on konstruktivistinen (ks. esim. Bruner, 1991), mikä käsitteenä tarkoittaa tiedon ra-

kentumista aikaisemman tiedon ja kokemusten varaan. Näin ajateltuna yksilön käsitykset ja 

tieto maailmasta sekä omasta itsestä on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä kertomus. (Heikkinen, 

2015, s. 156–157.) 

Heikkinen (2015) jäsentää neljä erilaista tapaa lähestyä kerronnallista tutkimusta. Ensin voi-

daan ajatella, että kerronnallisuus liittyy tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, ja tieto raken-

tuu edellä mainitun konstruktivistisen tiedonkäsityksen kautta. Toiseksi kerronnallisuus voi ku-

vata tutkimusaineiston luonnetta. Kolmanneksi kerronnallisuudella voidaan viitata aineiston 

analyysitapoihin ja neljänneksi kertomusten käytännölliseen merkitykseen esimerkiksi yksilön 

identiteettityön rakentajana. (Heikkinen, 2015, s. 155, 162.) Aiemmin Heikkinen (2001, s. 155) 

on esittänyt Hatchin ja Wisniewskin näkemyksen kerronnallisen tutkimuksen olemuksesta. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu yksilön antamiin merkityksiin tarinoiden 

kautta. Tieto muodostuu dialogisesti, ja tutkija ja tutkittavat pyrkivät yhteisen merkityksen luo-

miseen, joten yhteistyö saattaa olla pitkäaikaista. Kerronnallinen tutkimus pyrkii paikalliseen, 

henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon tutkittavasta aiheesta. (Heikkinen, 2001, s. 155–

156.) Creswellin (2007) mukaan kerronnallinen tutkimussuuntaus on paras valinta silloin, kun 

tutkitaan yksityiskohtaisia tarinoita kokemuksista, tässä tapauksessa musiikintunneilta, tai tut-

kimuksen kohteena on muutamia yksilöitä.  
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 Kerronnallisen aineiston tuottaminen 

Kerronnallisen tutkimuksen aineistot voivat olla monenlaisia. Yleisimpiä ovat puhutut kerto-

mukset, esimerkiksi haastattelut, tai kirjoitetut kertomukset, kuten elämänkerralliset tekstit 

(Squire ym., 2014, s. 10). Hännisen (2015, s. 171) mukaan olennaisinta on, että aineistosta on 

nostettavissa esiin tarinallinen merkitysrakenne. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelu on 

yksi yleisimmistä aineistonkeruun muodoista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 83).  

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2017, s. 46) mukaan tutkimushaastattelu pohjautuu samankaltaisiin 

oletuksiin kuin tavallinen arkikeskustelu. Siinä pätevät samat säännöt kuin tavallisessa keskus-

telussa, mutta tutkimushaastattelu on rakenteellisempi. Myös asetelma on erityinen, sillä haas-

tateltavalla on tietoa, jota haastattelija eli tutkija haluaa kuulla, joten keskusteluun eli haastat-

teluun on ryhdytty tutkijan aloitteesta ja hän ohjaa keskustelua tiettyihin puheenaiheisiin. Tut-

kimuksen tavoitteet ohjaavat haastattelun kulkua. Tutkimushaastattelu rakentuu kysymysten ja 

vastausten varaan, ja jokainen kysymys velvoittaa haastateltavaa vastaamaan ja näin jakamaan 

tietoa, jota tutkijalla ei vielä ole. Haastattelijalla on kysyjän eli tiedon kerääjän rooli, ja haasta-

teltavalla puolestaan vastaajan, eli tiedon antajan rooli. (Ruusuvuori & Tiittula, 2017, s. 46–47, 

51.) Aineiston keruutapana haastattelun suurin etu on joustavuus. Tutkijalla on mahdollisuus 

toistaa kysymyksensä, selventää vastauksia ja keskustella tutkimusaiheesta avoimemmin kuin 

esimerkiksi lomakekyselyllä. Joustavuus ilmenee myös niin, että kysymykset voidaan esittää 

halutussa järjestyksessä ja haastattelua voidaan jatkaa niin pitkään kuin on tarpeellista tarvitta-

van tiedon saamiseksi. Haastateltavien informointi rekrytoinnissa on ensiarvoisen tärkeää haas-

tattelun onnistumisen kannalta ja yleensä haastateltavaksi valikoituvat henkilöt omaavatkin tie-

toa ja kokemusta tutkittavasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 85–86.) 

Kerronnallisen haastattelun tavoitteena on koota aineisto, joka muodostuu kertomuksista. Ker-

tomukset ovat usein kuvausta haastateltavan maailman kokemisesta ja siinä tapahtuvista muu-

toksista, ja kokemuksellisuus onkin yksi kerronnallisuuden keskeisistä määreistä. Kerronnalli-

sessa haastattelussa tutkija pyytää haastateltavalta kertomuksia, antaa tilaa niiden kertomiselle 

ja asettaa kysymyksensä niin, että vastauksena olisi kertomus tai kertomuksia. Haastattelussa 

muuttuvia tekijöitä ovat aihepiiri ja merkitykset sekä aika, haastattelun avoimuus tai struktuu-

risuus, kysymyksen asettelu ja niiden määrä sekä vuorovaikutuksen määrä. (Hyvärinen & Löyt-

tyniemi, 2005, s. 189–192; Hyvärinen, 2017, s. 174, 176.)  
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Kerronnallinen haastattelu eli kertomushaastattelu on yleensä melko strukturoimaton, eikä tut-

kijan tarvitse välttämättä esittää kuin ensimmäinen kysymys tai lyhyt pohjustus, joka johdatte-

lee haastateltavaa tuottamaan kertomuksia tutkittavasta aiheesta. Kertomushaastattelua teh-

dessä haastattelijan täytyy pysyä kuuntelijan asemassa, jotta haastateltavalle syntyy sellainen 

kuva, että hän on asiantuntijaroolissa, jota haastattelija kuuntelee aktiivisesti. Kuuntelevan 

asenteen osoittamiseksi haastateltava voi esittää mielenkiintoa ilmaisevia ja haastattelua eteen-

päin vieviä tiivistäviä, peilaavia ja konkretisoivia kysymyksiä. (Hyvärinen, 2017, s. 179, 181, 

189.)  

Yleisin kysymys aineistoa tuotettaessa on se, millainen aineisto on riittävä, jotta tutkimus olisi 

tieteellistä ja yleistettävissä. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto on yleensä suppeampi kuin 

määrällisessä, sillä laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on 

ennemmin kuvata tai ymmärtää tiettyä toimintaa tai ilmiötä. Täten laadullisessa tutkimuksessa 

haastateltavien lukumäärää tärkeämpää on se, että haastateltavat henkilöt tietävät tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman paljon. Yleisesti aineistoa on tarpeeksi, kun se alkaa saturoitua. Sa-

turaatio tarkoittaa sitä, että aineisto alkaa toistaa itseään, eivätkä useammat haastattelut tuottaisi 

enää tutkimuksen kannalta uutta tietoa. Saturaatiota määrittäessä täytyy olla tarkkaan selvillä, 

mitä aineistosta ollaan hakemassa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 97–99.) 

Aineistontuoton menetelmänä käytettiin siis kerronnallista haastattelua. Kriteerinä haastatte-

luun valikoitumiselle oli riittävän pitkä työura sekä musiikki opetettavana aineena joko ala- tai 

yläkoulussa. Haastattelin yhteensä viittä (5) musiikinopettajaa eri puolilta Suomea, joista kaikki 

olivat naisia. He olivat iältään 36–51-vuotiaita. Työkokemusta haastateltavilla oli 10–22 vuotta, 

ja haastateltavista yksi on luokanopettaja ja loput neljä musiikin aineenopettajia. Aineiston ke-

ruu osoittautui hieman haasteellisemmaksi kuin olin etukäteen ajatellut. Haastateltavien rekry-

tointi tapahtui helmi–maaliskuun vaihteessa 2018 ensin Facebookissa Mitä tehdä musatun-

nilla.... -ryhmän kautta, jossa on lähes 8800 musiikinopettajaa, ja hieman myöhemmin Alakou-

lun aarreaitta -ryhmän kautta jossa on yli 33 000 opettajaa. Haastattelupyyntöön Facebookin 

kautta vastasi kaksi musiikinopettajaa, joten päätin lähestyä julkaisuihin muulla tavalla reagoi-

neita henkilöitä sähköpostitse. Sähköpostilla lähetettyihin haastattelupyyntöihin vastasi lopulta 

3 musiikinopettajaa, joten aineistoksi muodostui viiden musiikinopettajan haastattelut. Haas-

tattelupyyntö on luettavissa liitteestä 1.  

Haastatteluajat sovin joustavasti haastateltavien aikataulujen mukaan, jotta osallistuminen tun-

tuisi mukavalta ja helpolta. Haastatteluista yksi toteutettiin kontaktihaastatteluna, yksi Skypen 
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ja kolme puhelimen välityksellä. Haastattelun alussa käytiin läpi tutkimuksen käytänteet ja 

suostumus suullisesti. Kysyin myös muutamia taustatietoja, kuten ikää ja työkokemusta. Sitten 

kerroin haastateltavalle vielä kertaalleen tutkimuksen aiheet ja painotin vapaata kerrontaa tut-

kimusaiheesta mieleen nousevista seikoista. Koska haastattelutapa oli kerronnallinen, pyrin pi-

tämään haastattelut mahdollisimman avoimina ja säilyttämään aktiivisen kuuntelijan rooliin 

niin, että haastateltava sai tilaa kertoa kokemuksistaan mahdollisimman spontaanisti ilman kes-

keytyksiä. Olin kuitenkin laatinut muutamia kysymyksiä siltä varalta, että haastateltava kaipaa 

tarkentavia kysymyksiä tai jokin tutkimuksen aihealue vaatisi tarkennusta. Pohjustus sekä ky-

symykset ovat luettavissa liitteestä 2. Jokainen haastattelu eteni yksilöllisesti, eivätkä kaikki 

tarvinneet tarkentavia kysymyksiä, kun taas jotkut tarvitsivat niitä enemmän. Haastattelut olivat 

kestoltaan 28–48 minuuttia. 

Kaikki haastattelut äänitettiin sanelimeen ja litteroitiin. Litteroinnissa käytin lähes sanatarkkaa 

litterointia niin, että useat saman sanan peräkkäiset toistot sekä äännähdykset jätettiin kirjaa-

matta selvyyden ja luettavuuden lisäämiseksi. Tällainen litteroinnin tapa tuntui kaikkein luon-

tevimmalta, sillä tarkoituksena oli analysoida aineistosta kertomuksia ja tarinoita eli sitä, mitä 

on kerrottu. Ruusuvuori ja Nikander (2017) toteavat, että litteraatiotapa valikoituu tutkimusase-

telman ja tutkimuskysymysten mukaan. Litterointi on myös ensimmäinen analyysin vaihe, sillä 

tutkija tutustuu silloin aineistoonsa lähemmin ensi kertaa. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, s. 

437.) Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä noin 143 000 merkkiä. Kaikki haastateltavien tun-

nistetiedot on poistettu jo litteraatiovaiheessa, ja haastateltavat on anonymisoitu käyttäen mer-

kintää (opettaja) O1, O2, O3, O4 ja O5 haastattelujärjestyksessä. 

 Kerronnallisen aineiston analyysi 

Polkinghornen (1995) klassisen luokittelun mukaan kerronnallisen aineiston analyysi voidaan 

jakaa pääpiirteittäin kahteen eri tapaan. Narratiivisessa analyysissa tutkija tuottaa aineiston 

pohjalta tyyppikertomuksen, jolloin analyysissä kertomusten elementeistä rakennetaan uusi, 

juonellinen kertomus. Narratiivien analyysissa kertomusten elementtejä puolestaan luokitel-

laan erilaisiin luokkiin esimerkiksi etsimällä yhtenäisiä teemoja tai kategorioita ja raportoimalla 

niistä. Narratiivien analyysissä tarinat muuttuvat yleisiksi elementeiksi, kun taas narratiivisessa 

analyysissä aineiston elementit muuntuvat uusiksi tarinoiksi. (Polkinghorne, 1995, s. 12.) 

Lieblich ym. (1998) erottavat kerronnallisessa analyysissä kaksi itsenäistä pääulottuvuutta, 

jotka ovat holistinen – kategorinen sekä sisällöllinen – muodollinen. Holistisessa analyysissa 
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kiinnostus on yksilön ainutkertaisessa kertomuksessa, jossa esimerkiksi elämänkerta analysoi-

daan kokonaisuutena, ja siitä nousevia osia tarkastellaan koko muun kertomuksen kontekstissa. 

Kategorinen lähestymistapa puolestaan jakaa koko aineiston osiin, joita yhdistellään tiettyjen 

kategorioiden alle, jolloin useampien haastateltavien kertomuksista poimitaan yhteneviä ele-

menttejä. Kertomukset jakautuvat osiin niiden sisältämien teemojen mukaan, mikä viittaa yllä 

mainittuun Polkinghornen (1995) narratiivien analyysiin. Holistisen ja kategorisen analyysin 

lisäksi analyysi voi koskea joko sisältöä tai muotoa. Sisältöä tarkastellessa keskitytään siihen, 

mitä aineistossa sanotaan. Toisaalta voidaan tarkastella, millaisia juonellisia tai kertomukselli-

sia elementtejä aineistossa on, eli miten kertomukset on kerrottu. Muodon ja sisällön erottami-

nen toisistaan ei ole kuitenkaan selväpiirteistä. Kaikki neljä edellä mainittua aineiston analyy-

sitapaa ovat analyyttisen ajattelun apuvälineitä, joita voidaan käyttää yhtäaikaisesti tai rinnak-

kain. (Lieblich ym., 1998, s. 11–12; Kaasila, 2008, s. 47–48.)  

Riessman (2008, s. 19) esittää neljä erilaista kerronnallista analyysitapaa, jotka ovat temaattinen 

(thematic), rakenteellinen (structural), vuorovaikutuksellinen (dialogic), sekä visuaalinen (vi-

sual) analyysi. Riessmanin mukaan temaattinen analyysi, mikä vastaa Lieblichin ym. (1998) 

kategorista tai sisällöllistä analyysiä, on kaikkein yleisin analyysitapa, kun tarkastellaan sitä, 

mitä on kerrottu tai kirjoitettu sen sijaan, miten se on tehty. Se on myös yleinen valinta tutki-

jalle, joka tekee ensimmäistä kertaa kerronnallista tutkimusta, sillä se on suoraviivainen etene-

mistapa. (Riessman, 2008, s. 73–74.) 

Hyvärinen (2010) ja myös Riessman (2008) muistuttavat, ettei kertomusten analyysi tarkoita 

tiettyä metodia tai tarkkarajaista valmista mallia, vaan tutkija soveltaa käytössä olevia menetel-

miä ja välineitä omaan aineistoonsa ja tutkimusongelmaansa sopivalla tavalla. Analyysi lähtee 

kuitenkin aina liikkeelle kertomusten paikantamisesta ja niiden löytämisestä aineistosta. (Hy-

värinen, 2010, s. 90.) Tässä tutkimuksessa valitsin lähestymistavaksi temaattisen analyysin, 

sillä aineisto koostui ennemmin pienemmistä osatarinoista kuin yhtenäisistä juonellisista ker-

tomuksista. Tutkimuksen tarkoituksena oli alun perinkin saada tuotettua aineistoksi kertomuk-

sia kahdesta toisiinsa liittyvästä aiheesta, eli lakimuutoksen vaikutuksesta musiikinopetukseen 

ja oppimisen haasteiden huomioimiseen musiikin tunneilla, joten tutkimusongelmani ohjasi 

analyysitavan valintaa.  

Analyysi eteni niin, että luin aineistoa ajatuksella sitä mukaa, kun sitä kertyi. Pyrin litteroimaan 

haastattelut heti samana tai haastattelua seuraavana päivänä, jotta pääsin perehtymään aineis-
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toon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvärinen (2010, s. 11) suosittelee aineiston ke-

ruun, siihen tutustumisen ja alustavan analyysin tekemistä samanaikaisesti, ettei kynnys ana-

lyysivaiheeseen siirtymiseen nouse liian suureksi. Luin aluksi jokaisen haastattelun litteraati-

oita läpi huolellisesti keskittyen sisältöön ja tutustuen siihen. Hänninen (2015, s. 174) neuvoo-

kin aluksi lähestymään aineistoa avoimesti antautuen tarinoiden ja kertomusten vietäväksi. Seu-

raavilla lukukerroilla sisältö on jo tuttu, joten tutkijan on mahdollista keskittyä aineiston ana-

lyyttiseen läpikäyntiin. Luin aineistoa uudelleen läpi paikantaen siitä kertomuksia ja merkiten 

niitä tekstiin alleviivaamalla. Seuraavilla lukukerroilla pohdin edelleen kertomusten ilme-

nemispaikkoja ja merkityksellisyyttä aiheeni kannalta. Sitten kävin läpi jokaisen alleviivatun 

kertomuksen ja nimesin sen siitä nousevan teeman mukaisesti. Esimerkkejä kertomusten ni-

meämisestä teemoittain:  

– – en tiiä, koenko sitä 2011 vuoden lakimuutosta nyt mitenkään kauheen selkeänä semmosena 

vedenjakajana, että ku oon aikasemminkin ollu täällä – – mukana musiikissa, ja musiikin osalta 

siinä ei ehkä oo tapahtunu muutosta, paitsi se, että siitä nyt enemmän puhutaan ja kun on tää 

kolmiportainen tuki niin se tietenki näkyy siinä arjessa, että mietitään, millon tehdään pedagogista 

arviota ja millon selvitystä. Ja käsketään merkata tukitoimia helposti ja siitä on jaksettu tosi mo-

nesti muistuttaa, että jos vaikka vaihdat oppilaiden paikkaa – – niin se on jo tukitoimi, ja se pitää 

merkitä Wilmaan. Et ehkä tämmösellä niinku kirjaamisen pakko- tai kirjaamisen velvoitetavalla 

se on eniten näkyny omassa työssä.  (O1)  

Teema: LAKIMUUTOKSEN NÄKYMINEN TYÖSSÄ 

Että tämmönen – – lyhytjännitteisyys on joittenki oppilaitten ongelma et senki joutuu huomioi-

maan ja – – ei voi tavallaan opettaa sitä samaa niinku jokaiselle seiskaluokalle, ku mulla on seit-

temän seiskaluokkaa vedettävänä, nii ei ihan sama käy kaikille, sama sapluuna et joutuuhan vähän 

sitä miettimään. Mutta ei se mitään koska se on ihan turha päätä hakata seinään joittenkin kanssa, 

ku ei vaan onnistu. (O3)  

Teema: OPETUKSEN MUKAUTTAMINEN ERILAISILLE RYHMILLE 

Listasin haastatteluista nousseet teemalliset kertomukset, joita löytyi yhteensä 204. Sitten ko-

kosin teemoja yhteen niiden sisällön perusteella. Tässä vaiheessa kaikki kertomukset otettiin 

huomioon ja jaoteltiin, joten analyysi toteutui myös aineistolähtöisesti. Näin syntyi 14 katego-

riaa, joiden perusteella muodostin neljä pääteemaa. Niitä avataan aineistonäytteiden avulla seu-

raavassa luvussa. Analyysissa muodostuneet alakategoriat ja niiden perusteella syntyneet pää-

teemat on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3.  Alakategoriat ja pääteemat 

Erityiset oppilaat 

musiikintunneilla  

 

Opetus ja 

pedagogiset keinot 

Organisatoriset ja 

yhteistyötekijät 

tuen tarjoamisessa 

Muutokset 

musiikinopettajien 

työssä 

Oppilasesimerkkejä Opetus ja arviointi Resurssit (tähän  

sisältyy myös osittain 

ryhmäkoko) 

Lakimuutoksen  

näkyminen ja  

vaikutukset 

Erityiset oppilaat  

musiikintunneilla 

Oppimisvaikeuksien  

huomioiminen 

Yhteistyö Opettajuus 

Musiikki 

oppiaineena  

Eriyttäminen  

 

Informaation  

saaminen ja kulku  

Opetusryhmä ja 

 ryhmäkoko 

 Teknologian  

hyödyntäminen 

 Opetussuunnitelma 

Tutkimuksessani on alusta alkaen ollut kaksi kantavaa pääteemaa, jotka ovat musiikinopetuk-

sen muuttuminen lakimuutoksen jälkeen sekä oppimisen haasteiden huomioiminen musiikin 

opetuksessa. Koska tutkimus on kerronnallinen, analyysin edetessä oli perusteltua kääntää tut-

kimuskysymykset tarkempaan muotoon, jotta aineisto vastaisi niihin oikealla tavalla. Uudet 

kysymykset ovat: 

1. Mitä musiikinopettajat kertovat lakimuutoksesta ja musiikinopetuksen muuttumisesta?  

2. Mitä musiikinopettajat kertovat oppimisen haasteista, niiden huomioinnista ja oppilaan 

tukemisesta musiikintunneilla?  
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5 Tutkimuksen tulokset ja yhteenveto 

Tulosten esittelyssä edetään niin, että ensimmäisenä olevat oppilasesimerkit antavat konkreet-

tista kuvaa siitä, millaisia erityisiä oppilaita tämän tutkimuksen musiikinopettajilla on ollut mu-

siikintunneilla. Konkreettisista esimerkeistä edetään erityisten oppilaiden huomiointiin sekä 

opetuksen mukauttamis- ja tukikeinoihin eli musiikinopetuksen praktiikkaan. Kolmas teema 

avaa sitä, kuinka opetuksen taustalla olevat organisatoriset tekijät, kuten resurssit sekä yhteistyö 

muiden opettajien kanssa vaikuttavat opetukseen sekä tuen tarjoamiseen. Neljäs pääteema tii-

vistää opettajien kokemuksia siitä, kuinka musiikinopetus on muuttunut lakimuutoksen myötä.  

1. Erityiset oppilaat musiikintunneilla 

2. Musiikinopetus ja pedagogiset keinot 

3. Organisatoriset ja yhteistyötekijät tuen tarjoamisessa 

4. Muutokset musiikinopettajien työssä 

5.1 Erityiset oppilaat musiikin tunneilla 

5.1.1 Esimerkkejä erityisistä oppilaista musiikintunneilla 

Oppilailla on monenlaisia erityisyyksiä, joita opettajat ovat joutuneet huomioimaan ja keksi-

mään erilaisia ratkaisuja, jotta heidänkin oppimisensa olisi monipuolista ja tasavertaista. Oppi-

laskertomuksissa nousi esille aistiyliherkkyyttä, keskittymisvaikeutta tai ylivilkkautta, sosiaa-

lisia pelkotiloja, hahmottamisvaikeutta sekä fyysisiä rajoitteita.  

Aistiyliherkkyyden omaava oppilas stimuloituu yhteissoittotilanteessa metelistä liikaa, ja osal-

listuakseen tunnille oppilas joutuu poistumaan välillä erilliseen tilaan rauhoittuakseen.  

Viime vuonna oli semmonen tapaus jo[lla] – – oli tämmönen aika vahva aistiyliherkkyys. Ja se 

aiheutti sillai ongelmia hänelle, ja se oli muutenkin villi ryhmä, ja se työrauhaongelma siinä sem-

monen yleinen kaikkien ongelma, mutta hän siitä koki suurimman harmin tavallaan. Ja sillon oli 

muutamia semmosia [tunteja], että – – kaikilla jotku kilkuttimet ja kalkuttimet käsissä. Niinni hän 

sitte saatto mennä tohon takahuoneeseen, soitinvarastoon, hetkeksi ikäänkun lepäämään siltä me-

lulta. Tai tuonne käytävän puolelle portaisiin – –. (O1) 

Ylivilkkailla oppilailla keskittymisen haasteet näkyvät luokassa vaelteluna, ohjeiden seuraami-

sen vaikeutena sekä häiriökäyttäytymisenä.  
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– – jos on kyse sitte tällasesta niinkun nimenomaan, jos sen oppilaan erityisyys on enemmän 

semmosta käytöspohjaista, tai jotaki ADHD-tyyppistä, ettei oikeen pysty keskittymään tai pysty 

olemaan paikallaan tai näin poispäin. Niin se ilmenee täällä musiikintunneilla semmosena pai-

kalta pois haahuiluna, eli ei vaan niinku malta pysyä siinä, missä pitäis edes. (O1)  

– – pystyykö se keskittymään ja pystyykö seuraamaan opetusta, se on joillaki esimerkiks jos on 

hyvin semmosta et ei pysty niinku sitä omaa toimintaansa kontrolloimaan, että se keskittyminen 

on varsinki hyvin monella [vaikeaa] joilla on tätä ylivilkkautta esimerkiks tai oman toiminnan[oh-

jauksen] häiriötä – –. Se on niille niinku ihan se ykkönen, [että] jaksaa keskittyä, jaksaa seurata 

sitä opetusta eikä sitte kiinnitä huomiota [siihen], mitä kaveri tekee tai mitä kaveri sanoo. (O4) 

Myös toiminnanohjauksen vaikeutta ilmenee musiikintunneilla. Tunneilla se näkyy saamatto-

muutena ja ryhtymisvaikeutena, jolloin opettajan täytyy muistuttaa ja aktiivisesti ohjata oppi-

lasta tekemään annettua tehtävää.  

– – on sellasia oppilaita joilla on semmonen ryhtymisvaikeus, – – se voi johtua tietenki jonku 

verran lukivaikeuksista tai muista tän tyyppisistä oppimisvaikeuksista, mutta useimmiten se on 

sitä, et se näkyy sellasena että on vaikea ohjelmoida itseään tekemään mitään ellei joku aikuinen 

vieressä sano vieressä koko ajan että avaa nyt kirja sivulta 55, lue tuo kohta siitä, vastaa nyt tuohon 

tehtävään, että he ei pysty niinku itsenäisesti ja oma-alotteisesti sillä tavalla työskentelemään että 

antas monta ohjetta kerralla. (O1) 

Hahmotusvaikeus ilmenee monella eri tavalla. Soittamisessa oman kehon hallinnan haasteet 

tuottavat vaikeuksia ja laulamisessa nuotin seuraaminen on osalle oppilaista mahdotonta.  

– – erityisesti huomaa sit tosiaan, ku opetellaan musiikin teoriaa – – säveliä ja musiikin käsitteitä. 

Semmoset käsitteet jää, eivät välttämättä sitä ymmärrä, mikä on sävel, mikä on sointu. Kaikki 

tällaset. Nii et siinä se hahmottaminen sit tulee vastaan. (O4) 

Sitte mie oon tehny esmes sellasta, et jos on vaikka – – nuotti aivan liikaa informaatiota, et ei 

pysty nuotista vaikka laulamaan. Nii mä oon sitte tehny semmosen lauluvihkon, jossa on pelkät 

sanat. Et voi seurata sitte sanoista. (O3) 

Sit – – rumpujen soittohan on semmonen, että se on sellasille hyvin haastavaa. Että siinä täytyy 

hahmottaa kaikki kolme asiaa – – yhtä aikaa nii se on ihan mahoton että. Hyvä jos pystyy kahta 

asiaa tekemään yhtä aikaa, et basaria ja virveliä soittaa. Mutta sitte ku tulee toinenki käsi siihen 

nii siinä niinku huomaa et oman kehon hallinta ja hahmottaminen [on haastavaa]. Siinä selkeesti 

huomaa ne erot tällasilla oppilailla. (O4) 
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Sosiaaliset haasteet voivat olla jopa niin hankalia, ettei oppilas pysty osallistumaan musiikin 

opetukseen yleisen ryhmän mukana. Opettajan täytyy tehdä oppilaalle erillisiä tehtäviä musii-

kin oppimäärän suorittamiseksi.  

Mulla on yks oppilas semmonen joka ei oo käyny yhelläkään tunnilla. Että hän ei pysty siis tule-

maan, se sosiaalinen tilanne on hänelle liian vaikea. Et jolle mie oon tehny sitte niinku tehtäviä. 

Aina sen yhen jakson tavallaan, mie teen semmosen paketin, että hän sitte tekee kirjallisia tehtäviä 

siihen liittyviä. – – kovasti on niinku ootettu et hän pääsis tulemaan tunnille. Mut ei oo nyt tois-

taseks kyllä näkyny. (O3) 

Fyysisissä rajoitteissa haasteeksi nousee erityisesti soittimisto ja soitinvalinnat ja se, pystyykö 

oppilas osallistumaan esimerkiksi kitaransoittoon, sillä se on kuitenkin yksi yleisimpiä soittimia 

koulujen musiikintunneilla.  

Ja sitte mulla on ollu nyt viimevuosina semmosia oppilaita, joilla – – vaikka puuttuu toinen käsi. 

Tai toista kättä ei voi käyttää. Että on tämmösiä fyysisiä rajotteita, että esimerkiks vaikka ei vaikka 

voi soittaa kitaraa tietenkään – –. (O3) 

Oli – – yks semmonen, joka on pyörätuolissa ja hänkään ei pysty niinku, hän on tosi pienikoko-

nen, nii esmes kitaraa kannattelemaan – –. (O3) 

5.1.2 Musiikki oppiaineena erityisyyksien näkökulmasta 

Oppilaiden erityisyydet tai oppimisen haasteet eivät välttämättä näy musiikintunneilla niin sel-

keästi kuin muissa oppiaineissa. Musiikinopettajien kertomuksissa syy näyttäisi olevan se, että 

musiikintunneilla toimitaan ja tehdään oppiainesisältöjä monella eri tavalla, ja oppilaat voivat 

näyttää osaamistaan useilla eri tavoilla.  

Ne jotka on muissa aineissa, lukuaineissa erityisiä, nii välttämättä se ei näy musiikissa ainakaan 

negatiivisesti millään tavalla. Et se voi näkyä suoraan päinvastoin ihan positiivisella tavalla. – – 

Se [toiminnallisuus] voi olla yks [syy], joo varmaan ainaki jos on lukivaikeus, nii se voi auttaa 

sitte siinä kun ei oo sitä lukemista juurikaan, vaan sitä eri tavalla tekemistä. Toki jos on hahmo-

tushäiriö nii se voi vaikeuttaa tosi paljo vaikka sointukarttojen lukemista kitarassa ja sen logiikan 

ymmärtämistä ylipäätään. Muttet semmosetki sitte nii se voi olla jossain taputus - liike jutussa tai 

laulamisessa ihan kuitenki helppo mikä tapahtuu korvakuulon kautta, ei välttämättä sen nuottien 

kautta, vaan jollaki muulla tavalla. (O1) 

– – se tietyllä tavalla levottomuuden purkaminen, että jos muissa aineissa, ehkä vielä ainaki pe-

rinteisesti on sitä, että istutaan omalla paikalla, luetaan, tehdään tehtäviä hiljaa ja rauhassa. Nii 
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musiikissa on kuitenki aika harvoin sitä hiljaa paikallaan tekemistä. – – Ja että vaikka oltais pai-

kallaankin niin siinä on se soitin tai joku muu tehtävä käsillä. Et se voi vaikuttaa. (O1) 

Yhden opettajan koululla on erityisen vahva esiintymiskulttuuri. Hänen mielestään esiintymistä 

valmistellessa oppilaat keskittyvät yleensä paremmin, eivätkä erityisyydet näy, kun kaikki op-

pilaat toimivat yhteistyössä esiintymisen onnistumiseksi.   

– – ajattelen että esiintyminen on paras oppimiskokemus, että on se esiintyminen siellä luokassa 

yhessä niinku toinen toisillee. Tai sit tehdään- mennään laulamaan vaikka vanhainkodille, tai te-

hään joku pikkuesitys päiväkotilapsille tai koulun juhlissa isompana. – – oon huomannu sen tän 

vajaan kahenkymmenen vuojen aikana, että se on niinku parasta, missä oppilaiden aistit herää ja 

miten ne asennoituu suurella semmosella intensiteetillä, et ne haluu et se esiintyminen onnistus. 

(O5) 

Musiikintunneilla henkilökohtaisilla musiikillisilla taidoilla on merkitystä, joten oppilasryhmä 

on aina yksilöidensä ja heidän taitojensa näköinen. Erityinen oppilas voi olla musiikillisesti 

taitava, ja häiritsevän käytöksen sijaan hän onkin muita aktivoiva ja kannustavan ilmapiirin 

luoja.  

 Mun mielestä musiikissa on aina ollu aika heterogeeninen oppilasporukka. Jokaisessa ryhmässä 

on hirveen erilaisia oppilaita. Ja ehkä ne samat oppilaat jotka on äidinkielessä ja matikassa saattaa 

olla vaikeuksissa, niin ne saattaa musiikin tunnilla loistaa kaikkein kirkkaimmin. Saattavat olla 

kaikkein parhaimpia rumpaleita ja innokkaimpia laulajia ja toimia hyvin ryhmässä ja olla aktiivi-

sia ja myös muita aktivoivia. (O1) 

– – niissä yleisopetuksen oppilaissa niissäkin on paljon eroja. Eli se ei tarkota aina sitä, että onko 

se erityisluokan oppilas se, joka on heikko. Vaan siellä voi olla just päinvastoin, et se erityisluokan 

oppilas onkin juuri se, joka on eniten innostunut siitä mitä saa ja mitä oppii. Eli se voi olla hänelle 

se yks vahva osa-alue – –. (O2)  

Musiikintunneilla saadaan myös kokemuksellisia elämyksiä, ja yhdessä soittaminen ja tekemi-

nen on opettajien mielestä ensiarvoisen tärkeä kokemus jokaiselle oppilaalle. Musiikilliseen 

tekemiseen on jokaisen oppilaan, myös erityisen oppilaan, helppo osallistua omien taitojensa 

mukaisesti.  

– – mie ite tykkään, että sit ne erityisoppilaat oikeesti tulee sinne musiikkitunneille. Että ne saa 

sitte – – konkreettisen kokemuksen siitä musiikin tekemisestä. Että paljo vähemmän saa se joka 

tekee ne pelkät kirjalliset tehtävät. Ei tule sitä semmosta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja että tässä 

nyt yhessä musisoidaan, koska se on ihan tosi iso kokemus ja elämys oppilaalle. Että siksikin 
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haluun tehä kaikkeni sen eteen, että jokainen sais sen yhteissoittokokemuksen, koska se on se 

paras kokemus minun mielestä, mitä musiikki voi tarjota yläkoulussa. (O3) 

– – aina tehdään yhdessä. – – Ja kyl se musiikki on niin sellanen yhdistävä tekijä, että sitten ku 

lauletaan ja leikitään ja tanssitaan. Mä esimerkiks just pidin tos ystävänpäivänä mis oli ihan kaikki 

kolmoset neloset ja vitoset, semmosen musiikkiliikuntahetken salissa mis tanssittiin neljä eri tans-

sia ja koreografiat ja. Kaikki oli mukana – –. Nii se on niinku mun mielestä rikkaus musiikissa, 

että musiikki kuuluu kaikille ja kaikki osallistuu siihen. Omien taitojen puitteissa. (O2) 

Yksi opettajista nosti esiin musiikin työtapojen hyödyllisyyden muiden oppiaineiden sisältöjen 

opettelussa sekä lapsen kehityksen tukemisessa.  

– – musiikki on aineena silleen, että kyl – – erityisopettajat just aina välillä kiittelee, et voi ku 

hyvä ku te ootte tehny just näitä rytmejä mihinkä on tavuja. Että aijaa, että ku sillä on vaikeeta ja 

että niinku hahmottaa sitä sanarytmiä ja nyt te teette sitä musiikissa ja se auttaa paljo.  Että kyllä 

– – se auttaa niin moniin joo. Et saattaa olla pitkiä lauluja ja jossa sitte korva harjaantuu ja muisti 

tottakai ja vaikka mitä. (O2) 

Musiikki on oppiaineena oppilaille tärkeä. Se aktivoi monella tapaa, ja on oppilaita yhdistävä 

tekijä.  

Mä oon kuullu sitä myös palautetta tuolta vanhemmilta, että se on niinku… just näiltä erityislap-

silta jotka on inkluusioluokilla niin sitten vanhempain varteissa on [kysytty] että mitkä aineet on 

niinku tärkeitä, nii musiikki on tärkee. – – On se [musiikki] tosi tärkeä yhdistävä tekijä. (O2)  

5.2 Opetus ja pedagogiset keinot 

5.2.1 Erityisten oppilaiden opettaminen ja pedagogiset ratkaisut 

Eri opetusmenetelmien käyttö korostuu erityisyyksien huomioinnissa. Opettajat kertoivat käyt-

tävänsä musiikin työtapoja monipuolisesti. Esimerkiksi musiikkiliikuntaa on tunneilla aiempaa 

enemmän. Toiminnallisuuden lisääntyminen näkyy selkeästi tunneilla. 

Mä käytän paljon niinku suzuki-pedagogiikkaa ja kodalyi-metodeita, siis niinku mä opetan noita 

pieniä. Nii se ahaa-elämys sitte monesti ruokkii ihan koko luokkaa, että ollaan niin innostuneita. 

(O2) 

Orff-pedagogiikkaa oon sit viime vuosina käyttäny. Ja muutenki niinku toiminnallista musiikin-

perusteen opetusta. Että se ei oo semmosta kuivaa – – paperille tehtävien tekemistä vaan että 
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liittyy aina siihen asia[an]. – – vähän aattelee iteki että miks me tätä opiskellaan, no me opiskel-

laan tätä sen takia että me tarvitaan sitä tässä laulussa tai tässä kappaleessa. (O4) 

Toiminnallisuus [on lisääntynyt] ja soitinvalikoima on sitä mukaa laajentunu ja sitte siihen toi-

minnallisuutta ja kehollisuutta on niinku mukana. Samaten musiikkiliikuntaa, se ei oo vaan niinku 

yks musiikkiliikunnan tunti vaan sitä musiikkiliikuntaa on siellä musiikintunnin sisällä. (O4) 

Mun opetukselle on ominaista se et ihan tällasta kokonaisvaltaista ja kehollista toimintaa, et 

paljo niinku käytän erilaisia työskentelytapoja ja niinku musiikkimaalausta ja musaliikuntaa – – 

mun kantava metodi [on] itellä ollu et kaikki soittaa, kaikki tekee. – – Ja se sama on näillä erityis-

oppilailla ja oon huomannu että he kovasti tykkää siitä, että musaa tehään monipuoli-

sesti, että musa ei oo pelkästään sitä et mä luennoisin tai katottas kirjasta tai katottas video tai 

et kuunneltas musiikkii vaan, et se on koko keholla ja kaikilla aisteilla vaikuttavaa. (O5) 

Vaikka toiminnallisuus on lisääntynyt, opetus on kuitenkin tiukasti opettajajohtoista. Musiikin 

tunneilla toiminnallisuus aiheuttaa myös levottomuutta, joten opettajan täytyy pitää ryhmä ja 

toiminta tiukasti ohjauksessaan.  

Pitää koko ajan miettiä niitä pedagogisia ratkasuja ja onko millonka istumajärjestyksen vaihto tai 

missä järjestyksessä mitäki asiaa tuolla käydään. Ajattelen silleen, että saa [olla] sem-

mosta aika nopeetemposta, että heillä ei jää aikaa siihen löysäilyyn, että – – opettaja määrää tah-

din tavallaan. Ja et sitten ne oppilaat ei voi tietää et ollaanko koko tunti- istutaanko paikallaan vai 

siirrytäänkö johonki toiseen paikaan tai soittimiin tai mitä muuta, että heille tavallaan – ei 

jää sitte tilaa sille omalle höpöttämiselle. (O5) 

Mä ainakin musiikinopettajana koen, että mä oon semmonen – – aivan niinkö kapellimestari tai 

sellanen sirkustirehtööri joka yrittää niinku pitää niitä lankoja käsissä ja johtaa sitä koko orkeste-

ria. – – semmoseen on tartuttava, joka niinku on pilaamassa sen kaikkien muitten jutun. Eli sem-

monen häiriökäyttäytyminen. (O1) 

Opetusta täytyy aina mukauttaa erityisten oppilaiden tarpeiden mukaiseksi, ja oppilaiden sekä 

ryhmän lukutaito on yksi opettajan tärkeimmistä taidoista. Opetusta täytyy pilkkoa pienempiin 

osiin, jotta oppilaat pysyvät opetuksessa mukana. 

Meil on onneks aika pienet ryhmät, että sitte niitä ADHD-hulivilejä kyllä riittää, että se on sitte 

taas oma maailmansa seki, että sitte osaa jotenki tarpeeks semmosissa lyhyissä pätkissä [opettaa]. 

– – Tavallaan ryhmästä tajuaa, että miten pitkään ne pystyy keskittymään yhteen asiaan ja sitte 

pitääki siirtyä seuraavaan tekemään jotaki muuta. – – tämmönen lyhytjännitteisyys on joittenki 

oppilaitten ongelma et senki joutuu huomioimaan ja ei voi tavallaan opettaa sitä samaa niinku 

jokaiselle seiskaluokalle – – ei ihan sama käy kaikille, sama sapluuna et joutuuhan vähän sitä 
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miettimään, mutta ei se mitään, koska se on ihan turha päätä hakata seinään joittenkin kanssa ku 

ei vaan onnistu. (O3) 

Mä tiiän että se on mun oma sellanen helmasynti että mä saatan antaa monta ohjetta kerralla ja 

oon yrittäny siitä niinku itseäni kouluttaa irti. Että ylipäätään kaikki seiskat hyötyy vielä aikapal-

jon siitä että sanoo että hae kitara, eikä muuta. Sitte ku se kitara on haettu, nii sanoo, että avaa 

kirja tai avaa tämä ja tämä vihko siitä kohdasta. että. jos antaa liian monta ohjetta, niin ei välttä-

mättä tapahdu. (O1) 

Yksi opettaja kertoo opetuksessa sisältöjen jakautuvan niin, että tunneilla on pakollisia ja va-

paaehtoisia oppimistehtäviä. Kaikkeen tekemiseen ei tarvitse osallistua jokaisella tunnilla, jos 

oppilaan haasteet sitä vaikeuttavat. Positiivinen ilmapiiri koetaan tärkeäksi.  

Ei ihan joka tunnilla voi kuitenkaan lähtä jokaista patistamaan soittamiseen ja osallistumiseen 

koko ajan, että jos syksyllä on ollu ne, että kaikki ottaa kitaran tai kaikki kokeilee bassoo tai kaikki 

testaa rumpuja tai soittaa kompit reiteen, nii siellä sit enemmän vahtii ja valvoo et kaikki osallis-

tuu. Mut sitten, jos mennään vähän erityyppistä aihetta nii sit se on mun mielestä enemmän sem-

monen että saa soittaa ja saa laulaa. Ei oo pakko. (O1) 

– – pitää välillä hyväksyä, että joku osallistuu myös sillä tavalla että se fiilistelee mukana tai se 

vähän aktiivirummuttaa naputtaa siellä pöydän kulmaa, se ei ehkä halua tehä mitään muitten eessä 

kauheesti, mut sillä voi silti aivoissa aktivoitua jotakin. Ehkä mieluummin semmosen ilon ja va-

paaehtosen tekemisen kautta, ku sillai että nyt soitat tai itket ja soitat. (O1) 

Vertaisoppiminen on myös tärkeä tekijä opetuksen onnistumisen kannalta. Oppilaat voivat neu-

voa ja opettaa toinen toisiaan, eikä opettajan välttämättä tarvitse neuvoa jokaista yksilöllisesti, 

kun oppilaat saavat malliesimerkkejä toisiltaan.  

– – malliesimerkkejä ja esimerkkejä ja tuen antajia on moni muukin, kun sit minä itte opettaja. – 

– Eli mä pystyn tota opettamaan oppilaita niin, että ne pystyy auttamaan aina niitä, jotka tarvii 

lisäapua. Ja sit semmonen niinku yhdessä oppiminen on helpompaa. – – et just se, mitä tunnepuo-

lella sen lapsen oppimises tapahtuu, niin niit onnistumisen ja sellasia elämyksellisiä asioita on 

paljon enemmän, kun on yhdessä.  (O2) 

Se on tosi tärkee se, et tehdää yhdessä. Ja sit jos mä en itse pysy vaikka laulunsanoissa mukana, 

nii ei se haittaa mitään. – – et jos mä oon hetken aikaa hiljaa ja kuuntelen nii nää muut laulaa 

siellä ja auttaa siinä. Ja – – hyvän mielen kautta niinku yhdessä ryhmänä toimiminen nii se on 

niinku tosi suuri plussa. (O2) 
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Jos tunnilla on paljon häiriöitä aiheuttavia oppilaita, muut oppilaat joutuvat joustamaan ja odot-

tamaan, että opetus pääsisi jatkumaan. Häiriöiden takia koko ryhmän oppilaiden oppiminen voi 

hidastua tai jopa estyä. 

– – jos nyt mietitään taas yleisopetuksen oppilaiden kannalta. Niin toki he oppivat niinkun ym-

märtämään. He joutuvat joustamaan ihan hirvittävästi ymmärtääkseen ja antamaan niinku tilaa. 

Jos sit ajatellaan musiikinki osalta. Niin opettajana pitää ehdottomasti aina välillä oikeesti antaa 

niille hyville ja niille jotka menis jo eteenpäin niin niille tilaa koska muuten ne turhautuu. (O2) 

Kyllä se vaikuttaa siihen koko hommaan. Ja sitte jos tämmönen henkilö, jos siellä ei oo sitä avus-

tajaa nii hyvin monesti ne vaan sitte istuu ja ne on niinku että mua huvita tehä mitään. Ne vaan 

istuu ja [kaipaa sitä] et joku ois siinä vieressä ja näyttäis ihan kädestä pitäen – –. Välttämättä se 

muu ryhmä sitte ei jaksa odottaa, että jotakuta neuvotaan ihan niin pitkään että [se] aiheuttaa sit 

levottomuutta. (O4) 

Vaikka oppilas opiskelee musiikkia pienryhmässä, ovat oppilaiden oppimistavoitteet samat 

kuin yleisopetuksen ryhmillä. Opetus on yhtä tavoitteellista, kuin yleisopetuksen ryhmillä, 

mutta opettaja räätälöi sitä oppilaita lukien kullekin ryhmälle sopivaksi.  

– – tääl oli tämmönen – – koulukoti jossa kävin sitte joskus paikan päällä opettaa – – niitä oli yks 

tai useampia oppilaita kerrallaan. – – vähän niinku sormien läpi katoin, mutta kuitenki mun peri-

aate oli se, että se [opetus] ei oo pelkästään tämmöstä terapeuttista kivaa musahengailua, vaan 

että oikeesti on niinku asia mitä opiskellaan, ja niitä samoja asioita oon käyny heän kanssa, ku ta-

vanki opetuksessa isommissa ryhmissä.  (O5)  

Opsin mukaan heillekin on niinku oikeus siihen, että heille tarjotaan sitä laajempaa näkökenttää 

siihen musan maailmaan, – – mut tietenki se on aina sen tilanteen mukaan, että miten ne jaksaa 

ottaa vastaan että se vaatii semmosta, iteltäki keskittymistä siihen että jos näkee että ne ei jaksa 

keskittyy, nii sitten on niinku herkällä korvalla ja poimii sieltä semmoset kiinnostavat tai sit ehkä 

tärkeimmät jutut ja neki koukut siihen että he pääsee siihen mukaan ja kiinnostuu asiasta. (O5) 

5.2.2 Eriyttäminen ja tukikeinot 

Opettajat nostavat esille yleisimpänä opetuksen mukautuskeinona eriyttämisen. Eriyttäminen 

on tiivis osa opetusta ja sitä täytyy tehdä kaikilla tunneilla. Soittotehtävissä eriyttäminen tar-

koittaa useimmiten soittimen vaihtoa tai soittotehtävän helpottamista.  
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Eriyttämistä tarvitaan. Joo vaaditaan ihan koko ajan. – – Se [eriyttäminen] on aina otettava huo-

mioon kuiteski. Toiset kehittyy ihan kielellisestikki eri tahdissa. Ei pysy laulujen sanoissa mu-

kana, ei pysy rytmisesti mukana, mutta sitä vartehan siellä sitte ollaan että. Niitä siellä sitte [opi-

taan]. (O2) 

Yleensä sitä tarvii varsinki kitarassa mieluummin eriyttää alaspäin koska se on sen verran haas-

tava soitin ihan ammattilaiselleki, että sointujen vaihtaminen nopeaan tahtiin vaatii vuosien tree-

nin – – sitte luo vaikka semmosia kahen hengen kimppoja, et sinä soitat nämä ykkös ja kolmosta-

hin soinnut ja sinä soitat kakkos ja nelos tahin soinnut. Eikä tarvii vaihtaa niin tiheään. Tai muu-

tenkin tehään koko luokasta kitaraorkesteri: Teillä D teillä A teillä G ja sit vaihtaa omalla vuorol-

laan omassa tahissa – –. (O1) 

Rytmisoitin on aika hyvä semmonen alaspäin eriyttämisen tapa, koska se on yleensä suhteellisen 

teknisesti helppo hallita. – – sitte taas ylöspäin eriyttäminen on siellä sillai helpompaa, että voi 

jakaa vaikka ehkä niihin soittimiin oppilaita, et jos joku on vaikka innokas rumpali nii se voi tulla 

soittaa sit sen biisin rumpuihin ja näin poispäin. Mutta siinä on aina se haaste, että jos ryhmä on 

vähän isompi, kuitenki parinkikymmenen hengen, nii siinä sitte helposti jää se porukka joka ei 

oikeen tee mitään välttämättä tai sitte se on aina se shakeri siellä.  (O1) 

Yhteismusisointi on yleinen työtapa musiikintunneilla. Yksi opettajista kokee sen haasteelli-

simmaksi työtavaksi jokaisen oppilaan osallisuuden toteutumisen kannalta. Siksi eriyttäminen 

yhteismusisoinnissa on erityisen tärkeää.  

Kyllä se ehkä se käytännön musisointitilanne on miun mielestä se haasteellisin koska se on kui-

tenki se mitä kokoaika tehdään. Mä ainaki ite painotan sitä opetuksessa niin paljon. Et siihen sais 

jokaiselle sen lähtötason mukasta tekemistä. (O3) 

Musiikki on taitoaine, joten oppilaat voivat olla musiikillisesti todella edistyneitä. Musiikintun-

neilla eriyttämistä tarvitaan usein myös ylöspäin.  

Mun mielestä musiikinopettaja on aina oppinu sitä eriyttämistä. Koska siel saattaa olla joku tosi 

hyväki soittaja et pitäähän silleki keksiä sitte se riittävä haaste. Että sinänsä se ei niinku oo tässä 

aineessa miun mielestä mitenkään erityisen ongelmallista. Että sit oikeestaan on aika helppo kek-

siä niitä keinoja. Ja voi soittaa pelkkiä vaikka basson säveliä kitaralla että vapaita kieliä. Että 

monenlaista helpotusta tavallaan pystyy sit kyllä tekemään siinä käytännön musisoinnissa. (O3) 

Tuntimusisoinnissahan se [eriyttäminen] tietysti on tavallaan sen omien kykyjen ja toki halujen-

kin mukaan. Tai sen perustella osallistumista. Eli helpotettuja tai vaikeutettuja soittotehtäviä. – –

on hirveen erilaisia [taustoja] nii siksi mää seiskan syksyllä lähen sinänsä sillä ajatuksella niinku 

he kuulisivat asioista ekaa kertaa. (O1) 
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Yhteissoittotilanteessa oppilaan tukikeinona on esimerkiksi paikanvaihto mahdollisimman lä-

helle opettajaa. Oppilas oppii paremmin, kun hän näkee esimerkin läheltä.  

– – pitää antaa semmonen soitin mitä hän kykenee soittamaan. Ja sitte ottaa mahollisimman lä-

helle opettajaa että opettaja on siinä vieressä koko ajan niinku näyttää että miten soitetaan. Et 

hyvin monesti sillä soitinvalikoimalla voi sitä. Ja sitte antaa sellasen vähän helpotetun soittoteh-

tävän, että vaikka ois sama soitin ku muillaki mut sitte on vähän helpompi se soittotehtävä et sitä 

rytmiä helpottaa tai sävelkulkua helpottaa. Et jos vaikka pitäs koskettimilla ottaa kokonainen 

sointu niin hän ehkä ottaa siitä sen pohjasävelen. (O4) 

Yksi opettajista kertoi siirtävänsä häiritsevän oppilaan joissain tilanteissa luokan ulkopuolelle. 

Muutoin koko ryhmän oppiminen estyisi. 

– – rajansa kaikella kuitenkin, että jos siellä on joku valtava häirikkö, jonka motiivi on vaan häi-

ritä, niin sitten ennakoida ja poistaa tunnilta että ku ei oo mitään järkee että uhrataan 50-80% 

tunnista siihen että kuunnellaan yhen shouta ennenku päästään ees asiaan. – – Jos on näin, että 

lainausmerkeissä poistetaan tunnilta – – niin laitan sen tuohon ovensuuhun ja jätän sen oven auki. 

Ne joutuu seisomaan tai istumaan siellä ovensuussa niin että mä nään ne koko ajan, on kuitenki 

poissa tästä luokasta että pystyy koko muulle luokalle opettamaan. Kuitenkin hyvin harvoin käy-

tän sitä metodia – –. (O5) 

Muissa musiikin oppiaineen työtavoissa kuten kirjallisissa tehtävissä ja kokeissa, yleisenä tu-

kikeinona on, että koe on mahdollista tehdä oppikirjan avulla tai yhdessä avustajan kanssa. 

Myös oppilaan erilliseen tilaan siirtäminen koetilanteessa on mahdollista. 

Sit jos on tehostettu tai – – varsinki jos on erityisen tuen piirissä niin sillon yleensä esimerkiks 

teen oman kokeen. Tai sitte et saa tehä vihkon tai kirjan avulla kokeen. Sen saa tehä erillisessä 

tilassa. Jos ei pysty siinä tilassa olemaan, että tarvii enemmän sitä yksityisyyttä. (O3) 

Jos on semmonen kirjallinen koe nii sen tekevät tarvittaessa vaikka ohjaajan kanssa, et sillä tavalla 

helpotetaan sitte sitä. Koska niillä monesti on näissä kirjallisissa taidoissa niitä heikkouksia. Että 

ei välttämättä ymmärrä tai osaa kirjottaa tai ei ymmärrä jotaki musiikin teorian käsitteitä niin sitte. 

Siitä helpotetaan sitte et ohjaajan kanssa tekee sen tai. Et saa siinä sen tarvittavan tuen. (O4) 

Joillekin oppilaille opettaja on joutunut tekemään kokonaan erilliset tehtävät, koska oppilas ei 

pysty osallistumaan opetukseen lainkaan. Tällaisissa tapauksissa eriyttäminen on kokonaisval-

taista, ja siitä aiheutuu myös lisätyötä.  

On se aika haastavaa et sit yrittää miettiä näitä Youtube-videoita missä näkyis nyt, että joku soittaa 

banjoa, että tietää miltä se näyttää, ettei pelkästään miltä se kuulostaa. Et kyllä niissä on aika 
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paljon semmosta, että työtähän se vaatii. Lisätyötä. Ilman muuta et eihän sille mitään voi. Niin se 

on varmaan kaikissa muissaki aineissa että. Että sitä on tämä eriyttäminen. (O3) 

5.2.3 Teknologian hyödyntäminen 

Yksi viime vuosikymmenen aikana tapahtuneista muutoksista on teknologian yleistyminen, ja 

nykyisin yksi opetuksen ja eriyttämisen apuvälineistä onkin teknologia ja tablettien käyttämi-

nen. Kaikki musiikinopettajat kertovat hyödyntävänsä teknologiaa opetuksessa myös erityisten 

oppilaiden kanssa. Yksi opettajista pohti, että sähköisiä oppimisympäristöjä tai e-kirjaa voitai-

siin käyttää esimerkiksi ylivilkkaiden tai aistiyliherkkien oppilaiden opettamisessa. 

Varsinki jos on jotaki semmosta keskittymisongelmaa tai muuta tunnilla, nii ehkä vois löytyä 

apua, en oo ihan hirveesti semmosia käyttäny, mut vois aatella että vois käyttää. Esimerkiksi täl-

lasia niinku jotaki sähkösiä oppimisympäristöjä joissa sit se levoton oppilas joka ehkä jotenki 

stimuloituu siitä ryhmästä niinku yli – – nii sitte vois, ois niinkun paikka tai kanava kotona tsekata 

vaikka, että no näin se rumpukomppi meni, tai näin se olis menny. Ja pystys opettelemaan sitä 

rauhassa. (O1)  

Ja sitte tosiaan tää tekniikka, että sitä pystys hyödyntää sitte, jos on vaikka aistiyliherkkä oppilas, 

nii vois kuunnella kuulokkeilla kaikessa rauhassa, opiskella omaan tahtiin. Jos on asperger tai tän 

tyyppinen nii sitte vois syventyä haluamallaan syvyydellä, elikkä yleensä tosi syvälle. Kun taas 

sit jolleki toiselle riittää vähän pintapuolisempi tarkastelu jossaki asiassa. Ja tämmönen ei yleensä 

oppituntien puitteissa kovin helposti onnistu välttämättä, paitsi jos ois joku sähkönen oppimisym-

päristö tai oppikirja tai vastaava, e-kirja käytössä. (O1) 

Fyysisissä ja motorisissa oppimisrajoitteissa teknologiasta koettiin olevan suurta hyötyä. Esi-

merkiksi GarageBand -ohjelman smart-soittimet koettiin erityisen hyödyllisiksi yhteissoittoti-

lanteissa. Laitteen avulla jokainen pääsee osallistumaan fyysisistä rajoitteista huolimatta.  

Mulla oli kerran, jo paljon ennen tätä lakimuutosta semmonen oppilas jolla oli toinen käsi 

synnnnäisesti surkastunu, että hänellä ei ollu lihasvoimaa siinä. – – Eli hän ei olis esimerkiksi 

voinut kitaraa soittaa kahdella kädellä normaalisti. Tuli sit mieleen, ku se oli just sitä aikaa, ku 

ipadeja alko olla vähitellen ja tablettitietokoneita. Niin tota et vois vaikka sit sillä yhdellä kädellä 

esimerkiks vaikka garagebandin kitaralla harjotella sitä komppaamista vaikkei pysty niitä sointuja 

ottaa, ne soinnut on siellä valmiina. Että niinku sen kohalta sitte. (O1) 

 – – nois soittohommissa on ollu kyllä tuo tekniikka sillä tavalla tukena että oon esimerkiks ipadia 

käyttäny, et sillon esimerkiks tämmönen joka ei pysty vaikka kitaraa soittaa vaikka motoriikan 
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takia, niin sitten voi soittaa vaikka garagebandin niillä smartsoittimilla. Et siinä tulee se osallistu-

minen. – – Sillon kun se vaikka kitaralla soittaminen on mahottomuus, nii sillon se tabletti on 

kyllä ollu ihan todella hyvä niinku korvaaja sille soittimelle. Että sillon oppilas kuitenki pääsee 

osallistumaan siihen soittotilanteeseen, ja sielt tulee kuitenki ääni joka muistuttaa sitä oikeeta soi-

tinta. Ettei se pelkästään jää sen laulamisen asteelle. Et niissä tilanteissa musta on ollu tosi hyvä. 

(O3) 

Oppilaiden keskittyminen on opettajien kokemuksen mukaan parempaa tabletteja käytettäessä, 

kuin esimerkiksi kitaralla soitettaessa, sillä laitteet ovat tuttuja oppilaille. Laitteen avulla myös 

erityinen oppilas pystyy tuottamaan helposti soivaa materiaalia. 

– – neki jotka ei sitte välttämättä oo siitä musisoinnista niin motivoituneita niin useesti motivoituu 

sitte kyllä tekemään niitä muita juttuja. Että onhan se laite kuitenkin oppilaalle semmonen niinku 

tuttu väline.  Et niitten ei tarvii hirveesti pinnistellä siinä, et sen kitaran kanssa pitää pinnistellä 

huomattavasti enemmän. (O3) 

Jotku saattaa tosiaan semmoset erityisoppilaat nii oikeen innostua siitä [teknologiasta] koska 

niillä on tuttuja nämä kaikenlaiset laitteet kännykät ja pädit ja muut. Niin ne saattaaki olla nohevia 

sitte näissä ja sitte ku ne pääsee toteuttamaan niitä omia ajatuksia ja mikään niinku taito ei oo 

siinä esteenä et voi tuottaa jotaki hyvin helposti ite. Ne yllättäen jaksaaki sitte keskittyä siihen ja 

tulee ihan luovia ideoita ja ratkasuja. Ottaa siellä semmosia matalan kynnyksen tehtäviä, nii sit 

ne – – saa niitä onnistumisen elämyksiä siihen. (O4) 

Opettajat kuitenkin painottavat, että teknologia on opetuksessa ennemminkin mauste kuin en-

sisijainen väline. Siitä on hyötyä opetuksessa, mutta se ei kuitenkaan korvaa oikeita, fyysisiä 

soittimia ja yhteissoittoa. Oppilaat käyttävät teknologiaa muiden aineiden opiskelussa niin pal-

jon, että myös perinteinen soittaminen on musiikintunneilla mieluisa toimintatapa. 

Kyllä siitä [teknologiasta] on ehottomasti hyötyä, että en oo ite mikään semmonen teknologiain-

toilija yhtään, että miulla on ne oikeet soittimet – – mun semmonen suuri rakkaus. Että mä mie-

luummin ehottomasti käytän niitä, että se [teknologia] on enemmän semmonen mauste opetuk-

sessa. (O3) 

– – mieluummin mä piän musiikin ehkä semmosena oppimisympäristönä tai musiikkiluokan et 

täällä ei oo se läppäri automaationa tai ipadi automaationa. – – heillä on niin monessa muussa 

aineessa se, ja huomaa ettei se noille diginatiiveille enää se iPadin käyttö oo mikään oikotie on-

neen. Se on paremminki et opettajat on mielissään siitä, että hei mahtavaa mä voin nyt hyödyntää 

tvt:tä ja oppilaat on, että voi ei taasko? – – Et ne oikeesti haluaa niinku mieluummin sillai perin-

teisellä tavalla tehä. Ja se sopii mulle ihan hyvin, että se teknologia on semmonen mauste tai 

väline eikä itseisarvo. (O1)  
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5.2.4 Arviointi 

Arviointi on musiikintunneilla monipuolista. Jos oppimisessa on haasteita, ovat opettajat jou-

tuneet pohtimaan tasavertaisen arvioinnin toteutumista ja arvioinnin kriteerejä. Oppimisen 

haasteet saattavat vaikeuttaa osallistumista niin, ettei oppilas pysty antamaan arviointiin tarvit-

tavia näyttöjä. 

– – on hyvä hoksata, et sama tehtävä voi olla toiselle tosi haastava, sen takia on hyvä et on tosi 

erilaisia arvioinnin kohteita ja arviointitapoja. Et joku on tekemistä, joku on lukemista, joku on 

liikuntaan liittyvää, joku on soittamiseen, laulamiseen, joku liittyy siihen sisäiseen pohdiskeluun 

ja sen ehkä jotenkin esille tuomiseen. (O1) 

Siinä on vielä vähän miettimistä tavallaan sen semmosen yhdenvertasen arvioinnin kanssa, että 

arviointi on yks semmonen iso kysymys sitte ku oppilaalla on haasteita. Että miten se arviointiin 

vaikuttaa. Että tietysti sillon ku on se henkilökohtanen opetussuunnitelma tehty tai siis ei tarvii 

sitte noudattaa sitä perusopetuksen opetussuunnitelmaa nii se on tavallaan helpompi, ku se antaa 

niin paljo vapauksia. Mut että paljohan on niitä oppilaita jotka just just saa sen vitosen, koska 

taidollinen puoli on niin heikko. Et vaikka siellä kiltisti tunnilla olis niin ei oo tavallaan sitä arvi-

oitavaa näyttöä antaa kovin paljo. (O3)  

Jos opetus tapahtuu pienryhmässä, ovat oppimistavoitteet ja siten arviointikriteerit samat. Yk-

silöllistetyssä oppimäärässä arviointi tapahtuu henkilökohtaisen pystyvyyden mukaan ja jos op-

pilaalla on esimerkiksi HOJKS, arviointi tapahtuu oppimista siihen peilaten.  

Arviointi on sillä tavalla, että esimerkiks toimialueittain jos niillä on ne muutki arvioitu nii sa-

malla tavalla myös se musiikki toimialueittain arvioidaan. Ja hyvin paljon meillä on sanallista, on 

ihan viidenteen luokkaan asti, – –. Mun mielestä mä oon ainaki antanu sillä tavalla numerot et 

ihan samalla tavalla ku muilleki. Ku he on yleisopetuksessa nii he saa sitte sen yleisopetuksen 

mukasen numeron, et se ei oo mitenkään tähtinumero taikka jotenki helepotettu että ihan saman-

lainen numero ku muillekki. (O4)  

Siellä [pienryhmässä] tehdään tavallaan mitä pystytään, semmosta kuuntelua ja… vähän niinku 

kirjallisia tehtäviä ja kaikkia tällasta. Ja sitte tarvittaessa antavat sitte soitto- tai laulunäytteen siitä 

omasta taidostaan. Se ainaki minä ite katon et se vaikuttaa myös suoraan siihen numeroon, et jos 

ei pysty olemaan siellä [yleisopetuksen] ryhmässä. Koska musisointi on myös ryhmätyöskentelyä 

niin se vaikuttaa. (O4) 

Opettajat kaipaavat erityisten tai haasteita omaavien oppilaiden kohdalla arviointiin jonkinlai-

sia yleisiä ja konkreettisia ohjeita, varsinkin jos oppilaalla on runsaasti poissaoloja tai hänen 

haasteensa vaikeuttavat oppimistehtäviin osallistumista. 
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– – ei saa tarkempaa kättä pidempää, että mitenkä nyt sitten vaikka jotenki esimerkkejä, että miten 

ne oppilaat vois arvioida, että siihenki on jotain tuolla Wilmassa, mutta kuitenkaan ei mitään 

konkreettista. Että on hienoja sanoja, mut konkretia puuttuu.  (O5) 

– – siihenhän ei oo meillä mitään ohjeistusta tämmösten niinkun erityisoppilaitten arviointiin. Tai 

se on niinku epämääräsempää, ku sitte taas semmosen normaalin, että millä tavalla niitä sitte 

otetaan huomioon ja esimerkiks pitkiä sairasjaksoja ja semmosia. Niin siinä on kyllä vähän vielä, 

voisin sanoo, et opeteltavaa. (O3) 

5.3 Organisatoriset ja yhteistyötekijät tuen tarjoamisessa 

5.3.1 Resurssitekijät  

Lähes kaikki musiikinopettajat painottavat riittävien resurssien merkitystä inkluusion toimi-

vuutta ja tuen tarjoamisen mahdollisuuksia arvioitaessa. Jos opetusryhmässä on yksi tai useam-

pia tuen tarpeessa olevia oppilaita, on avustaja tai samanaikaisopettaja opettajien kokemuksen 

mukaan välttämätöntä resursoida ryhmän musiikintunneille, jotta opetus olisi sujuvaa ja että se 

ylipäätään onnistuisi. 

Mulla on nyt semmosia ryhmiä tässä vuosien mittaan kuitenkin ollu, missä se avustaja on taval-

laan ikään kuin määrätty sille tietylle porukalle seuraamaan kuin hai laivaa eri opetustilanteissa, 

eri ryhmissä. Ja näin ollen tietenki se on mukavaa, että meillä on resursoitu, et sellaset ryhmät 

joihin on sijoitettu useampi tällainen erityisoppilas, niin heille on sitten myös se avustaja siinä 

mukana. – –Et meillä on kuitenki vähän yritetty kattoo sillä tavalla, että ne erityistapaukset ois 

keskitetysti, jollon on myös helppoa kohdistaa se tuki keskitetysti sille yhelle tietylle ryhmälle. 

(O1) 

Mulla on melkein – – lähestulkoon niinku aina, ku mul on inkluusioluokka nii mullon aina joku 

toinen opettaja, erityisopettaja siinä kaverina, tai sit mulla on avustaja. – – Mä en oo koskaan 

siellä niinku ihan yksin. Ja se on niinku ihan ehdoton. Se on resursoitu niin. (O2) 

On se [inkluusio] toimiva ratkaisu, jos siihen ladataan resursseja tarpeeksi, että sellaset tosiaan 

jotka on vaikka tehostettua tukea tai erityistä tukea tarvitsevia, että heillä on sitte ohjaajaa käy-

tössä tai tarvittavia resursseja siitä, että he onnistuu olemaan esimerkiks sillä yleisen opetuksen 

tunnilla. (O4) 

Yksi opettajista koki opettajuutensa ja persoonansa vaikuttavan eniten opetuksen toimivuuteen, 

eikä hän kokenut resursoinnilla olevan niin suurta merkitystä opetuksen onnistumiselle. 
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– – resurssit on aina mitä on. Ja välillä rahaa on koululla enemmän ja välillä vähemmän ja koko 

ajan puhutaan et mennään säästöliekillä – –. Se vaatii semmosta kekseliäisyyttä iteltä opettajana 

ja kouluyhteisöltä. Ja jotenki aattelen, että opettaja kuitenki persoonallaan opettaa, että jokaisella 

opettajalla on omat vahvuutensa – – Et ku opettaja tiedostaa, että mikä on hänen oma vahvuutensa 

– – pystyy ite räätälöimään ne tunnit [sopiviksi]. (O5) 

Jos avustajaa ei ole saatavilla erityistä huomiota vaativille oppilaille tai ryhmille, se vaikuttaa 

opetuksen kulkuun ja tunnin sujuvuuteen sekä työssä jaksamiseen negatiivisella tavalla. In-

kluusion toteutuminen estyy resurssien ollessa puutteelliset.  

– – jos resursseja ei oo ja sit integroidaan semmosia erityisopetusta tarvitsevia oppilaita musiikin-

tunnille nii se syö tosi paljon niinku voimavaroja opettajalta ja se vaikuttaa siihen tuntisuunnitte-

luun ja muuhun että. Et se on todella sit raskasta ja haastavaa sitte se. Ja siitä menee vähän sitte 

se, muillaki tavallaan menee se tunnin fiilis – – tosi paljo vie sitä energiaa siltä opettajalta ja myös 

sitä fiilistä siitä tunnista. (O4) 

Sillon se [inkluusio] toimii kaikkein huonoiten, ku resurssit on pienet. Jos on suuri luokka. (O2) 

Yleisestikin musiikinopettajat ovat sitä mieltä, että yksi suurimmista integroidun tai inklusoi-

dun opetuksen onnistumiseen vaikuttavista resursiivisista tekijöistä on ryhmäkoko. Pienen tai 

kohtuullisen kokoisen ryhmän kanssa työskentely ja erityisyyksien huomiointi on helpompaa.  

Mun mielestä se on yks niinku isoimpia semmosia asioita tuo ryhmäkoko. Ja siis oli siellä ketä 

tahansa siellä tunnilla, minkälaisia tahansa oppijoita, mut jos se ryhmä on liian iso nii siit ei tuu 

yhtään mittään. (O3) 

– – jos siellä on yksittäinen tapaus, yks tai kaks oppilasta, joiden se ongelma on se, ettei he saa 

ryhdyttyä, mutta he eivät silti aiheuta mitään häiriötä sille muulle tekemiselle, niin se on joskus 

tosi vaikea jopa huomata sitä tai saati ehtiä puuttua siihen, jos ryhmäkoot on isoja. (O1) 

Mitä suurempi luokka niin sen huonommin se [toimii] – – kyl se [tuo] haasteita ja on joutunu 

niinku aina miettimään et miten mä saisin tän toimimaan jos se ei toimi. (O2) 

Kaksi opettajaa kertoo olevansa tyytyväisiä tämänhetkisiin ryhmäkokoihin. Heidän opetusryh-

missään on 15–20 oppilasta. Toisella heistä on kokemusta myös siitä, että ryhmät ovat suuria, 

eikä avustajaa tai muuta tukea ole saatavilla.  

Kolmesta seiskanryhmästä joita tällä hetkellä opetan, nii siellä on kaks semmosta pienempää 

luokkaa ja siellä pari semmosta vähän niinku erityistapausta. Mutta heitä ehtii aika hyvin käydä 

ohjaamassa koska ryhmäkoot on pieniä. Ja sit tähän kolmanteen tulee yleensä mukana se avustaja. 

Niin se auttaa sitte siinä hommassa. (O1) 
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Se on kunnassa ollu semmonen niinku arvovalinta, että oppilaskoot on tai ryhmäkoot on pystytty 

pitää pieninä. Ja sillonhan se erityisoppilaitten integrointi on ollu sinne helpompaa. Että on tehty 

pieniä perusryhmiä, joissa sitten on niitä tuen tarvitsijoita aina pari per ryhmä suurinpiirtein. – – 

sillon on sitte myöski opettajalla paremmat mahollisuudet antaa aikaa niille, jotka sitä aikaa tai 

tukee enemmän tarvii. (O3) 

 – – todella isot koulukohtaset erot että tää on ensimmäinen, jossa on siis pienet ryhmät ja sitte 

mahollisuus saada tukea sinne tunneille. Et näissä muissa kouluissa ei oo ollu minkäännäköstä 

mahollisuutta siihen. Tällä hetkellä on todella hyvä tilanne, että oon kyllä tyytyväinen. – – kaikkee 

on koettu nii nyt sitte osaa myös arvostaaki tätä tilannetta tällä hetkellä.  (O3) 

Ryhmien ollessa suuria avustajan rooli nousee merkittävään asemaan. Kun avustaja on mukana 

tunnilla, musiikinopettaja pystyy keskittymään paremmin kokonaisuuden hallintaan ja avustaja 

voi keskittyä yksittäisten oppilaiden tukemiseen ja ohjaamiseen.  

ku on itellä se kapellimestariolo siellä tunnilla. Ja vaikeitten ryhmien kanssa – – menee se keskit-

tyminen siihen koko paletin ohjaamiseen. Niin semmosissa tilanteissa ja semmosissa ryhmissä se 

avustaja on tosi kullanarvoinen. Et se on juuri se henkilö jonka ei tarvi keskittyä siihen opetukseen 

ja sen tunnin kasassa pitämiseen eikä siihen aikatauluttamiseen. Vaan hänen ammatitaito vapau-

tuu ja kapasiteetti vapautuu täysin yksilöiden tarkkailemiseen ja ryhmädynamiikan tarkkailemi-

seen ja kellä toimii vierekkäin, kellä ei toimi, kuka tarvii patistusta, kuka tarvii ehkä sen rauhot-

tavan aikuisen siihen lähelle, jotta pystyy lopettaa sen ylimääräsen hästäämisen. (O1) 

– – [oppilaat] joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia ja vaikeuksia hallita itseään et on tämmöstä 

ylivilkkautta ja muuta että ei jaksa keskittyä, tarvii niinku sen, että vaikka ope antaa ryhmässä 

kaikille ohjeet, ni he tarvii sitte vielä, että joku tulee ja toistaa heille henkilökohtasesti. – – heille 

voi olla siis hankalaa siellä keskittyä ilman tätä avustajaa joka vielä antais ne ohjeet ja näyttäis. 

Et ope ohjaa ja ottaa sen koko ryhmän haltuun ja vetää sitä biisiä vaikka mukana nii toinen on 

sitte antamassa [ohjeita] – –. (O4)  

Useat opettajat kertovat, että musiikintunneilla avustajasta on erityisen paljon hyötyä, jos hä-

nellä on musiikillista osaamista. Toisaalta jos avustaja on ollut pitkään saman musiikinopettajan 

apuna, hän oppii musiikillisia taitoja yhdessä oppilaiden kanssa. Jotkut avustajat ovat enemmän 

haitaksi kuin hyödyksi. 

– – tällasessa aineesssa kyl pitäs olla sellanen opettaja tai avustaja joka pystyy oikeesti auttamaan. 

Et avustaja, mullon ollu semmonen joka on ollu jo monta vuotta sama. Nii hän tietää, hän oppii 

siin samalla, ku mä neuvon oppilaita. Nii hän oppii myös neuvomaan muita. Nii sitte se auttaa 

tosi paljon – –.  (O2) 
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– – näitten isompien kanssa se [avustaja] ois tosi iso apu. Mut se tarvii tosiaan semmonen jolla 

on jonkunlaista musiikillista taitoa ja kykyä ja innostusta siihen, että kaikista siihen ei oo. (O4) 

– – on tietty semmosistaki avustajista kokemusta jotka häiritsee omalla puheella niinku tuntia. 

Tai omilla kommenteilla eli puuttuu siihen mun opettamiseen esimerkiksi negatiivisilla kommen-

teilla. – – riippuu että kuka siellä se avustaja on. Tai kuka se toinen opettaja on. Sil on tosi suuri 

merkitys, että hän ymmärtää, mikä se musiikin pedagogiikka on. Et kukko ei käskien laula esi-

merkiksi, että keinot pitää olla niinku muut. (O2) 

– – jos avustajalla on jonkunlaisia musikaalisia taitoja, oikeestaan kahtena vuotena on ollu sella-

sia, nii heistä on ollu tosi paljon apuu, koska he voi sitte ohjata semmosta joka tarvii niinku oikeen 

henkilökohtasta. Et jos opettajalla on tavallaan se ryhmä hallussa ja se pitää sen homman kasassa 

niin tällanen – – avustaja voi olla jonku yhden tai kahden oppilaan tukena ja antaa semmosta 

henkilökohtasta ohjausta ja sit saattaa ottaa jopa eri tilaan harjottelemaan ensin jotakin juttua ja 

sitte tulee koko ryhmän mukaan.  (O4) 

Avustajaa ei kuitenkaan ole aina saatavilla, sillä avustajan tarvetta on myös muilla opettajilla 

kuin musiikinopettajilla. Avustajien määrä vaihtelee paljon lukuvuoden aikana, ja opettaja saat-

taa jäädä ikään kuin tyhjän päälle, kun jakson vaihtuessa lukujärjestyksen muuttumisen vuoksi 

avustajaa ei olekaan saatavilla.  

Tällä hetkellä meillä on yks seiskaluokka, johon se avustaja on ollu ykkös kakkos kolmosjak-

sossa. Mut nyt nelosjaksossa, mä en, joka alko tuossa muutama viikko sitten, nii siihen en oo 

saanu sen ryhmän kanssa avustajaa, koska siellä on ilmeisesti sitten joitakin, ku siellä on pari 

muuta seiskaluokkaa, – – niin siellä on sitte ilmeisesti vielä kipeämpi tarve, ja lukkarit on menny 

sillä tavalla että sieltä ei irtoo. (O1) 

Myös oppimistavoitteiden toteutuminen riippuu resursseista. Yksi opettajista puhui ”pärjäämi-

sestä” työssä jaksamisen ja opetuksen onnistumisen käsitteenä. Oppimistavoitteet saattavat 

jäädä toteutumatta haastavien ryhmien kanssa, jos avustajaa ei ole saatavilla. 

– – pärjäämistä on toki sekin, että me säilytään täällä kaikki hengissä ja terveenä. Että sillä tavalla 

pärjään joo ja oon pärjänny kaikki nää kymmenen vuotta. Vaikeampien ja helpompien ja siltä 

väliltä olevien oppilaiden kanssa. Mutta jos aatellaan se pärjääminen semmosena, että toteutuu 

opetussuunnitelma, toteutuu jokaisen oppilaan niinku ainaki suunnilleen yhtäläiset mahdollisuu-

det oppia ja toimia sen oman osaamisensa ylärajoilla ja sitä kehittäen nii ei varmastikaan pärjää 

yhtenä aikuisena. Tuskin kahenkaan aikuisen voimin. (O1) 
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5.3.2 Yhteistyö  

Yhteistyö on lisääntynyt musiikinopettajien ja erityisopettajien välillä. Musiikinopettajat käy-

vät keskustelua erityisopettajien kanssa oppilaista ja heidän haasteistaan ja vahvuuksistaan. En-

nakoiva keskustelu ja yhteistyö helpottavat haasteisiin varautumista, ja on myös oppilaan etu.  

Meillä on aika hyvin saanu apua noilta erityisopettajilta, jotka tuntee näitten oppilaitten ne eri-

tyistarpeet. Et mä oon kyllä aina keskustellu [erityis]opettajan kanssa jokaisesta oppilaasta erik-

seen, että mitä valmiuksia sillä on ja mitä haasteita ehkä tulee. Miten me nyt toimittas tän oppilaan 

kans, et silleen en oo jääny todellakaan yksin. Et varsinki tässä koulussa missä mie nyt oon nii 

mun mielestä semmonen toimii kyllä todella hyvin. Että yhessä erityisopettajan kanssa sitte ta-

vallaan mietitään ne kuviot, että kuinka toimitaan. (O3) 

Mut että korostaisin sitä yhteistyötä erityisopettajien kanssa, jotka tuntee ne oppilaiden erityistar-

peet. Nii se on miun mielestä semmonen asiaa helpottava asia. (O3) 

Yksi opettaja kertoi uudesta rahoitusmallista, jonka myötä koululle on saatu uusi erityisopettaja 

kutakin luokka-astetta kohti. Kyseinen malli mahdollistaa erityisopettajan syvemmän oppilas-

tuntemuksen ja yhteistyö on siksi helpompaa. 

– – meillä niinku on nyt ekaa kertaa, tästä viime syksystä elikkä tästä lukuvuodesta alkaen ollu 

tämmönen niin sanottu kota-rahotus, joka on mahdollistanu sen, että meillä on kolme erityisopet-

tajaa. Eli yksi seiskoille yksi kaseille yksi yseille. Ja kukin heistä siis pelkästään keskittyy ja eri-

koistuu sen oman vuosikurssinsa ongelmiin. Ja se joka nykyään on seiskojen erityisopettaja niin 

hän on tietysti sit ens vuonna kasien elikkä niitten samojen. Mikä mahdollistaa sit sen kolmen 

vuoden oppilaantuntemuksen ja heidän taustojen tietämisen ja semmosen mielekkään konsultoin-

nin sekä luokanvalvojan suuntaan, että myös meidän aineenopettajien suuntaan. Eli pystyy sitte 

tekemään sitä yhteistyötä. (O1) 

Uuden rahoitusmallin myötä opettaja kokee, että hänellä on kattava turvaverkko opetuksen 

taustalla, eikä erityisyyksien kohtaamisessa jää yksin. Myös erityisopettajien työ on ilmeisesti 

helpottunut, kun kyseisessä rahoitusmallissa heidän vastuullaan on kohtuullisen kokoinen op-

pilasmäärä.  

– – mulla on itellä tullu nyt semmonen olo ensimmäistä kertaa ehkä omalla urallani, että semmo-

nen hyvä turvaverkosto on ikäänku olemassa. Että ite ei tarviikkaan olla enää niin tarkkana, eikä 

niin pulssilla eikä niin selvillä siitä, että mikä tilanne on kelläki oppilaalla, koska on suoraan se 

apuhenkilö, eli se sen tietyn vuosikurssin erityisopettaja jonka puoleen voi kääntyä ja kysästä että 

hei nyt oli tämmönen juttu tällä oppilaalla, että tiiätsä tästä jotain. Ja yleensähän ne tietää. (O1) 
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[Yhteistyö] on lisääntyny ja nimenomaan just – – mä ite ainaki koen, että tää on jotenki ihana tää 

tämmönen vuosiluokkaan keskittyvä malli. Jolloin – – se yks erityisopettaja on sen oman – – 

vähän päälle sadan opiskelijan asiantuntija. Ja tavallaan se korkein tappi joka tietää heiän asioista 

eniten ja pitää sitten tavallaan informaatiota yllä aineenopettajien ja luokanvalvojien suuntaan. – 

– Varmasti se luokkajako auttaa siinä, että saavat niinku jokainen keskittyä siihen omaan lau-

maansa tavallaan, ja paimentaa sitä. (O1) 

Yhteistyötä tehdään myös samanaikaisopetuksen avulla. Kun toinen opettaja keskittyy oppilai-

den huomiointiin, aineenopettajan kapasiteetti vapautuu opetuksen sisällön tuottamiseen ja tun-

nin etenemisen hallitsemiseen.  

– – jos siellon nyt se toinen opettaja niin hän tuntee niinku tosi hyvin ne oppilaat. Mut hän näkee 

myös ne omat oppilaansa eri näkökulmasta sillon ku joku muu niitä opettaa. Ja sitten tota, no me 

ollaan tehty semmonen työnjako et koska mä aineenopettajana huolehin siitä musiikinopetuk-

sesta, nii sitte he toimii mun tukena ja auttaa ja huolehtii siitä että ne niinkun oppilaat ehtii mukaan 

ja jos mä en huomaa enkä kerkeä auttaa niin he auttaa sitte. (O2) 

Yhdellä opettajista on ollut opetusharjoittelijoita eli ikään kuin samanaikaisopetusta toisen mu-

siikinopettajan kanssa. Tämä on vaikuttanut laajasti oppilastuntemukseen, kun oppilaita on 

päässyt tarkkailemaan ulkopuolisena toimijana.  

sillon [opetusta seuratessa] on avautunu silmät siihen, miten paljo voi sillä tarkkailulla oppia 

omista oppilaista, joita on mukamaste opettanu jo vaikka kakski vuotta. Nii sieltä tulee ihan uusia 

asioita esille. Kun poistuu mielen päältä se, että mun pitäs olla se joka pitää ne langat käsissä ja 

kuka tietää mitä seuraavaks tehään ja paljo meillä on aikaa ja apua. Eli siinä mielessä ei niinku 

voi tarpeeksi hehkuttaa sitä avustajan tärkeää roolia ja tehtävää ja tavallaan sitä, että myös peri-

aatteessa vaikka samanaikaisopetustakin, jos pystyis niinku vaikka toisen opettajan kanssa sitte 

yhessä opettaan. Siinä roolissa huomaa niin paljo semmosia asioita varmasti mitä ei tuolla luokan 

eessä opettamassa huomaa, koska keskittyminen on pakko priorisoida toisiin asioihin sillon. Ko-

konaisuuden kasassa pitämiseen. (O1) 

Oppilaista ja opetuksen järjestämisestä keskustellaan paljon opettajanhuoneessa muiden opet-

tajien kanssa. Opetusta voi suunnitella etukäteen ja oppilaita voidaan siirtää tunnin ajaksi pien-

ryhmään erityisopettajan tai toisen opettajan kanssa, jos sellaista tarvetta on.  

tunnin lopussa aina opettajat, jos on tunnilla tai avustaja niin jää antaa palautetta puolin ja toisin 

ja oppilaille ja oppilailta. Sitä on joka päivä. Sitten opettajanhuoneessa puhutaan, jos on levotto-

mii juttuja niin sitte tiietään etukäteen et ei mikään ei tuu silleen yllätyksenä. Et kyl tosi paljo 

puhutaan. Puhutaan avoimesti ja kannustaen toinen toisia. Myös – – tommonen yhteistyötapa, että 

jos on oikeen levoton, on se sitte yleisopetuksen tai erityisopettajan oppilas, ni lähetetään vaikka 
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toiseen luokkaan tai että jos se ei noudata sääntöjä, et jos on vaikka vaaratilanteita nii sitten eri-

tyisluokanopettaja saattaa kerätä pienen ryhmän. (O2) 

– – joissakin tilanteissa ei jotkut työt ehkä ei tietyiltä opiskelijoilta tai oppilailta onnistukaan siellä 

omassa perusryhmässä perusmusiikintunnilla niin, [erityisopettaja] voi sitte ottaa ne tietyt kerrat 

sinne omaan tilaansa, jos on vaikka tämmöstä esitelmän tekemistä, joka vaatii erityistä patistelua, 

– – nii sitte on se tuki sieltä tarvittaessa. (O1) 

Työpaikan kannustava ja keskusteleva ilmapiiri on tärkeä tekijä työssä jaksamisen kannalta. 

Vaikeita tilanteita voidaan käydä läpi ja purkaa opettajanhuoneessa ja työtovereiden tuki on 

tärkeää. 

Sillonku ekan kerran tuli jotain semmosii hankaluuksii, että jotku vanhemmat soitteli ja haukku 

lyttyyn – – Kaikkee karmeuksii mut onneks on ollu hyvä tuo työyhteisö ja rehtorin tuki ja täm-

möstä aina, että sit on saanu tuolla opettajanhuoneessa sitte jakaa sitä, että onpa ollu hyvä tunti 

tai huono tunti nii ku on saanu jakaa nii se on helpottanu sitä omaa jaksamista. Et ei tarvii itekseen 

miettii et oonks mä oikeesti niin surkee tai jotain tämmöstä. (O5) 

5.3.3 Informaation kulku 

Onnistuneen erityisyyksien huomioinnin ja tuen tarjoamisen taustalla on onnistunut tiedonvä-

litys eri opettajien välillä. Tutkimukseen osallistuneilla musiikinopettajilla on hyvin tietoa op-

pilaiden erityistarpeista ja taustoista. Aina opettajat eivät halua tietää kaikkia seikkoja, vaan 

kohdata jokaisen oppilaan oppilaana, ihmisen ihmisenä.  

On tietyllä tavalla kivaa alottaa seiskojen kans syksyllä puhtaalta pöydältä, eikä välttämättä kuulla 

heidän kaikkia menneisyyden ongelmia tai wilman rikosrekisteriä tai jotaki muuta rekisteriä, että 

onko siellä nyt pienluokkapäätöstä tai tehostettua tukea tai jotaki muuta vastaavaa (O1) 

Mä en niinku monesti syksyllä edes tiiä, että ketkä on niitä niin sanottuja erityisoppilaita, kun ne 

tänne musiikintunnille pärähtää isona seiskan porukkana joka on mulle ennestään outo. Enkä vält-

tämättä halua tietääkään, että kyllähän se tuolla opettajanhuoneessa monesti tulee ilmi, – – siellä 

saattaa kuulla että tämä ja tämä nyt on vaikka pienryhmässä tai erityiopetuksessa tai näin pois 

päin. Mut mä mieluummin ehkä en tietäis, vaan ottaisin aina niinku oppilaan oppilaana, ihmisen 

ihmisenä. (O1) 

Oppilastietojen saaminen on kuitenkin tärkeää, ja erityisesti kouluasteelta toiselle siirryttäessä 

tiedon liikkumisen tärkeys korostuu. Yksi opettajista kertoi, että heidän koulussaan tieto liikkuu 

erityisen hyvin, ja myös aineenopettajat saavat oppilasta koskevat tiedot ajoissa joitain poik-

keuksia lukuun ottamatta. 
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Kyllä sen [tiedon erityisyydestä] saa heti. Mutta sit on aina oppilaita joista ei ookaan jostain syystä 

sitä riitävää tietoo, ja sitte saatetaan ihmetellä, että mikähän tässä mättää. Paljohan se riippuu siitä, 

että mitä alakoulussa on tehty. Minkälaisia papereita ne on tehny, nii sitte tavallaan se heiän vas-

tuu, että tieto siirtyy sitte yläkoulun puolelle. (O3) 

Siinä on kyllä ainaki meidän kunnassa yritetty parantaa niitä käytäntöjä, et meillä oli jopa joskus 

sellasiaki palavereita keväällä, että kaikki kutosluokkien opettajat tuli ja kohtas niinku seiskan 

tulevat luokanvalvojat ja kerto siitä luokasta, minkälaisia havaintoja on. Mutta siitä sit jostain 

syystä siitä käytännöstä sitte luovuttiin, en tiiä minkä takia. (O3) 

Mut kyl meille tulee ihan semmosta niinku mustaa valkosella paperit et kutosluokan opettajat 

täyttää jokaisesta oppilaasta semmosen planketin missä sitte kyllä selviää niinku esimerkiks, min-

kälaista tukee he on alakoulussa saanu ja minkälaisia vahvuuksia tai vaikeuksia on ollu koulussa. 

Että aika hyvin tieto kulkee että. Et enemmän miun mielestä on positiivista ku negatiivista sanoo 

sen suhteen. (O3) 

Oppilaiden tietojen kirjaaminen Wilma-järjestelmään on auttanut opettajia, sillä oppilaita kos-

kevat asiakirjat ovat siellä kaikkien opettajien luettavissa. Tätä pidetään onnistuneena järjestel-

mänä.  

Kyllä se, että näitä oikeesti näitä papereita laaditaan ne on niinku siellä wilmassa luettavissa ja 

tutustuttavissa kaikille niin, on kyllä helpottanu. Et ei tarvii mistään lähtee niinku sitä tietoo var-

sinaisesti kauheesti ettimään et se on aina saatavilla. Et kyl – – tää on ihan onnistunu järjestelmä. 

Että en koe sitä, jokuhan saattas sanoo et tää on tosi työläs ja pitää niitä papereita täyttää ja blaa 

blaa blaa. Mutta ite oon toista mieltä, että se on oppilaan etu, että sitte niitä oikeesti tehään ja ne 

on opettajalle helposti saatavilla ne dokumentit että mitä pitää ottaa huomioon. (O3) 

Yksi opettajista kokee jääneensä tiedon saannin ulkopuolelle, eikä hänen antamaansa palaut-

teeseen ole vastattu oikealla tavalla. Opettaja kaipaisi enemmän tietoa oppilaista konkreettisella 

tasolla ja tukea ja tietoa esimerkiksi siihen, millaisia opetuksellisia keinoja oppilaan kohdalla 

käytetään muissa aineissa.  

Valitettavasti hyvin monesti kyllä on käyny se, että syksyllä sitte yks kaks tiedänki et aa, tällanen 

tapaus tulee mun musiikintunnille ja siitä ei kerrotakaan musiikinopettajalle. Että se on vaan lai-

tettu sinne lukkariin, että sullon musiikki tuollon ja meet sinne ryhmään. – – yläkoulun puolella 

sattu sitte sillä tavalla että valmiiksi isoon ja levottomaan luokkaan tulee pienryhmästä oppilas. 

Ja sitte vaikka siitä sanoo, nii sit saat- no ku ei sitä voi muuttaa, ku se on niin hankala ne lukkarit 

ja muuta niin se niinku monesti, hyvin monesti suututtaa sellanen. (O4) 
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– – enemmän sais olla sitä niinku ennakkoinformaatiota et kerrottaisiin etukäteen, että tällanen 

on tulossa, tällanen oppilas on ja sillä on tällasia erityistukea tarvitsevia juttuja. Nii sit helpottas 

sitä arviointia ja muuta sitte- tai sitä eriyttämistä. Nyt tällä hetkellä monesti ovat, että he vaan 

siellä ovat mukana. Ei kerrota siitä, että miten sitä vois eriyttää. (O4) 

Se tieto tulee myös sitte, jos integroidaan johonki aineeseen, vaikka musiikkiinki, nii tieto oppi-

laasta tulee myös sitte opettavalle opettajalle. Miten hänen kanssa toimitaan siinä isossa ryhmässä 

ja miten yleensä pienemmässäki ryhmässä jos on ja. Ja mitkä ne hänen ongelmansa sitte on. Nii 

sitte ois antaa esimerkiks ohjeitaki sitte samalla tavalla ku annetaan muuallakin [opetuksessa]. 

(O4) 

Riittävä informointi ja tiedon liikkuminen on myös onnistuneen integraation ja siten onnistu-

neen tuen tarjoamisen perusta.  

Siinä varmaan on parantamisen varaa, ja että se onnistus se integrointi nii mun mielestä se ois 

erityisen tärkeää sitte tämä tiedon saanti. (O4) 

 Muutokset musiikinopettajien työssä  

5.4.1 Opetusryhmien muuttuminen 

Inkluusioperiaatteen myötä erityisoppilaita on alettu integroida perusopetuksen ryhmiin, ja 

opettajat kertovatkin pienluokkaopetuksen asteittaisesta purkamisesta ja häviämisestä. Tuen 

tarpeessa olevia oppilaita on tavallisissa opetusryhmissä aiempaa enemmän. 

Tää pienluokkasysteemihän on se mitä on niinku purettu. Ja aikasemmin sitte näissä kouluissa, 

mä oon kolmessa koulussa opettanu, nii on ollu tämmösiä erillisiä pienluokkia – – suurimmassa 

osassa sillon näitä pienluokkia – – opettaja itse hoiti musiikinopetuksen. Eli sitte tuota oikeestaan 

oliki vähän semmonen yllättävä tilanne siinä vaiheessa, kun nää ryhmät muuttu vähän monipuo-

lisemmaks niinku oppilasaineksen suhteen. Että siinä tuli tietysti ne omat haasteet siihen musii-

kinopetukseen.  (O3) 

Eli jos lähetään siitä et mitä oli ennen, niin ennen erityisluokat oli erikseen opetettavia luokkia 

joissa oli sitten kymmenen erityis- tuota tarvetta. – – Se muutos mikä on nyt, [on] tehny sen et on 

ollu inkluusioluokat eli yleisopetuksen oppilaat on samassa tilassa. (O2) 

Pienluokkia ja pienryhmäopetusta on kuitenkin vielä olemassa hankalimpia vaikeuksia omaa-

ville oppilaille, mutta heidät on integroitu taito- ja taideaineisiin, kuten musiikkiin, heidän pys-

tyvyytensä mukaisesti. Pystyvyys määräytyy usein lukuaineissa suoriutumisen kautta. 
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Tässä koulussa missä mie oon nyt ollu – – on semmonen pieni ryhmä semmosille jotka ei kerta-

kaikkisesti pysty opiskelemaan normaalissa ryhmässä et voi olla – – semmosia pelkotiloja esi-

merkiks koulunkäynnin suhteen. Niin he tulee kyllä sitte miun musiikkitunneille, heiät on integ-

roitu tiettyihin perusryhmiin, joissa he käy valinnaisaineet.  (O3) 

 – – meillä on sillä tavalla, että osa niistä jotka saa sen erityisopetuspäätöksen niin ne on niinku 

pienryhmässä ja sitte jotka saa tehostettua tukea niin sitte on myös erityisopettajan pienryhmässä 

– –  reaalitunneilla ja sitte musiikin tunneillahan ne tulee niinku yleisopetuksen ryhmään mukaan. 

(O4) 

Meillä tosiaan on – – ollu pienluokka – – jos on oppimisvaikeuksia tai sit jotakin käytös- tai tän 

tyyppisiä, mieliala- tai muita vaikeuksia oppilailla, niin sitte on toiminu se pienluokka, johon on 

sitte otettu muista lukuaineista usein tiettyjä oppilaita opiskelemaan pienemmässä ryhmässä eri-

tyisopettajan johdolla. Ja taito- ja taideaineissa nää samat oppilaat on kuitenki integroitu siihen 

koko perusryhmään. (O1) 

Integrointi ja inkluusioluokat koetaan osittain positiivisena verrattuna aiempaan, täysin erilli-

seen musiikinopetukseen. Yksi opettajista nostaa esiin ryhmän esimerkin ja tuen, minkä koe-

taan olevan ensiarvoisen tärkeää tuen tarpeessa oleville oppilaille.  

Sillon ku oltiin vaan erikseen kymmenen oppilaan luokassa jossa saatto olla tosi levotonta ja vai-

keetaki. Nii sit ei tullu sellasta et hei että, et tollaselta sen pitäs kuulostaa. Tai että ai että toi tekee 

noin ja toi keskittyy tohon ja näin poispäin. – – monesti mä aattelen että ne [erityis]oppilaat – – 

ei oikeen niinkun pienessä porukassa uskalla [tehdä] mut isommassa porukassa – – ne saattaa just 

päinvastoin. Et hei mä uskallan, ku kaikki nää muutki tekee näin.  (O2) 

Verrattuna siihen esimerkiks että oli erityisluokka jossa oli niinku tosi, saatto olla tosi levotonta, 

just oli ne vaikeet motoriset ongelmat ja niin poispäin nii sillon siitä, että siellä oli yks ehkä joka 

opettajan kans pysty tuottamaan niitä ääniä. Sen huomaa niinku siinä erona. Eli paljo on positii-

vista. (O2) 

Jos yleisopetuksen ryhmään integroidaan erityisoppilaita, on ryhmän etukäteisvalmistelu tär-

keää. Oppilaat ovat suhtautuneet kuitenkin hyvin erityisoppilaiden ryhmään mukaan tulemi-

seen. 

 – – aina jos on joku erityistilanne, nii yleensä meillä sitten sitä luokkaa etukäteen valmistellaan 

siihen. Sitte kun nää erityisoppilaat, jotka alottaa sitten seiskalla syksyllä ne valinnaisainetunnit 

niissä tietyissä luokissa nii mie en oo koskaan kokenu, että heitä jollaki tavalla siinä luokassa 

hyljeksittäis tai jotenki eri tavalla kohdeltais. Että he on osa sitä luokkaa niinku heti. – – Sitä aina 

yritetään niitä kynnyksiä tehä mahollisimman mataliksi. Että paljon se on aina niistä koulun käy-

tänteistä, että otetaan huomioon ja tehään sitä semmosta pohjatyötä. (O3) 
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Yksi opettajista kertoi inkluusion olevan toimiva ratkaisu, mutta ryhmiin on tullut myös sellai-

sia oppilaita, jotka eivät kuuluisi hänen mukaansa edes inkluusioluokalle. Oppilaiden haasteet 

aiheuttavat jopa vaaratilanteita. Näiden oppilaiden kohdalla opettaja peräänkuulutti päättäjien 

valintoja ja todellisuuden näkemistä, sillä kaikille suuressa yleisopetuksen ryhmässä opiskelu 

ei ole toimivin ratkaisu.  

Jos mun pitäs nyt vaikka miettiä, että vaihtaisinks mä siihen toiseen [malliin]. Sen mä sanon, että 

siinä pienemmässä ryhmässä pystyy vielä tarkemmin tietty ottaa huomioon niitä ja muuta kaikki 

tää yhteistoiminnallinen ja sis sellanen [jää] niinku vähemmälle.  Pystyy ehkä niinku henkilökoh-

tasemmin antamaan sitä opetusta ja henkilökohtasemmin ohjaamaan. Tottakai se on ihan selvää. 

Mut ei oo sitä vertaistukea eikä sitä sellasta – – muiden esimerkkiä.  (O2) 

Mut sit siellä on niitä jotka ei pärjää kumminkaan. Tai jotka ei pysy mukana. Ja sellasii niinku 

enemmänki jotka ei kuulus oikeestaan edes inkluusioluokalle. Meillä on tällä hetkellä sellasia 

lapsia, joilla on tämmösiä ongelmia, että he karkailee – – se on ihan katastroof välillä. Se on ihan 

nykypäivää. – – Jotku oppilaat siis yksinkertasesti ei vaan kuulu ollenkaan sellaseen isompaan 

ryhmään. Ja sitä ei nähdä. – – ei selkeesti oo niinku ylemmiltä tahoilta ja päättäjiltä sitä ei niinku 

nähdä. Et suurimmalle osalle se niinku toimii se et ollaan yhdessä, ja sitte on niitä yks–kaks aina 

jossain. (O2) 

Vaikka suurin osa oppilaista opiskelee nykyään yleisopetuksen ryhmän kanssa, joillain oppi-

lailla on kokonaan yksilöllistetty oppimäärä musiikissa. Opetus tapahtuu kahden kesken musii-

kinopettajan kanssa, eikä integrointi tai inklusiivinen musiikinopetus toteudu heidän kohdal-

laan. 

Tällä hetkellähän mulla on tuolta alakoululta semmonen yks erityisoppilas joka siis niinku ysi-

luokkalainen iältään, mutta on täysin erityisopetuksessa kokonaan, ettei pärjää yksin. Hän tulee 

niinku yksin tänne tunnille ja – – hän saa niinku hyväksytty/hylätty tää musajuttu. Mut mä pyrin 

niinku pitämään hälle niitä samoja aiheita esillä, – – bändisoiton alkeita tai etnomusagenrejä – – 

tai soitetaan ihan niinku muittenki kanssa, mutta henkilökohtasesti ku hän on yksin siinä tunnilla 

– –. (O5) 

 – – monenlaisia papereita on. Että miulla on myös semmosia oppilaita, joilla on ihan yksilöllis-

tetty jo alakoulun puolella musiikki. – – esimerkiks ei osaa kunnolla vaikka lukee. Nii tämmöset 

oppilaat joilla on sitte ne oppimisvaikeudet sen verran laajat nii ei voi vaatia heiltä sitä musiikis-

sakaan sitte, että mitä tahansa he tekee ja pystyy osallistumaan nii ikäänku vähänniinku riittää. 

(O3) 
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5.4.2 Opettajuuden ja opetuksen muuttuminen  

Musiikinopettajilla on eriäviä mielipiteitä siitä, miten ja kuinka paljon lakimuutos on vaikutta-

nut työhön. Osan mielestä muutoksia on tapahtunut, kun taas toiset ovat sitä mieltä, ettei muutos 

näy opetuksessa kovinkaan selkeästi tai ollenkaan.  

 – – en tiiä, koenko sitä 2011 vuoden lakimuutosta nyt mitenkään kauheen selkeänä semmosena 

vedenjakajana että – – musiikin osalta siinä ei ehkä oo tapahtunu muutosta, paitsi se, että siitä nyt 

enemmän puhutaan ja kun on tää kolmiportainen tuki niin se tietenki näkyy siinä arjessa, että 

mietitään, millon tehdään pedagogista arviota ja millon selvitystä. Ja käsketään merkata tukitoi-

mia helposti. – – Et ehkä tämmösellä niinku kirjaamisen pakko- tai kirjaamisen velvoitetavalla se 

on eniten näkyny omassa työssä.  (O1)  

Niinku sanoin niin [opetus] ei [ole muuttunut]. Se johtuu niinku omasta persoonasta, et se oma 

niinku työskentelytapa ja oleminen tai työnteko on ollu alusta pitäen kokemuksellista ja toimin-

nallista. – – en koe mitään suurta muutosta, enkä mitää semmosia ahaa-elämyksiä. (O5) 

Yksi opettajista kertoo suhtautuneena muutokseen aluksi hyvin kielteisesti, sillä hän koki, ettei 

hänen ammatillinen osaamisensa riitä erityisten oppilaiden opettamiseen, mutta hyväksyneensä 

lopulta tilanteen.  

Itseasiassa mulla tuli vähän semmonen – – vastareaktio ku mie tajusin, että miulta vaaditaanki nyt 

semmosia taitoja joita miulla ei ehkä oo. Että minun pitää niitä hankkia. Et mie olin aluks vähän 

silleen, että mä oon niinku aineenopettaja ja en ole erityisopettaja, että mulla ei oo semmoseen 

mitään kutsumusta. – – vähän noloa myöntää näin jälkikäteen, mutta jos nyt oon ihan rehellinen 

niin kyllä siinä joutu vähän niinku itseänsä motivoimaan ja miettimään sitä, että hei oikeesti mie 

en itse valitse oppilaitani, vaan kaikki jotka miulle annetaan niin minun velvollisuus on heitä 

opettaa niin hyvin ku mie pystyn.  (O3)  

Oppilasaineksen muuttuminen ja sen myötä tullut opetuksen muuttuminen on vaikuttanut joi-

denkin opettajien opettajaidentiteettiin ja heidän käsityksiinsä taidoistaan opettajana. Työkoke-

muksen karttuminen on vaikuttanut siihen, kuinka tuen tarpeessa olevia oppilaita pystyy huo-

mioimaan.  

 – – jos mä mietin itseäni kymmenen vuotta sitten opettajana niin sillon mulla ei oikeestaan ollu 

sille varsinaiselle – – yksittäisen oppilaan huomioimiselle senkään vertaa aivokapasiteettia, ku se 

kaikki keskittyminen meni siihen, että mitä mää teen ja missä järjestyksessä. – – luojan kiitos on 

tullu sellasta hyvänlaista rutinoitumista – –. Että se on onneksi myös kuitenki ammattitaidon ke-

hittämiskysymys. Ja se vähitellen kehittyy itestäänkin ja saati sitte jos vielä välillä jaksaa ihan 
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käydä vaikka koulutuksessa joka tietyllä tavalla aktivoi taas huomioimaan sitä ja jaksaa aina taas 

seuraavat viikot ja kuukaudet ehkä hoksata vieläkin paremmin. (O1) 

Mut että onhan siinä joutunu opettelemaan – – monenlaisia asioita ja niinku ylipäätään ymmärtä-

mään niitä oppilaan tilannetta ja niitä vaikeuksia. Aika pitkään opetin ilman, että semmosella tarvi 

niinku päätä vaivata – –. On se [opetus] ollu erilaista mutta siis ihan niinku positiivisella tavalla 

miun mielestä haastavaa, että en ole kärsinyt siitä millään tavalla, että ihan työhön tääki kuuluu. 

(O3) 

Yhdellä opettajista oli muutosvaiheessa taustalla pitkä kokemus erityisyyksien huomioinnista, 

joten muutos ei ole vaikuttanut hänen työhönsä tai opettajuuteensa erityisesti. 

No nyt tietysti se, että ku mä kerkesin jo monta vuotta opettaa sekä niitä erityisluokkia ja EHA-

luokkiakin. Ja sitte oli näitä vierailuja et lapset oli erityisluokalta vierailemassa, niinku ihan sään-

nöllisesti osallistuu tunteihin, niinnin se ei ollu niin vierasta. Eli se [muutos] ei tuntunu vaikeelta. 

Eikä se tuntunu kovin haastavaltakaan. (O2)  

Opetus ja pedagogiset keinot ovat muuttuneet oppilasaineksen muuttumisen myötä. Yksi opet-

tajista nosti esiin toiminnallisuuden lisääntymisen opetuksessa. Musiikintunneilla on myös le-

vottomampaa kuin aiemmin. Oppilaiden keskittymiskyky ja pitkäjänteisyys on huonontunut.  

Nyt on niinku, sekä yleensä miten oppilasaines on muuttunu, ja sit nää erityisoppilaat et saa ne 

erityisoppilaat mukaan, ni enemmän muuttanu toiminnalliseksi tätä hommaa. – – mahollisimman 

paljon toimintaa tekemistä siinä ja mahollisimman vähän semmosta musiikinteoriaa – –. Ja sitte 

niinku harjotellaan niitä esimerkiks säveliä monta kertaa toistamalla toiminnallisesti. Et sitä tois-

too tulee mahollisimman paljo, koska niillä on yleensä vaan se yks tunti viikossa sitä musiikkia – 

–. Hyvin paljo toistoo. Toistoo. Tekemistä. (O4) 

Mitä aattelee alkuvuosina nii lapset jakso kyllä keskittyä ja olla paikallaan ja odottaa paljon pa-

remmin aikasemmin. Saatto olla rauhallisempaa se musiikintahti, mut nykyään se pitää ottaa 

niinku haltuun se porukka ja ottaa sitä toimintaa ja monipuolisesti tehä sitä musiikintuntia. (O4) 

Jos ryhmässä on erityisoppilaita, täytyy opetusta mukauttaa aina ryhmälle sopivaksi. Kuitenkin 

opetuksen mukauttaminen riippuu aina ryhmästä ja oppilaiden taidoista.  

Kyl se sitä suunnittelua [vaatii]. Jos mulla on inkluusioluokka, niin mä joudun jopa jättämään 

tiettyjä juttuja pois. Jotta mä voin pitää sen niinku tavallaan vaikka se on sama aihe, ku esimerkiks 

vaikka rinnakkaisluokalla. Koska siellä on niitä erityistarpeita. Tai sellasia – – vaikeita oppilaita. 

(O2) 
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Ja sit on kuitenki sellasii, nyt mullon taas inkluusioluokassa on pienempi luokka, nii sitte siinä on 

taas niinkun tosi taitavia erityislapsia, jotka esimerkiks pystyy soittaa. Ja haluu soittaa ja oppii 

korvakuulolta tosi nopeesti ja kaikkee tällasta. Et se vaihtelee niin että. (O2)  

5.4.3 Opetussuunnitelman vaikutus 

Yksi opettajista kertoo myös koulunsa uuden opetussuunnitelman vaikuttaneen positiivisesti 

erityisyyksien huomiontiin, sillä pakollisia musiikin tunteja on 7.-luokkalaisilla aiempaa enem-

män. Aiemmin oppilailla saattoi olla yläkoulussa pitkiäkin taukoja musiikin opetuksessa. 

 – – nykyisillä seiskoilla, viime syksynä alko tällä uuella opsilla eli heillä on joka jaksossa vähin-

tään yks tunti musiikkia elikkä joka viikko. Nii se auttaa tosi paljon, koska – – ei tuu nollajaksoja. 

Että näillä tässä vanhassa opsissa saatto tulla kahen kuukauen tai jopa neljän kuukauen tauko, 

ettet nähny jotaki ryhmää ollenkaan. Sillon lähtee se oppilaan ihan jo nimien opettelu suunnilleen 

alusta. Ja saati sitte se, että tietäs oppilaan vahvuudet ja haasteet. (O1) 

Että tämä on kuitenki auttanu varmasti tämän vuoden seiskojen kanssa toimimista ihan radikaa-

listi. Ja myös sitä omaa – – oppimistilanteessa oppilaan huomioimista. Kun yksinkertasesti se 

ihmis- ja oppilastuntemus on parantunut. Et mun ei tarvii miettiä, että mikä se tämän pojan nimi 

olikaan vaan mä tiiän tasan tarkkaan, että se on se ja se, ja sen vahvuudet on nämä ja sen haasteet 

on nämä tai sitte ehkä että sillä ei oo sen kummempia haasteita vaan toimii tosi hyvin ryhmän 

mukana tai muuta vastaavaa.  (O1) 

Yhdellä opettajista on musiikkia koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa enemmän kuin taval-

lisesti, mikä myös vaikuttaa positiivisesti musiikinopettajan oppilastuntemukseen ja sitä kautta 

erityisyyksien huomiointiin.  

meillon ollu tällä hetkellä vielä semmonen onnellinen asema meiän koulussa et meillon ollu niin-

kun tuplatunti musiikkia verrattuna mitä opsissa sanotaan. Eli meillon ollu aina musiikkipainot-

teinen [koulu]. Et se – – on ollu hyvä juttu. Ja se näkyy tietty siinä, että kun oppilas on erityisop-

pilas ja se tarttee erilaisia tukijuttuja niin musiikissa pystyy. Pystyy ajan puitteissaki niinku aut-

tamaan enemmän – –. (O2) 

5.5 Tulosten yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat 1. Mitä musiikinopettajat kertovat lakimuutok-

sesta ja musiikinopetuksen muuttumisesta? ja 2. Mitä musiikinopettajat kertovat oppimisen 

haasteista, niiden huomioinnista ja oppilaan tukemisesta musiikintunneilla? Musiikinopettajat 

kokevat, että musiikinopetus on muuttunut heidän työuriensa aikana useilla eri tavoilla. Yksi 
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suurimmista muutoksista opetusryhmien kannalta on erillisten pienryhmien purkaminen, mikä 

onkin yksi inklusiivisen opetuksen toteuttamisen tavoitteista. Pienluokkaopetuksen purkua ei 

kuitenkaan ole kaikissa kouluissa tapahtunut, ja osa oppilaista opiskelee suurimman osan kou-

lupäivästään edelleen pienluokassa. Yleisin malli tämän tutkimuksen tulosten perusteella on, 

että musiikissa ja muissa taito- ja taideaineissa pienryhmien oppilaat ovat integroituna tunneille 

yleisopetuksen ryhmän mukana. Takalan (2016a, s. 15) mukaan osittainen integrointi tiettyihin 

oppiaineisiin onkin edelleen integroinnin tavallisin malli. Musiikinopettajat kokevat inkluusion 

ja integraation olevan kuitenkin pääosin positiivinen ratkaisu. Esimerkiksi VanWeeldenin ja 

Whipplen (2014) mukaan musiikinopettajien suhtautuminen inkluusioon on parantunut vii-

meisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Vaikeimpia haasteita omaaville oppilaille opettajat 

toivovat kokoaikaisen pienluokkaopetuksen jatkumista työrauhan ja yleisen turvallisuuden 

vuoksi. Takala (2016a, s. 20) toteaakin, että joissain tapauksissa oppilaiden tarpeiden huomi-

ointi toteutuisi parhaiten erityisluokassa.  

Musiikinopettajat kertovat myös opettajuutensa muuttuneen, sillä heillä ei ollut muutosten ta-

pahtuessa erityisoppilaiden opettamiseen ja kohtaamiseen välttämättä tarvittavia valmiuksia. 

Opettajat kuitenkin kertovat hyväksyneensä lopulta sen, että heidän opetettavanaan tulee jat-

kossa olemaan erityisiä oppilaita, ja uuden opettelu on kääntynyt lopulta voimavaraksi. Adamek 

ja Darrow (2010, s. 14) painottavat, että luokassa on aina erilaisia oppilaita, ja opettajan tehtävä 

ja vastuu on opettaa heitä kaikkia ammattitaitoisesti. Työkokemuksen karttuminen on vaikutta-

nut positiivisesti vaikeuksien ja erityisyyksien huomiointiin, kun opetus on muuttunut sujuvam-

maksi. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi Facklerin ja Malmbergin (2016, s. 191) mukaan opet-

tajien minäpystyvyyden tunne, joka on suurempi kokeneemmilla kuin kokemattomilla opetta-

jilla. Opetuksessa oppilaiden erityistarpeet täytyy huomioida joustavasti, eikä samaa tuntisuun-

nitelmaa voi käyttää kaikille ryhmille, mutta VanWeeldenin ja Whipplen (2014) kyselytutki-

muksen tuloksista käy ilmi, että musiikinopettajat kokevat mielekkääksi opetuksen mukautta-

misen erityistarpeita huomioivaksi. Uudistunut opetussuunnitelma ja useammat musiikin viik-

kotunnit seitsemäsluokkalaisilla ovat osaltaan auttaneet opettajia ryhmä- ja oppilastuntemuk-

sessa ja siten oppilaiden henkilökohtaisessa huomioinnissa. 

Musiikinopettajat pystyvät tulosten perusteella huomioimaan erityisyyksiä hyvin ja heidän pe-

dagoginen osaamisensa vaikuttaa olevan riittävällä tasolla. Integraation ja inkluusion onnistu-

miseen musiikinopetuksessa vaikuttavat kuitenkin myös ulkoiset tekijät kuten resurssien määrä. 

Kaikkonen (2009a, s. 73) sekä Adamek ja Darrow (2010, s. 52) vahvistavat, että inkluusion 
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toteutumisen esteenä voivat olla esimerkiksi liian suuri luokkakoko, avustajan puute ja ylipää-

tään niukat resurssit. Koulunkäynnin avustaja koetaan tärkeäksi, sillä kun toinen aikuinen pys-

tyy huomioimaan häiriötä aiheuttavia oppilaita, voi musiikinopettaja jatkaa opetusta eikä ope-

tusta tarvitse keskeyttää. Opettajat kertovat, että jos ryhmissä on integroituna tai inklusoituna 

yksi tai useampia erityisoppilaita, on avustaja välttämätöntä resursoida ryhmän mukaan kaikille 

oppitunneille. Takala (2016c, s. 126) tiivistää, että kun avustaja on mukana tunnilla, opettaja 

pystyy keskittymään paremmin kokonaisuuden hallintaan ja avustaja voi keskittyä yksittäisten 

oppilaiden tukemiseen ja ohjaamiseen.  

Toinen ratkaiseva tekijä tavoitteellisen opetuksen onnistumisen kannalta on ryhmäkoko. Jos 

ryhmät ovat liian suuria, erityisyyksien huomiointiin ei jää aikaa, kun opettajan täytyy keskittyä 

kokonaisuuden hallintaan. Liian suuret ryhmät kuormittavat opettajaa, varsinkin jos toista ai-

kuista ei luokkaan ole saatavilla, ja yleinen levottomuus tunneilla kasvaa. Osalla opettajista 

ryhmäkoot ovat tarpeeksi pieniä, jolloin oppilaan henkilökohtaiselle huomioinnille jää parem-

min aikaa kuin suurissa ryhmissä.  Huhtanen (2011, s. 49) toteaakin, että käytöshäiriöt yleisty-

vät liian suurissa oppilasryhmissä, eikä opettajan aika riitä henkilökohtaiseen ohjaamiseen, on-

gelmien havaitsemiseen tai niihin puuttumiseen. Tämä häiritsee koko luokan oppilaiden oppi-

mista ja oppimistavoitteiden saavuttamista. Toisaalta erityisten oppilaiden kanssa opiskelu lisää 

oppilaiden hyväksyntää erilaisuutta kohtaan (Adamek & Darrow, 2010, s. 52). 

Yhteistyö on opettajien kertomuksissa tiivistä muiden opettajien ja erityisopettajien kanssa. Ta-

kala (2016b, s. 31) toteaakin, että koulun eri ammattilaiset ovat tekemisissä samojen oppilaiden 

kanssa, jolloin yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Erityisopetuksen tarpeen kas-

vun myötä joillain kouluilla erityisopettajia on palkattu lisää, mikä on helpottanut työskentelyä 

ja erityisyyksiin suhtautumista. Myös samanaikaisopetus koetaan mielekkäänä työskentely-

muotona. Roiha ja Polso (2018, s. 58) toteavat, että samanaikaisopettajuuden avulla oppilaiden 

yksilöllisyyttä pystytään huomioimaan paremmin ja lievittämään suurten ryhmien tuomia haas-

teita. Oppilasta koskevien dokumenttien saatavuus kaikille opettajille koettiin tärkeänä ja hyö-

dyllisenä. Takala (2016b, s. 29) painottaa, että oppilasta koskevien asiakirjojen tärkein tehtävä 

on tukea opettajien työskentelyä. Yhteistyön kulmakivi onkin informaation kulkeminen opet-

tajien välillä. Aina tieto ei kuitenkaan kulje toivotulla tavalla, ja tämä lisää opettajien työn kuor-

mittavuutta, sekä hankaloittaa haasteiden huomioimista. Hammelin (2004) mukaan musiikin-

opettajalla tulisi olla mahdollisuus tutustua etukäteen jokaista erityistä oppilasta koskeviin do-

kumentteihin. Takalan (2016b, s. 31) mukaan puutteellinen kommunikaatio aiheuttaa väärinkä-

sityksiä ja vaikeuttaa tuen toteuttamista. 
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Musiikki oppiaineena on opettajien kertomusten mukaan erilainen verrattuna muihin aineisiin, 

sillä sen monipuoliset toimintatavat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja monipuolisen 

osaamisen näytön. Musiikin avulla voidaan myös opetella muissa oppiaineissa tarvittavia tai-

toja erityisesti alakoulussa (Kaikkonen, 2009b, s. 208). Musiikin tunneilla erityisyydet eivät 

välttämättä näy niin selkeästi, sillä oppilaiden omat taidot saattavat olla erityisyyksistä huoli-

matta hyvät, ja osaamisen näyttäminen motivoi heitä. Yleisestikin oppilasryhmät voivat olla 

hyvin heterogeenisiä, jolloin opettajan täytyy suunnitella opetuksensa ryhmää lukien. (ks. Van 

Manen, 1991.) Vaikka oppilas opiskelisikin musiikkia pienryhmässä, on opetus silti aina ta-

voitteellista. Jos oppilas on integroituna tavalliseen ryhmään, on ryhmän tuki ja yhdessä teke-

minen musiikintunneilla tärkeää. Musiikki vahvistaakin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vertais-

ryhmään identifioitumista (Saarikallio, 2009, s. 225–226). Esimerkiksi yhteismusisoinnissa op-

pilas saa hyvin tukea ryhmältä ja pystyy osallistumaan omien valmiuksiensa ja taitotasonsa 

mukaisesti. (Kaikkonen, 2009a, s. 75; Jellison, Brown & Draper, 2015.) Positiivisen ja luotta-

muksellisen ilmapiirin luominen kannustaa oppilaita osallistumaan (Rönty & Rönty, 2012, s. 

70; Sutela, Juntunen & Ojala, 2016, s. 181).  

Vaikka uusi opetussuunnitelma (2014) on muuttamassa opetusta oppilaslähtöisemmäksi, on 

musiikin oppiaineessa vastuu tunnin etenemisestä kuitenkin opettajalla, sillä soittaminen ja 

yleensäkin toiminnallisuus vaatii paljon ohjeistusta ja ryhmän hallintaa. Toiminnallisuus on 

musiikintuntien ydin, ja opettajat kertovat käyttävänsä monipuolisesti musiikin eri toimintata-

poja ja erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, kuten Suzuki-, Kodály- ja Orff-pedagogiikkaa 

sekä musiikkiliikuntaa. Musiikkiliikunnan avulla jokainen oppilas voidaan osallistaa helposti 

mukaan musiikilliseen toimintaan (Sutela, Juntunen & Ojala, 2016, s. 183). Toiminnallisuus 

aiheuttaa kuitenkin myös levottomuutta, ja esimerkiksi jo valmiiksi keskittymisen haasteita 

omaava oppilas saattaa häiritä tuntia jatkuvasti. Jatkuvat häiriöt vaikeuttavat muun ryhmän op-

pimista, ja opetuksen keskeytyminen häiriötekijöiden vuoksi aiheuttaa turhautumista ja levot-

tomuutta muussa ryhmässä, joka olisi valmis etenemään opetuksessa nopeammin (Huhtanen, 

2011, s. 113). Opetuksen pilkkominen pienempiin osiin sekä tarpeeksi hidas eteneminen on 

tärkeää. (ks. Kaikkonen, 2009b, s. 206; Sutela, Juntunen & Ojala, 2016, s. 181.)  

Oppilaiden erityisyyksien ja yksilöllisten tarpeiden huomioinnin tärkein keino on opetuksen 

eriyttäminen. Eriyttäminen onkin kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta ja se perustuu op-

pilastuntemukseen (POPS, 2014, s. 30). Musiikissa eriyttämistä tarvitaan paljon yhteismusi-

soinnissa, sillä se on yksi keskeisimmistä toimintatavoista ja oppilaiden taitotasot vaihtelevat. 

Opettajat kertovat eriyttävänsä soittotehtävissä antamalla oppilaalle helpompia soittimia, tai 
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helpottamalla käsillä olevaa soittotehtävää. Oppilaat saattavat erityisyyksistä huolimatta olla 

musiikillisesti lahjakkaita, joten esimerkiksi Standerfer (2011) esittää, että musiikin tunneilla 

jokaisen oppilaan eriyttämisessä ja opetuksessa tulee huomioida aina kolme seikkaa, jotka ovat 

oppilaan valmius- ja taitotaso, henkilökohtainen oppimistapa sekä mielenkiinnon kohteet. Yksi 

yhteissoittoon uutena tullut elementti on teknologia ja erityisesti tabletit. POPSissa (2014, s. 

29) mainitaan, että uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja tulee käyttää oppimisen edis-

tämiseksi ja tukemiseksi. Teknologian avulla soittaminen koetaan hyödylliseksi keinoksi eri-

laisten erityisyyksien huomioinnissa. Opettajien mukaan oppilaat myös keskittyvät paremmin, 

kun käytössä on esimerkiksi iPad. Teknologian avulla on helppoa luoda, tuottaa ja käsitellä 

musiikkia (Juntunen, 2015, s. 57). Lapset ja nuoret ovat kasvaneet erilaisten laitteiden ympä-

röimänä, joten niiden käyttämiseksi ei tarvita erityistä ponnistelua, mikä motivoi oppilaita. 

(Ruippo & Salavuo, 2006, s. 291). 

Arvioinnissa oppilaan erityisyyden ja taitotason huomiointi on tärkeää. Huhtasen (2011, s. 77) 

mukaan arvioinnin ensisijainen tavoite on edistää oppimista, ja kaikkien käytössä olevien arvi-

ointikäytäntöjen tulisi edistää myös erityisten oppilaiden osallistumista. Opettajat kertovat, että 

arviointiin vaikuttaa se, opiskeleeko oppilas yleisopetuksen ryhmässä vai pienryhmässä. Takala 

ja Kjäldman (2016) painottavat, että oppimisen haasteet tulee ottaa huomioon arviointia teh-

dessä. Hammel ja Hourigan (2011, s. 149) esittävät, että musiikinopettajan tulee mukauttaa ja 

muokata arvioinnin kriteerejä ja tapoja sellaisiksi, että kaikki oppilaat voivat erityisyyksistä 

huolimatta onnistua oppimistehtävissä. Arvioinnin suunnittelun tulee olla kiinteä osa opetus-

suunnitelmaa ja siihen täytyy kiinnittää huomiota opetusta suunnitellessa. (Hammel & Houri-

gan, 2011, s. 141) Opettajat kokevat, että arviointiin ei ole saatavilla tarpeeksi ohjeistusta, jos 

oppilaiden osallistuminen tunneilla jää vajaaksi erityisyyden tai vamman takia. POPSissa 

(2014, s. 55) ohjeistetaan, että erityisiä oppilaita tulee arvioida heidän pystyvyytensä ja henki-

lökohtaisten oppimistavoitteidensa toteutumisen näkökulmasta.  
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6 Pohdinta 

 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella musiikinopettajat ovat sisäistäneet kouluissa tapahtu-

neita muutoksia kuten inkluusion periaatteen, ja pyrkivät tarjoamaan oppilaille tarvittavaa tukea 

mahdollisuuksien mukaan. Integrointi ja inkluusio nähdään pääosin positiivisena asiana, mikä 

kertoo muutoksen olleen oikeansuuntainen. Joissain seikoissa eriävät mielipiteet inkluusion to-

teuttamisesta ja toimivuudesta kuitenkin antavat ymmärtää, että muutosten sisäistäminen voi 

osittain olla kesken tai etteivät kaikki musiikinopettajat ole samaa mieltä siitä, että inkluusiope-

riaate olisi toimiva ratkaisu kaikille oppilaille.  

Tuloksista voidaan myös päätellä, että tämän tutkimuksen musiikinopettajat kokevat pysty-

vänsä kohtaamaan erityisiä oppilaita ja tarjoamaan tukea suhteellisen hyvin. Tuloksista nousee 

esiin esimerkiksi opetuksen muuttuminen toiminnallisempaan suuntaan ja musiikinopettajat 

kertovat käyttävänsä tai ottaneensa käyttöön monipuolisesti erilaisia opetuskeinoja. Oppilaan 

erityisyyksien ja henkilökohtaisten tarpeiden huomiointi onnistuu kuitenkin parhaiten silloin, 

kun resurssit ovat riittävät. Yksi inkluusion onnistumista edistävistä tekijöistä eli ryhmäkokojen 

pienentäminen ei tämän tutkimuksen perusteella ole toteutunut kaikissa kouluissa tarpeeksi hy-

vin. Kun ryhmäkoot pysyvät suurina, olisi avustajaresursseja puolestaan lisättävä, mutta musii-

kinopettajat kokevat kuitenkin myös avustajaresurssit puutteellisiksi. Musiikinopettajien kerto-

musten perusteella resursseilla on selvä yhteys siihen, kuinka erityisyyksiä pystyy huomioi-

maan, joten resurssien riittävyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jos ryhmässä on erityisiä 

oppilaita.  

Musiikinopettajat kertoivat ryhmän tuen olevan tärkeää erityisille oppilaille. Ryhmien ollessa 

heterogeenisiä nousee kuitenkin esiin kysymys siitä, kuinka erityisten oppilaiden vaatima hen-

kilökohtainen huomiointi vaikuttaa ”tavallisten” oppilaiden oppimiseen ja etenemiseen. Jotkut 

tämän tutkimuksen musiikinopettajista kertoivat työn olevan kuormittavaa ja haastavaa etenkin 

niiden ryhmien kohdalla, joissa on erityisiä oppilaita. Jos opettajan kapasiteetti menee yhden 

tai kahden oppilaan huomiointiin, inkluusion pääperiaatteena oleva osallisuuden käsite saattaa 

olla uhattuna muiden oppilaiden osalta. Myös oppimistavoitteiden helpottaminen ja hitaampi 

sisällöllinen eteneminen saattaa olla haitallista niille, joilla olisi mahdollisuuksia edetä tehtä-

vissä nopeammin ja pidemmälle.  
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Tämän tutkimuksen musiikinopettajat ovat olleet työelämässä jopa kaksi vuosikymmentä, joten 

muutoksia on ehtinyt tapahtua paljon heidän työuriensa aikana. Musiikinopettajat kertoivat mo-

nenlaisista oppimisen haasteista, mikä antaa viestiä siitä, että musiikinopettajilta vaadittaisiin 

laajaa tietämystä erityispedagogiikasta ja sen menetelmistä. Opettajien kertomuksista nousee 

esille se, että he pystyvät kohtaamaan erilaisia haasteita hyvin, vaikka kukaan heistä ei suoraan 

maininnutkaan saaneensa lisäkoulutusta muutosvaiheessa. Musiikinopettajien lisäkouluttami-

nen olisi kuitenkin erittäin tärkeää, ettei työ muodostu liian kuormittavaksi, sillä tämän tutki-

muksen tuloksissa nousee esiin myös se, että musiikintunneille voidaan integroida oppilaita 

yleisopetuksen ryhmän mukaan, vaikka he olisivat muissa oppiaineissa pienryhmäopetuksessa 

tai kokoaikaisessa erityisopetuksessa. Tämä korostaa entisestään sitä, että musiikinopettajalla 

tulisi olla riittävästi tietoa ja osaamista erityisyyksien kohtaamiseen. 

Työelämän haasteisiin tulisi vastata myös uusien musiikinopettajien kouluttamisessa, sillä la-

kimuutoksen myötä erityispedagogiikan tietämystä tarvitsee tämän päivän koulussa jokainen 

opettaja aineesta riippumatta. Erityismusiikkikasvatus mielletään yleensä vain erillisissä laitok-

sissa tapahtuvaksi musiikkikasvatukseksi, mutta se tulee ottaa osaksi koulujen musiikkikasva-

tusta, sillä erityismusiikkikasvatuksen sovellukset ovat käyttökelpoisia ja tarpeellisia myös 

koulujen musiikinopetuksessa. Erityisopetus on jatkossakin sulautettu perusopetuksen yhtey-

teen, joten opiskeluvaiheessa olevien opettajien opintojen muuttaminen ja kehittäminen työn 

vaatimuksia vastaavaksi pitäisi olla ensisijainen tavoite. 

 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa on hankalaa määrittää yksinkertaista vastausta kysymykseen, mil-

laista on hyvä tutkimus. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 150) mukaan hyvässä tutkimuksessa 

tutkija on sitoutunut toimimaan eettisesti kaikissa tutkimusta koskevissa asioissa. Näihin sisäl-

tyvät muun muassa tutkimussuunnitelman huolellinen laatiminen, tutkimusasetelman sopivuu-

den perustelu sekä laadukas raportointi tutkimuksen kaikista vaiheista. Näin eettiset kysymyk-

set kietoutuvat läheisesti myös luotettavuus- ja arviointikriteereihin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 149–150.) Tässä tutkielmassa aiheen valintaa on perusteltu johdannossa ajankohtaisuudella, 

henkilökohtaisuudella sekä yleisellä tutkimuksen tarpeella. Tutkimukseen osallistuneet henki-

löt ovat osallistuneet tutkimukseen vapaaehtoisesti ja heitä on informoitu asianmukaisesti kai-

kista tutkimukseen liittyvistä seikoista. Tutkimuksen eri vaiheet on pyritty raportoimaan mah-

dollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, eikä mitään vaihetta ole jätetty kirjaamatta. Tulosten 
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raportoinnissa on noudatettu erityistä varovaisuutta ja herkkyyttä, sillä osa haastateltavista ker-

toi haastatteluissa yksityiskohtaisia tietoja sekä omista kokemuksistaan että oppilaiden koke-

muksista. Aineisto on anonymisoitu huolellisesti, ettei henkilö- tai paikkakuntatietoja paljas-

tuisi missään vaiheessa. Hännisen (2015, s. 181) mukaan eettisen arvokkuuden perusta kerron-

nallisessa tutkimuksessa on ihmisen ominaislaadun kunnioittaminen ja tutkittavien avoimen it-

seilmaisun mahdollistaminen. Tarinoiden analyysissä tutkijan huomaavaisuus ja huolellisuus 

korostuvat, sillä tarinoihin voi sisältyä hyvin henkilökohtaisia ja herkkiä asioita.  

Yleiset käsitteet sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa ovat 

validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetin käsite tarkoittaa valitun metodin luotettavuutta tutkitun 

aiheen mittarina. Reliabiliteetin käsite mittaa sitä, kuinka mittausolosuhteet, tässä tutkimuk-

sessa haastattelutilanne, sekä mittaajan toiminta eli tutkijan läsnäolo, on vaikuttanut tutkimuk-

sen tuloksiin, ja onko tulos toistettavissa. Joissain laadullisen tutkimuksen suuntauksissa, kuten 

kerronnallisessa tutkimuksessa tutkijaa ei voida erottaa tiedonmuodostumisen prosessista eril-

liseksi henkilöksi, sillä haastattelutilanne on vuorovaikutteinen ja tulkinnallinen. (Heikkinen, 

2015, s. 163.) Siispä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä ei voida sellaisinaan soveltaa tämän 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin.  

Heikkinen (2015, s. 164) on kuitenkin kollegoidensa kanssa luonut kerronnalliselle tutkimuk-

selle validointiperiaatteet, jotka ovat historiallisuuden periaate, refleksiivisyyden periaate, dia-

lektisuuden periaate, toimivuuden periaate sekä havahduttavuuden periaate. Historiallisuus viit-

taa siihen, että yksilöllisten kertomusten taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät, joiden pohjalta 

tarinoita kerrotaan, ja tutkimuksen ajalliset sekä paikalliset yhteydet täytyy tuoda lukijan tiet-

täväksi. Refleksiivisyys painottaa tutkijan tietoisuutta siitä, että tutkija on luonut tutkimusai-

heestaan oman tulkintansa omista lähtökohdistaan ja taustoistaan käsin. Dialektisuus tarkoittaa 

tutkimuksen rakentumista dialogisesti tutkijan ja maailman välillä. Toisaalta se tarkoittaa sitä, 

että tutkimuksen eri äänet ja näkökulmat on nostettu esiin raportoinnissa. Toimivuuden periaa-

tetta voidaan soveltaa parhaiten toimintatutkimuksen arviointiin, mutta se tarkoittaa tutkimuk-

sen toteutuksen toimivuutta sekä tutkijan että tutkittavien näkökulmasta, sekä tutkimuksen eet-

tisten periaatteiden toteutumista. Lisäksi se mittaa sitä, onko tutkimus tuottanut hyödyllisiä tai 

käytettäviä tuloksia. Havahduttavuus tarkoittaa sitä, että lukijalle avautuu uusi näkökulma tut-

kittavana olleeseen aiheeseen. (Heikkinen & Syrjälä, 2007, s. 150–161; Heikkinen, 2015, s. 

164–165.) 
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Historiallisuutta voidaan tarkastella tässä tutkimuksessa siten, että tutkimuksen osallistujat oli-

vat kokeneita musiikinopettajia, jotka ovat työskennelleet ennen lakimuutosta sekä sen jälkeen. 

Kokeneiden musiikinopettajien haastattelujen kautta opetuksessa tapahtuneita muutoksia on 

mahdollista tavoittaa luotettavasti, sillä opettajat ovat kokeneet niitä omakohtaisesti. Musiikin-

opettajien työkokemus vaihteli kymmenestä kahteenkymmeneen vuoteen, jonka voidaan todeta 

olleen riittävä, sillä kaikki opettajat reflektoivat muutoksia monipuolisesti.  

Refleksiivisyys, eli tulkinnallisuus on yksi merkittävimmistä tekijöistä tämän tutkimuksen to-

teutuksessa. Olen pian valmistuva musiikinopettaja ja seuraan aktiivisesti eri medioissa sekä 

sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua lakimuutoksesta ja opettajien kokemuksista. En-

simmäinen tutkimuskysymys, eli kuinka musiikinopetus on muuttunut, sisältää itsessään en-

nakko-oletuksen siitä, millaisia tutkimustuloksia aineistosta mahdollisesti nousee. Heikkisen ja 

Syrjälän (2007, s. 153) mukaan tutkija suhtautuu tutkimuskohteeseensa väistämättä eri tavalla 

silloin, kun kyse on saman alan tai aiheen asiantuntijasta. Tässä tapauksessa ei voida puhua 

asiantuntijasta, mutta omat käsitykseni ja ennakko-oletukseni musiikinopetuksesta ja opettajien 

kohtaamista haasteista ovat luultavasti ohjanneet tulkintaa jonkin verran. Toisaalta olen vasta 

aloittamassa omaa työuraani, eikä minulla ole samankaltaisia kokemuksia muutoksista kuin 

haastattelemillani kokeneilla opettajilla. Heidän kertomustensa tutkiminen ja tarinoiden tul-

kinta ovat toimineet oppimiskokemuksena myös minulle tutkijana, kun olen päässyt tarkastele-

maan aihetta lähes puhtaalta pöydältä heidän kertomustensa kautta.  

Dialektisuus toteutuu tutkimuksen tulosten raportoinnissa hyvin, sillä haastatteluista nousseita 

eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä on raportoitu yhtä avoimesti kuin muita aineistosta nouse-

vista aiheita. Tutkimuksen tuloksiin on päästy dialogisin keinoin, eli haastattelemalla musiikin-

opettajia, ja tutkimusten tulosten tulkinta perustuu sekä aineistoon että aiempaan tutkimustie-

toon niitä toisiinsa peilaten. Toimivuuden periaate sisältää tulosten hyödyllisyyden arvioinnin 

käsitteen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että opettajat kokevat pys-

tyvänsä kohtaamaan erityisiä oppilaita hyvin, mikä luo positiivista kuvaa musiikinopetuksen 

tilasta. Kuitenkin inkluusion ja tuen toteuttamiseen tarvitaan vielä lisää resursseja, ja siirtymä-

vaihe vaikuttaa olevan hieman kesken, eli tästä voidaan päätellä, etteivät kaikki tapahtuneet 

muutokset ole nykyisellään välttämättä vielä toimivia. Tutkimuksen osallistujajoukko oli kui-

tenkin melko suppea, joten laajoja yleistyksiä ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella voida 

tehdä. 
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Havahduttavuuden periaatetta voisi tarkastella tässä tutkielmassa niin, että opettajien kertomuk-

sista ja osin haasteellisistakin kokemuksista voi löytyä kosketuspintaa sekä voimaannuttavaa 

vertaistukea muille musiikinopettajille. Opettajien kokemukset olivat pääpiirteittäin positiivi-

sia, mikä herättää kysymyksen siitä, onko tutkittavien joukko valikoitunut niin, että negatiivi-

simpia kokemuksia omaavat musiikinopettajat ovat jääneet tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kuitenkin joissain seikoissa, kuten esimerkiksi resurssien riittävyydessä aineistosta nousi sekä 

positiivisia että negatiivisia kokemuksia, joten näkökulma ei ole tuloksissa yksipuolisen posi-

tiivinen. Useammilla haastatteluilla aineistoon olisi voinut tulla enemmän variointia, mikä olisi 

mahdollisesti tuonut esille erilaisia, monipuolisempia tuloksia. 

 Jatkotutkimusaiheita 

Tutkimusta suunnitellessani tutkimuksen kohderyhmänä oli kaksi vaihtoehtoa, opettajat ja op-

pilaat. Tässä tutkimuksessa tutkittiin opettajien näkemyksiä muutoksista ja tuen tarjoamisesta. 

Opettajat nostivat esiin useita oppilastapauksia, joille tukitoimia on täytynyt tarjota. Erittäin 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tarkastella kolmiportaisen tuen muotoja musiikintun-

nilla tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden näkökulmasta. Tällaisessa tutki-

muksessa nousevat kuitenkin vahvasti esiin eettiset kysymykset, sillä oppilaita koskevat doku-

mentit ja päätökset ovat salassa pidettävää tietoa. Kuitenkin tällainen oppilaiden näkökulmaa 

valottava tutkimus voisi tuoda hyödyllistä tietoa tuen tarjoamiseen ja sen suunnitteluun, sekä 

myös toimia palautteenantajana opettajille ja jopa päättäjille.  

Tutkimuksen tuloksista on nostettavissa esiin useita erilaisia jatkotutkimusaiheita. Yksi musii-

kinopettajista pohti teknologian käytön merkitystä ja laajuutta nykypäivän koulussa, ja antoi 

haastattelussaan suoraan jatkotutkimusaiheen. Kyseisen opettajan mukaan olisi hyödyllistä, jos 

teknologian käytöstä ja erilaisten ohjelmien mahdollisuuksista olisi olemassa jonkinlainen ylei-

nen koonti tai tietopankki kaikkien musiikin opettajien ja muidenkin opettajien käyttöön. Näin 

teknologian hyödyntäminen olisi helppoa ja opettajien kynnys sen käyttämiseen madaltuisi. Si-

ten teknologian tarjoamia työtapoja ja sovelluksia pystyttäisiin hyödyntämään helpommin 

myös erityisten oppilaiden opettamisessa.  

Muutama tämän tutkimuksen musiikinopettajista nosti esiin ammattitaidon kehittämistä koske-

via seikkoja, joten ehdottomasti tutkimuksen arvoinen aihe olisi opintojen vastaavuus työelä-

män vaatimuksiin ja haasteisiin erityisoppilaita opetettaessa. Teoreettisessa viitekehyksessä tar-

kastellut musiikkikasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmat antoivat ymmärtää, ettei tällä 
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hetkellä koulutuksessa ole tarjolla kovinkaan paljoa erityispedagogiikkaa tai erityismusiikki-

kasvatusta. Tämä heijastuu väistämättä myös työelämään ja sen haasteisiin erityisopetuksen 

lisäännyttyä.  

Tähän tutkimukseen osallistui viisi musiikinopettajaa, joiden mielipiteet inkluusiosta ja tuen 

toteuttamisesta olivat pääpiirteittäin positiivisia. Kuitenkin joissain osa-alueissa opettajien ker-

tomukset olivat negatiivisia, joten saman tutkimuksen uudelleen toteuttaminen esimerkiksi 

muutaman vuoden kuluttua näyttäisi, onko muutosten sisäistäminen sittenkin ollut kesken, ja 

kuinka tilanne olisi mahdollisesti parantunut. Olen pohtinut tästä tutkimuksesta nousseiden tu-

losten myötä myös sitä, millaisia musiikinopettajien vastaukset olisivat olleet, jos tutkimuk-

sessa olisi painotettu enemmän sitä, onko inkluusio toimiva ratkaisu vai ei, sillä esimerkiksi 

johdannossa esiin nostettujen tuoreen uutisen sekä blogitekstin antaman kuvan myötä musii-

kinopettajilla saattaisi olla myös vahvasti negatiivisia kokemuksia.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

Hei! 

Opetatko musiikkia peruskoulussa? Oletko ollut työelämässä yli kymmenen vuotta? Onko musiikin ope-

tusryhmissäsi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, joita täytyy huomioida? Näkyykö lisääntynyt eri-

tyisopetus musiikin tunneilla? Onko musiikinopetus mielestäsi muuttunut perusopetuslain muutoksen 

voimaantulon (v. 2011) ja inkluusion periaatteen käyttöönoton myötä? 

Mikäli voit vastata ylläoleviin kysymyksiin kyllä, pyytäisin sinua osallistumaan tutkimushaastatteluun. 

Teen pro gradu -tutkielmaa Oulun yliopistossa musiikin opetuksen muuttumisesta lakimuutoksen jäl-

keen sekä oppimisvaikeuksien ilmenemisestä ja niiden huomioinnista musiikin tunneilla. Haastattelu 

voidaan toteuttaa tilanteen mukaan joko Skype-, puhelin- tai henkilökohtaisena haastatteluna ja se vie 

aikaasi noin 30-60 minuuttia. Haastattelut äänitetään litterointia varten. Aineistoa käsitellään luottamuk-

sellisesti ja anonyymisti, eikä yksittäisiä osallistujia voida tunnistaa. 

Jos sinulla heräsi ajatuksia näistä aiheista, otathan minuun yhteyttä yksityisviestillä, viestillä tai sähkö-

postilla, niin sovitaan sinulle sopiva haastatteluaika. Annan mielelläni myös lisätietoja tutkimuksesta! 

Ystävällisesti 

Elina Korhonen 

Musiikkikasvatuksen opiskelija 

Oulun yliopisto 

p. XXX-XXXXXXX 

xxx.xxx@student.oulu.fi 
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LIITE 2 

Haastattelupohja 

Taustatiedot: Ikä, työkokemus vuosina, aineen- vai luokanopettaja 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se on mahdollista keskeyttää milloin tahansa. Aineis-

toa käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, ja se hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Tutkimus käsittelee perusopetuslain muutoksen ja muuttuneen tuen tuomia muutoksia musiikinopetta-

jien arjessa. Myös erityisopetus on lisääntynyt vuosittain. Kerro sinun kokemuksiasi siitä, onko musiikin 

opetus muuttunut ja millä tavoin. Kerro myös, näkyykö lisääntynyt erityisopetus ja jos näkyy, niin 

kuinka oppilasta voidaan tukea musiikin tunneilla. 

Kysymyksiä tarvittaessa: 

1. Näkyykö lakimuutos arjessa? Miten? 

2. Näkyykö lisääntynyt erityisopetus? Miten? 

o Kuinka on vaikuttanut omaan työhön ja opettajuuteen? 

3. Millaisia tilanteita tunneilla on ollut? Millaisia erityisoppilaita? 

o  Kuinka paljon tiedät erityisyyksistä? 

4. Kuinka tukea voidaan antaa musiikissa? 

o Millaiset tukiresurssit? Eriyttäminen? 

▪ Konkreettisia tapoja ja keinoja 

5. Yhteistyö muiden opettajien kanssa 

o Onko avustajan tarvetta? Mitä muuta? 

6. Lopuksi: Onko sinulla vielä jotain lisättävää? 

 


