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Kandidaatintutkielma on toteutettu kvalitatiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka pohjautuu 
aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, artikkeleihin ja kirjoihin. Tutkielman tarkoituksena on muo-
dostaa kuva liikunnanopetuksen kehityskaaresta erityisliikunnasta kaikille avoimeen liikuntaan 
ja löytää tietoa miten liikuntaa voitaisiin soveltaa yleisopetuksen kaikille avoimilla liikuntatun-
neilla. Tutkielmassa tulee esille liikunnan soveltamisen ja eriyttämisen eroja sekä erilaisia kei-
noja tukea liikuntaa opettavia opettajia liikuntatuntien soveltamisessa yleisopetuksessa. 

Vammaisille erikseen järjestettävästä erityisliikunnasta on edetty yhteiseen kaikille avoimeen 
liikuntaan ja yhteiskoulujärjestelmään, jossa kaikilla on oikeus opiskella omassa lähikoulus-
saan. Joissakin tilanteissa lähikoulu ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto ja siksi erityiskouluja on 
vielä olemassa. Suomessa lähikouluperiaate toteutuu hyvin. Vuonna 2008 lähes 90 % tukea 
tarvitsevista oppilaista oli ainakin osittain yleisopetuksessa. 

Inkluusion ja kaikille avoimen liikunnan toteutumiseen tuo haasteita opettajien koulutuksen 
puutteen tuoma epävarmuus ja negatiivinen suhtautuminen tukea tarvitseviin oppilaisiin. Ope-
tusministeriö on antanut suosituksen, jonka mukaan jokaisen ison kunnan tulisi palkata erityis-
liikunnanopettaja konsultaatioavuksi kunnan liikuntaa opettaville opettajille. Erityisliikunnan 
asiantuntijoiden antaman avun on todettu edistävän oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja osallis-
tumista. Konsultoivien erityisliikunnanopettajien toiminnan vakinaistaminen Suomessa on ol-
lut haastavaa. 

Koululiikunnan soveltamiseen löytyi useita keinoja. Eräs tehokkaimmista keinoista soveltaa 
liikunnanopetusta on vertaisoppiminen, jossa luokkatoverit toimivat avustajina ja palautteen 
antajina toisilleen. Soveltavassa liikunnanopetuksessa tehokkaaksi toimintatavaksi on havaittu 
sekä monipuolinen opetustyylien ja -menetelmien käyttö että opettajan taito soveltaa liikunta-
välineitä oppilaiden tarpeiden mukaan. Oppilaalle myönnettyjen tukipalveluiden tulisi olla käy-
tössä myös liikunnantunnilla, kuten oppilaalle mahdollisesti myönnetty koulunkäynninohjaaja. 
Perusopetuslaissa määritellään, että oppilaan tarvitsemat tukitoimet ja apuvälineet tulee olla 
maksutta saatavilla. Myös oppilaalle myönnetyn avustajan tulisi seurata oppilasta koululiikun-
nan tunneille, mikä opettajien kokemusten mukaan ei useinkaan toteudu. 

Avainsanat: inkluusio, kaikille avoin liikunta, soveltava liikunta 
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1 JOHDANTO  

Inkluusio on tämänhetkinen ideaalitavoite koulumaailmassa, johon pyritään integroimalla eri-

tyisoppilaita yleisopetuksen luokkiin (POPS 2014, 18). Inkluusion onnistumiseen vaikuttaa 

myös liikuntaa opettavien opettajien työpanos sekä asenteet (Rintala, Huovinen & Niemelä 

2012, 236-237). Kiinnostuin aiheesta työskennellessäni koulunkäynninohjaajana yleisopetuk-

sen liikunnantunneilla. Tunneilla oli mukana myös integroituja oppilaita. Kiinnitin huomioni 

siihen miten tärkeää on liikunnan opetuksen soveltaminen yleisopetuksessa jokaiselle ryhmälle 

yksilöllisesti ja oppilaiden erityistarpeiden huomioon ottaminen. Erityistarpeita on yleisopetuk-

sen oppilailla koko ajan enemmän, koska erityistä tukea tarvitsevia oppilaita integroidaan jat-

kuvasti enemmän yleisopetukseen (Rintala ym. 2012, 216-217). Siksi opettajilla tulisi olla tar-

vittavaa tietotaitoa sekä asenteet kohdillaan opettaessaan inklusiivista luokkaa (Rintala ym. 

2012, 237).  

Luokanopettaja opintojeni aikana kiinnitin huomioni siihen, että soveltavaa liikuntaa ei käsi-

tellä ollenkaan monialaisissa opinnoissa ja aihe on myös liikunnan sivuaineessa vain pikaisesti 

sivuutettu. Tämä sai minut pohtimaan kuinka hyvin yleisopetuksessa liikuntaa opettavat opet-

tajat voivat osata ottaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat huomioon ja soveltaa liikuntaa yleis-

opetuksen ryhmille. Soveltavaa liikuntaa olisi hyvä tuoda enemmän esille yleisopetuksessa, 

koska perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan (POPS 2014, 18)  inkluusio on yksi perus-

opetuksen tavoitteista.  

Soveltavan liikunnan vähäisyys luokanopettajan koulutuksesta herättää ajatukseni siitä, miten 

tilanteet joissa soveltavaa liikuntaa voisi hyödyntää käsitellään yleisopetuksessa. Tällä tarkoi-

tan tilanteita, joissa luokassa oleva erityistä tukea liikunnassa tarvitseva oppilas halutaan ottaa 

mukaan liikuntatunneille yhtä lailla kuin muutkin oppilaat. Onko liikuntaa opettavilla opetta-

jilla tarvittavaa tietoa, tukea ja koulutusta soveltaa liikuntatunteja ryhmän tarpeiden mukaan ja 

mistä he voisivat tarvittaessa saada tietoa ja tukea soveltavan liikunnan tuntien suunnitteluun. 

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tuon esille liikunnanopetuksen kehityskaarta eri-

tyisliikunnasta kaikille avoimeen liikuntaan. Samalla tutkin kuinka erityistä tukea tarvitsevat 

oppilaat voitaisiin ottaa huomioon yleisopetuksen kaikille avoimilla liikuntatunneilla ja miten 

soveltavaa liikuntaa voitaisiin toteuttaa yleisopetuksessa. Pohdin tutkielmassani soveltavan lii-

kunnan ja liikuntatunnin eriyttämisen eroja sekä pyrin löytämään tietoa myös liikuntaa opetta-
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ville opettajille tarjottavista tukitoimista. Tutkielma pohjaa tietonsa aiempiin tutkimuksiin, ar-

tikkeleihin ja kirjoihin. Tutkielmassa pohdin myös perusopetuslain sekä peruskoulun opetus-

suunnitelman asettamia velvoitteita ja tavoitteita. Tutkielmassa nousi esille kolme keskeistä 

suomalaista, jotka ovat tehneet paljon tutkimusta soveltavasta liikunnasta. Vanhemmissa sovel-

tavaa liikuntaa käsittelevissä lähteissä nousee pääasiassa esille professori Pilvikki Heikinaro-

Johansson. Myöhemmin tutkimusta aiheesta ovat tehneet myös lehtori Terhi Huovinen ja pro-

fessori Pauli Rintala. Päälähteenäni toimii Pauli Rintalan, Terhi Huovisen ja Satu Niemelän 

kirjoittama kirja ”Soveltava Liikunta.” 
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2 ERITYISKOULUSTA YHTEISOPETUKSEEN 

Vammaisuus käytännöt (eng. disability policy) ovat vuosien saatossa kehittyneet laitosmaisesta 

hoidosta koulutukseen (UN 1993, 4). Suomessa siirryttiin laitosmaisesta hoidosta portaittaiseen 

kuntoutusmalliin 1960-luvun alussa. Kuntoutusmalli tarjosi vammaisille päivätoimintaa, asu-

misen palveluita sekä mahdollisuuden koulutukseen. Tämä malli lisäsi integraatiota ja vam-

maisten hyvinvointia. (Saloviita 2011, 2.) Jo 1960-luvulla on kansainvälisesti otettu käyttöön 

vähiten rajoittavan ympäristön käsite (engl. least restrective environment, LRE). Käsite tulee 

Reynoldsin (1962) hierarkkisesta mallista erityisopetuksen järjestämisestä. Tämän mallin mu-

kaan oppilaalle tulisi pyrkiä tarjoamaan koulupaikkaa, jossa hän pystyy mahdollisimman täy-

sipainoisesti osallistumaan yleisopetukseen saadessaan samalla tarvitsemansa tuen. Samaa mal-

lia on käytetty myös soveltavan liikunnanopetuksen järjestämiseen kouluissa. (Rintala ym. 

2012, 216-217.) 

Ennen vähiten rajoittavan ympäristön käsitettä ja kuntoutusmallia 1950-luvun lopulla Tans-

kasta nousi normalisaation käsite. Normalisaation tavoitteena on oikeuttaa vammaiset henkilöt 

elämään mahdollisimman normaalia elämää sekä mahdollistaa vammaisten ihmisten autono-

misuus sekä itsemääräämisoikeus. Normalisaation seurauksena painotetaan palveluita, jotka 

auttavat vammaisia ihmisiä osallistumaan yleisiin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi kuljetus- 

ja avustajapalvelut. (Rintala ym. 2012, 217.) 

2.1 Segregaatio 

Segregaatiolla tarkoitetaan vammaisten ja muiden ihmisten välistä erottelua, jota tapahtuu hel-

posti kun vammaisille tarkoitetut erityispalvelut järjestetään niin, että se johtaa ainoastaan vam-

maisille tarkoitettuihin elinympäristöihin (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 167). Nyky-yhteis-

kuntaan 1960-luvun alussa kehittyneellä portaittaisella kuntoutusmallilla siirryttiin pois laitos-

maisen hoidon termistä. Kuntoutusmallin portaittaisuus kuitenkin jatkoi vammaisten erottelua 

ja segregaatiota. Mitä enemmän tukipalveluita henkilö tarvitsi sitä enemmän segregoitua toi-

minta oli, sillä normaaliyhteisöön ei oltu valmiita järjestämään tarpeeksi tukea. Syrjintää perus-

teltiin auttamalla vammaisia ja tarjoamalla heille tarvittavat palvelut porrastetusti muualla, jol-

loin vaikeat tapaukset koottiin jälleen yhteen. (Saloviita 2011, 2-3.) 

Vammaisten opetus on ollut segregoitua vähintään jollain tasolla siitä asti, kun vammaisia on 

alettu hyväksymään koulutukseen. Suomessa tuli voimaan peruskoululaki vuonna 1985, joka 
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esti oppivelvollisuudesta vapauttamisen. Silti peruskoululain voimaantulosta kesti vielä 12 

vuotta siihen, että vaikeasti kehitysvammaiset otettiin peruskoulun piiriin Suomessa. Lähikou-

luihin ei edelleenkään hyväksytä monia lapsia ja asiaa perustellaan monin eri syin. Paljon ky-

sytty kysymys kuuluu: onko lapsen oltava sopiva tietylle koululle vai olisiko koulun oltava 

sopiva lapselle. Tähän vastaaminen ei ole yksinkertaista. Koulun tavoite on opettaa lapselle 

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta jos lapsen perustarpeet tarvitsevat enemmän huo-

miota ne tulisi tyydyttää ennen kuin voidaan oppia. Koulun tavoite on myös opettaa lasta ole-

maan osa yhteiskuntaa, jonka vuoksi lapsen olisi hyvä käydä koulua ikätovereidensa kanssa. 

Silti segregoitu tai osittain segregoitu voi olla jollekin lapselle turvallisempi ratkaisu. Kuitenkin 

segregoidun oppilaan integroiminen antaa sekä mahdollisuuden mallioppimiseen että tilaisuu-

den luoda suhteita lähipiirin ikätovereihin. (Takala 2012, 14-15.) 

2.2 Integraatio 

Integraatio on segregaation vastakohta ja sillä on nähty olevan merkittävä rooli elämän normaa-

liuden tavoittelussa vammaisille (Kaski ym. 2009, 167). 1900-luvun lopulla integraatio alkoi 

tarkoittamaan yhteisopetusta. Haluttiin luopua erityisopetuksesta ja sijoittaa erityisopetuksessa 

olevat oppilaat yleisopetuksen luokkiin. Oppilaiden leimaamisen lopettamisella haluttiin vä-

hentää sosiaalista diskriminaatiota ja tämä nähtiin integraation keskeisenä tavoitteena. (Hell-

ström 2008, 87-88.) Suomi on sitoutunut noudattamaan vammaisten vuosikymmenen päätös-

asiakirjaa, joka on hyväksytty 1993 YK:n yleiskokouksessa. Sopimuksessa YK:n jäsenvaltiot 

tunnustavat yhteisopetuksen järjestämisen valtiota velvoittavaksi periaatteeksi. (Hellström 

2008, 88; Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2012, 279.) Koululiikunnassa integraatiolla tar-

koitetaan erityisryhmään kuuluvan henkilön sijoittamista yleisopetuksen liikuntatunnille. In-

tegraatio tarkoittaa siis “erilaisen” sijoittamista yleiseen. (Rintala ym. 2012, 216.)  

Termi integraatio voidaan jakaa neljään osa-alueeseen; toiminnallinen, fyysinen, sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen integraatio. Fyysinen integraatio tarkoittaa, että fyysistä etäisyyttä vähenne-

tään. Fyysinen integraatio voidaan jakaa fyysiseen yksilöintegraatioon ja fyysiseen ryhmäin-

tegraatioon. Fyysinen yksilöintegraatio toteutuu esimerkiksi siirtämällä yksilö yleisopetuksen 

ryhmään liikuntatunneilla. Fyysinen ryhmäintegraatio taas tarkoittaa koko ryhmän integroi-

mista. Esimerkiksi sijoittamalla soveltavan liikunnan ryhmä yleisen urheiluseuran toimintaan. 

(Rintala ym. 2012, 216.) Fyysinen integraatio ei toteuta vielä integraation tavoitteita, mutta 
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fyysisellä yhdessäololla edistetään mahdollisuuksia toimia yhdessä ja sitä myötä myös mahdol-

listetaan sosiaalisen integraation kehittyminen (Moberg 1998, 138). 

Toiminnallisesta integraatiosta on kyse silloin kun erityiset ja yleiset palvelut käyttävät yhteisiä 

resursseja. Tätä voi olla esimerkiksi saman ohjaajan käyttäminen erityisessä ja yleisessä toi-

minnassa tai samojen liikuntatilojen käyttäminen. Myös tilanteissa joissa erityinen ja yleinen 

tekevät yhteistyötä, puhutaan toiminnallisesta integraatiosta. Esimerkiksi yhteisen leirimajoi-

tuksen varaaminen vammaisille ja vammattomille urheilijoille. Erilaisuuden hyväksymistä, eri-

laisten ihmisten välisiä ystävyyssuhteita ja myönteistä vuorovaikutusta kutsutaan sosiaaliseksi 

integraatioksi. (Rintala ym. 2012, 216.) Koulussa suurimpana tavoitteena on sosiaalisen integ-

raation kehittyminen, joka johtaa myöhemmin yhteiskunnallisen integraation kehittymiseen 

(Moberg 1998, 138).  Yhteiskunnallisella integraatiolla tarkoitetaan yhteiskuntaan sijoittumista 

sen täysiarvoisena jäsenenä ja se nähdään myös integraation yleisenä päämääränä (Rintala ym. 

2012, 216).  Puhuttaessa integraatiosta koululiikunnassa, tuntisuunnitelmat tulisi tehdä niin, että 

tuntia sovellettaisiin jokaiselle ryhmälle yksilöllisesti ja sovellukset erityistä tukea tarvitsevalle 

oppilaalle tehtäisiin vain tilanteissa, joissa oppilas ei pysty suoriutumaan tehtävästä ilman so-

veltamista (Kaski ym. 2009, 167). 

2.3 Inkluusio 

Inkluusiolla tarkoitetaan kaikkien oikeutta osallistua kaikkiin yhteisiin yleisiin palveluihin eril-

listen palveluiden tarjoamisen sijaan. Tämän osallistumisen mahdollistamiseksi kaupunkien ja 

kuntien on tarjottava yksilöllistettyjä tukitoimia ja ympäristön on oltava esteetön. Inkluusio on 

siis jokaisen yksilön hyväksymistä sellaisenaan ja oikeutta olla osa yhteisöä. (Rintala ym. 2012, 

217-218.) Inkluusion käsite alkoi syntyä 1970-luvun lopulla. Tällöin vammaisliikkeen piirissä 

vahvistui ajatus siitä, että henkilöt, jotka tarvitsevat tukipalveluita ovat oikeutettuja saamaan 

niitä siellä missä he haluavat olla. YK ja UNESCO ottivat virallisesti käyttöön inkluusion kä-

sitteen asiakirjoissaan 1990-luvun alussa. (Rintala ym. 2012, 217-218; Saloviita 2011, 4.) Kä-

site on suora käännös englannin kielen sanasta inclusion, joka suomeksi tarkoittaa mukaan ot-

tamista (Takala 2012, 14-16). Inkluusion käsite eroaa integraation käsitteestä erilaisuuden nä-

kemisenä osana yhteisöä (Rintala ym. 2012, 218). 

Inkluusio koulussa merkitsee erityistä tukea tarvitsevan oppilaan sijoittamista lähikoulun luok-

kaan pysyvänä jäsenenä eikä satunnaisena vierailijana (Craft 1994, 21-23). Integraation tilalle 

tuodun uuden käsitteen tarkoitus oli korostaa tavoitetta madaltaa kaikkien oppilaiden oppimisen 
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esteitä sekä poistaa niitä. Tällä haluttiin muuttaa aikaisempaa käytäntöä, jossa vain pienellä 

joukolla oppilaita oli oikeus päästä yleisopetukseen. (Hellström 2008, 87-88.) Koulutusjärjes-

telmää voidaan sanoa inklusiiviseksi, jos se on saavutettavissa, osallistavaa sekä laadukasta 

(Kuorelahti ym. 2012, 277-278). Täydellä inkluusiolla tarkoitetaan, että erityistä tukea tarvit-

sevat ovat prosentuaalisesti samalla tavalla edustettuina lähikouluissa kuin väestössä (Craft 

1994, 21-23). 

Kun normaali koulujärjestelmä ei kykene vastaamaan yksilöiden tarpeisiin, vastuu siirretään 

yksilön henkilökohtaiseksi ongelmaksi erityistarpeen käsitteellä. Erityiskasvatuksen ei tarvit-

sisi olla erityistä, jos yleinen opetus järjestettäisiin niin, että se ottaisi huomioon oppilaiden 

yksilölliset erot. (Saloviita 2002, 76.) Lähikoulu-periaatteen mukaan kaikilla lapsilla on yhden-

vertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen omassa lähikoulussaan. Tilastojen mukaan lähi-

koulu-periaate toteutuu hyvin Suomessa. Vuonna 2008 90 % tukea tarvitsevista lapsista ja nuo-

rista oli ainakin osittain yleisopetuksen piirissä. (Rintala ym. 2012, 229, 234.) 

2.4 Osallistaminen 

Osallistamisen lähtökohtana tulisi olla oppilaiden mahdollisuus päättää omasta toimintaan osal-

listumisestaan. Lisäksi oppilaiden tulee tietää omat oikeutensa sekä heille pitää taata mahdolli-

suus saada tietoa eri tilanteista. Tämän myötä oppilaiden tulisi saada vapaasti ilmaista omia 

mielipiteitään ja heidän mielipiteitään tulisi kuunnella antaen oppilaille mahdollisuus vaikuttaa 

oppilasta tai oppituntia koskeviin päätöksiin. Lapsilla tulisi aina olla mahdollisuus vaikuttaa ja 

osallistua omaa elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen ja heidän elämään vaikuttavien asi-

oiden suunnitteluun. (Alanko 2013, 56.) 

Osallistaminen on myös opettamista. Lasten osallistaminen on tärkeää, sillä se ylläpitää lasten 

laillisia oikeuksia. Lapset ovat kansalaisia ja palveluiden käyttäjiä samassa määrin kuin muut-

kin ja jakavat samat oikeudet vaikuttaa. Osallistamalla lapsia voidaan parantaa palveluita vas-

taamaan tulevia tarpeita, jotka ainoastaan lapset osaavat tunnistaa. Samalla opetetaan lapsia 

tunnistamaan omat tarpeensa. Lasten saadessa itse olla osa päätöksentekoa, päätöksistä tulee 

selkeämpiä ja oleellisimpia heille. Tämä johtaa todennäköisempään suunnitelman toteuttami-

seen. Opettamalla lapset vaikuttamaan koulussa voidaan vahvistaa lasten kokemusta aktiivisena 

toimijana yhteiskunnassa ja edistää demokratiaa. (Alanko 2013, 57.) Opetussuunnitelmassa 
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määritellään, että peruskoulun tulee vahvistaa oppilaan osallisuutta, luoda kiinnostusta yhteis-

kunnan asioita kohtaan sekä opettaa oppilaita aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat käyttää 

demokraattisia vapauksiaan ja oikeuksiaan vastuullisesti (POPS 2014, 24). 

Suomessa kaikille yhteisestä kasvatuksesta on alettu käyttämään myös käsitettä osallistava kas-

vatus. Osallistavaan kasvatukseen kuuluu osallistavien toimintaperiaatteiden ja osallistavien 

käytänteiden noudattaminen sekä osallistava kulttuuri. Osallistavalla toimintaperiaatteella tar-

koitetaan "kaikille yhteinen koulu" -periaattetta ja yksilöiden arvostamista. Osallistavia käytän-

teitä ajetaan antamalla kaikille tasavertainen mahdollisuus osallistua. Osallistava kulttuuri on 

osallistavien arvojen sekä koulun yhteisöllisyyden vahvistamista. (Rintala ym. 2012, 229.)  

Osallisuus kehittää lapsen turvallisuutta. Kun lapsi oppii oikeutensa tulla kuulluksi, hän voi 

tuoda paremmin esille hänen turvallisuuttaan uhkaavat asiat. Osallistamisella opetetaan lapselle 

tärkeitä kommunikointi-, neuvottelu-, priorisointi-, väittely- ja päätöksentekotaitoja. Lapsen 

osallistaminen kehittää lapsen itsetuntoa ja edistää pätevyyden tunnetta. (Sinclair 2004, 110-

111.) Lapsen osallisuuden toteutumiseen vaikuttaa ympäristön tunnustaminen lapsi tasavertai-

sena osana yhteisön demokraattista toimintaa (Alanko 2013, 57). Käytännössä osallisuus tar-

koittaa kuulluksi tulemista tai konsultointia, joka saa termin kuulostamaan passiiviselta. Aktii-

visena toimintana osallisuus tarkoittaa sitä, että lapset uskovat heidän mahdollisuuteen vaikut-

taa omalla toiminnallaan. Lasten osallisuuden on kuitenkin oltava vapaaehtoista ja heillä tulee 

olla oikeus myös olla vaikuttamatta. (Sinclair 2004, 110-111.) 

Opettajan tulee kuunnella oppilaita ja antaa oppilaille mahdollisuus osallistua tuntien sisällön 

suunnitteluun. Täten voidaan osallisuuden kautta edistää oppilaan pätevyyden tunnetta. Koulu-

liikunnan tarkoituksena on luoda ja antaa mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen kaikille. Op-

pilaan pätevyyden kokemuksen tunnetta edistää tehtäväsuuntautunut ilmapiiri, joka muokkau-

tuu opettajan palautteenannon kautta. Opettajan tulee kiinnittää huomiota palautteen antoon, 

jotta ei antaisi positiivista palautetta vain kilpailutilanteissa menestyville oppilaille. (Sääkslahti 

2012, 16-17.) 

Osallisuus vaikuttaa lapsen kokemukseen tuntea itsensä arvostetuksi ja se on jokaisen lapsen 

oikeus. YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa painotetaan lapsen oikeutta tulla kuulluksi, osal-

listua itseään koskeviin päätöksiin ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti sekä oikeutta ilmaista 

näkemyksiään. Lasten osallistaminen antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskevaan 

toimintaan. Osallisuudella tarkoitetaan jokaisen lapsen osallistamista ja yhteisen kaikkia tyy-
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dyttävän ratkaisun löytämistä keskustelun avulla. Opettajan tulisi jatkuvasti keskustella oppi-

laiden kanssa, välittää tietoa, ottaa vastaan palautetta, arvioida osallisuuden toteutumista, olla 

vastuullinen aikuinen sekä mahdollistaa oppilaan osallisuuden tulosten näkyminen. Sosiaalisen 

osallisuuden käsitteellä voidaan kuvata vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen posi-

tiivista vuorovaikutusta muiden lasten kanssa. Sosiaalinen osallisuus toteutuu kun erityistä tu-

kea tarvitseva lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi, hänet hyväksytään ryhmässä ja hänellä on 

ystäviä. (Kuorelahti ym. 2012, 280-283.) 

2.5 Kolmiportainen tuki 

Nykyajan opetuksessa korostuu oppilaan yksilöllisyys, jonka seurauksena opetusta yksilöllis-

tetään. Tämä tarkoittaa jokaisen oppilaan tuntemista ja toimintatapojen huomioon ottamista. 

Yksilöllistämisellä pyritään turvaamaan oppimisen mielekkyys ja oppimismotivaation ylläpito. 

Opetuksen yksilöllistäminen on toteutettavissa henkilökohtaisella opetussuunnitelmalla, joita 

on olemassa erilaisia. Yksi yleisimmistä on HOPS, jonka tarkoitus on luoda yksilölliset tavoit-

teet ja suunnitelma niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan merkitään kuinka ope-

tus järjestetään, miten oppimista seurataan ja miten oppilasta arvioidaan.  (Heikinaro-Johansson 

& Huovinen 2007, 116; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 30.) Muissa käytössä olevissa 

henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa päätavoite on sama: varmistaa mahdollisuus oppia ja 

tehdä valintoja omaa oppimista koskien. Tarkoituksena on myös tarjota oppilaan huoltajille 

tietoa, jotta he voivat omalta osaltaan tukea oppimista. Liikunnanopetuksen yksilöllistämiselle 

voi usein olla tarve silloinkin, kun muiden oppiaineiden yksilöllistämistä ei tarvitse. Tällaisia 

tilanteita on esimerkiksi sydänsairaan oppilaan liikunnanopetus.  (Heikinaro-Johansson & Huo-

vinen 2007, 116.)  

Oppimisen tuen järjestelmää uudistettiin vuonna 2011 kolmiportaiseksi tueksi. Yleinen, tehos-

tettu ja erityinen tuki tarjoavat portaittaisen tuen yleisopetuksessa oppilaan tarpeen mukaan. 

Kolmiportaisesta tuesta ei säädetä perusopetuslaissa. Oppilaalle annettava tuki on opetussuun-

nitelmassa jaettu kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti, vaikka käsitettä ei erikseen mainita. 

Kolmiportaisen tuen käsite on vakiintunut yleiskielessä. (Pölönen 2015, 207-209.) Kolmipor-

tainen tuki painottuu oppilaan yksilöllisyyden korostamiseen ja opetuksen yksilöimiseen jokai-

selle oppijalle. Kolmiportaisen tuen mallin mukaan oppilasta tulee havainnoida jatkuvasti ja 

tuen tarpeen mukaisesti tukea tulee lisätä tai vähentää. Tärkeää tässä on oppilaan mahdollisuus 

siirtyä takaisin yleisen tuen piiriin, tuen tarpeen vähentyessä. (Oja 2012, 47-48.)  
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Yleisellä tuella tuetaan tilapäisesti jokaista oppilasta heti, kun tuen tarve on ajankohtaista 

(POPS 2014, 63; Oja 2012, 46-47). Yleistä tukea on peruskoulussa kaikille jatkuvasti tarjolla 

olevat tukipalvelut, kuten koulunkäynninohjaajan apu, erityisopetus, tukiopetus, eriyttäminen 

ja opetusryhmän muuttaminen (Pölönen 2015, 218-219; POPS 2014, 63). Yleisen tuen osana 

voidaan laatia oppilaalle myös oppimissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet opetukselle ja 

oppimiselle, oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus sekä tarvittavat opetusjärjestelyt (POPS 2014, 

63-64). Oppimissuunnitelma on perusopetuslain mukaisesti osa tehostettua tukea (Perusopetus-

laki 16 a § 1 mom. (642/2010)). Oppilaalle laadittavaa oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää 

myös edistyneemmän oppilaan oppimisen syventämiseen sekä opiskelun laajentamiseen (POPS 

2014, 63). 

Tehostettu tuki tarkoittaa oppilaan tukemista useilla eri tukimuodoilla yhtäaikaisesti tuen tar-

peen ollessa jatkuvaa. Tehostetulla tuella vahvistetaan aikaista puuttumista ja ehkäistään vai-

keuksien syvenemistä. (Oja 2012, 46-47.) Tehostettuun tukeen siirrytään, jos oppilaan yleisen 

tuen tarve jatkuu. Tällöin oppilaalle tehdään pedagoginen arvio, jossa arvioidaan tuen tarve 

sekä luodaan oppimissuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan oppilaalle annettava tuki. (Pölönen 

2015, 219-221; POPS 2014, 63.) Pedagogisen arvion pohjalta käsitellään tehostetun tuen jär-

jestäminen ja aloittaminen oppilashuoltoryhmässä (Perusopetuslaki 16 a § 2 mom. (642/2010)). 

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka oppimisen, kasvun tai kehityksen tavoitteita ei riittä-

vissä määrin muuten saavuteta (POPS 2014, 65). Erityisestä tuesta on kyse silloin, kun oppilaan 

tarpeet vaativat esimerkiksi jonkin oppiaineen yksilöllistämistä (Oja 2012, 46-47). Erityinen 

tuki muodostuu lähinnä erityisopetuksesta, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleis-

opetuksen yhteydessä tai erityisluokalla. Erityisestä tuesta on perusopetuslain mukaan tehtävä 

kirjallinen päätös. (Pölönen 2015, 221; POPS 2014, 65-66; Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & 

Heinonen 2012, 22-23.) Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaasta on tehtävä pedagoginen sel-

vitys. Selvityksessä kuvataan peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan oppimisen 

etenemistä, oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan ja huol-

tajan näkökulmista, oppilaan saamaa tehostettua tai erityistä tukea sekä arvio tukimuotojen vai-

kutuksista, oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja 

koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Lisäksi pedagogisessa selvityksessä tulee arvioida mil-

laisilla järjestelyillä oppilasta voidaan tukea, arvio erityisen tuen tarpeesta sekä arvio ja perus-

telut sille, tarvitseeko oppilas jossakin oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän. (POPS 2014, 

66.) 
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3 KAIKILLE AVOIN LIIKUNTA 

Käsitteiden kehittyessä yhteiskunta kehittyy kohti kaikille avointa liikuntaa (Rintala ym. 2012, 

218). Kaikille avoimen käsite syntyi 2000-luvulla. Koululiikunta kuuluu kaikille ja käsitteellä 

“kaikille avoin” tarkoitetaan jokaisen tasapuolista mahdollisuutta osallistua liikuntaan. Kou-

lussa opettajan vastuulla on näyttää esimerkkiä ja antaa kaikille mahdollisuus osallistua, sulke-

matta ketään ulkopuolelle. Kaikille avoin toiminta on tasavertaista, oikeudenmukaista ja kan-

nustavaa. (Rintala ym. 2012, 13-14.) Kaikille avoimen liikunnan tunnusmerkkejä ovat fyysinen 

saavutettavuus, toiminnallinen monipuolisuus, hallinnollinen tasapuolisuus, taloudellinen saa-

vutettavuus ja sosiaalinen avoimuus. Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan esteetöntä ym-

päristöä ja selkeitä ohjeita paikalle löytämiseen sekä käytössä olevia apuvälineitä. Toiminnal-

linen monipuolisuus edellyttää osaavia ohjaajia, monipuolista toimintaa sekä yhdessä teke-

mistä. Hallinnollinen tasapuolisuus on yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja toiminnan jär-

jestäjien tukea sekä selkeää viestintää, jossa tuodaan esille kaikkien tasapuolinen mahdollisuus 

osallistua toimintaan. Taloudellinen toiminta on halpaa tai maksutonta toimintaa. Ilmaiseen toi-

mintaan on kaikilla tasapuolinen mahdollisuus osallistua. Sosiaalisella avoimuudella haetaan 

lapsilähtöistä, turvallista ja sallivaa ilmapiiriä, jossa yhdessä toimiminen ja erilaisuuden hyväk-

syminen ovat keskiössä. (Rintala ym. 2012, 218; Saari 2011, 93-94.)  

Tutkimusten mukaan lapsi todennäköisimmin hyväksyy vammaisen yksilön mukaan liikunta-

tunnille, jos hänen asenteet kyseisen inkluusion toteutumiseksi ovat myönteiset, hän kokee hä-

nelle merkityksellisten auktoriteettien odottavan häneltä hyväksymistä tässä tilanteessa sekä 

hän uskoo mahdollisuuteensa vaikuttaa inkluusioprosessiin. Tämä perustuu suunnitellun käyt-

täytymisen teoriaan, jonka mukaan yksilön toiminta on harkittua ja käyttäytymistä edeltää ai-

komus. Yksilön toimintaan vaikuttavat asenteet, odotukset ja kontrolli. Tutkimukset osoittavat, 

että inkluusiolla ei ole heikentävää vaikutusta yksilöiden liikunnallisuuteen tai taitojen oppimi-

seen. Inkluusion toteutumiseen vaikuttaa suuresti myös opettajien asenteet. Opettajien käytän-

nön toteutuksen on havaittu usein segregoivan erityisiä oppilaita valitsemalla oppitunneille sel-

laisia tehtäviä tai opetusmenetelmiä, jotka eivät tue erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta. (Rin-

tala ym. 2012, 236-237.) Lapsuudessa omaksutut liikuntataidot säilyvät aikuisuuteen. Tämän 

vuoksi esimerkiksi opettajalta saatu myönteinen palaute sekä liikuntatunneilla esitellyt liikun-

tamahdollisuudet vaikuttavat lapsen myöhempiin liikuntaharrastuksiin. (Rintala ym. 2012, 41-

42.) 
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Kaikille avoimessa liikunnassa kyse ei ole pelkästään erityisliikunnasta, vaan kyse on lapsiläh-

töisyyden ja laadun tavoittelusta kaikille lapsille (Saari 2011, 95). Kaikissa liikunnan konteks-

teissa avoin toiminta on oikeanlaista asennetta ja toimintaa määritteleviä inklusiivisia arvoja, 

avoimia käytännön toimintatapoja sekä kaikille esteettömiä liikuntatiloja (Rintala ym 2012, 

218). Perusopetuslain mukaan koulun järjestyssäännöillä ja -määräyksillä tulee edistää opiske-

lun esteetöntä sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta (Perusopetuslaki 29 § 4 mom. 

(642/2010)). 

3.1 Soveltava liikunta 

“Soveltava liikunta” -termi on otettu käyttöön Suomessa vasta 2000-luvun alussa. Aikaisemmin 

puhuttiin “erityisliikunnasta” tai ” erityisryhmistä” (Rintala ym. 2012, 10). Soveltavalla liikun-

takasvatuksella viitataan usein liikunnanopetuksen soveltamiseen sellaisille oppilaille, joille 

liikkuminen on tavanomaista vaikeampaa tai joiden liikkumista vaikeuttaa jokin vamma taikka 

sairaus. Soveltavassa liikunnassa huomioidaan yksilöiden tarpeet, valmiudet ja kiinnostuksen 

kohteet, joten käsitettä voidaan käyttää aina kun liikunnanopetusta yksilöidään oppilaiden tar-

peita vastaavaksi. (Huovinen & Rintala 2013, 383.) 

Erillisen vammaisille tarkoitetun erityisliikunnan lisäksi on alettu luomaan kaikille avoimia lii-

kuntapalveluita, jotta yksilön vamma ei rajoittaisi vammaisen ihmisen mahdollisuuksia ja kai-

killa olisi mahdollisuus valita juuri itselleen sopiva harrastus (Rintala ym. 2012, 13-14). Simp-

sonin ja Mandichin (2012) Yhdysvaltojen Ontariossa tekemässä tutkimuksessa tulee esille, että 

sosiaalinen kanssakäyminen saman ikäisten lasten kanssa lisää sosiaalista normalisaatiota. Tut-

kimuksessa todettiin kuinka erityislasten liikunta jää usein hyvin vähäiseksi, jonka vuoksi eri-

tyislasten mukaan ottaminen liikuntatunneille edistää monen lapsen terveyttä. (Simpson & 

Mandich 2012, 18.) 

Koululiikuntaa tulisi soveltaa oppilaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi myös yleisopetuk-

sessa (Huovinen & Rintala 2007, 197). Soveltavaa liikuntaa toteutettaessa on otettava huomi-

oon osallistujien tarpeet. Tarpeiden pohjalta opetus tulee suunnitella määrittäen toiminnan ta-

voitteet ja sisällöt, suorituspaikat, välineet sekä opetus- ja arviointimenetelmät. (Rintala ym. 

2012, 53.) Kun opetus on tavoitteellista, suunniteltua ja selkeää, se on strukturoitua opetusta. 

Struktuurilla tarkoitetaan rakennetta: ohjaamisen on oltava selkeää, mikä auttaa oppilaita kes-

kittymään opetuksen sisältöön, havainnoimaan oleellisia asioita ja jäsentämään opittua. Alun 

perin strukturoidun opetuksen menetelmä on kehitetty käytettäväksi autististen henkilöiden 
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kuntoutuksessa. Selkeärakenteinen opetus helpottaa kaikkien oppilaiden keskittymistä. (Rintala 

ym. 2012, 53.) 

3.2 Eriyttäminen 

Kaikkien opettaminen samalla tavalla ja samojen harjoitusten tekemisen tai suoritusten vaati-

minen kaikilta oppilailta ei aina ole mahdollista eikä perusteltua (Koljonen & Ruuskanen 1992, 

18). Eriyttämisellä tarkoitetaan tietoista ja tarkoituksenmukaista yksilön tai ryhmän erilaista 

käsittelyä opetuksessa (Rintala ym. 2012, 245; Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 49; Kol-

jonen & Ruuskanen 1992, 18). Eriyttäessään opetusta opettaja muokkaa tietoisesti opetussuun-

nitelmaa, resursseja, opetusmenetelmiä ja oppimiseen tähtäävää toimintaa soveltumaan erityi-

sesti yksilön tai pienen ryhmän tarpeisiin. Eriyttäminen tähtää antamaan jokaiselle oppilaalle 

parhaimmat mahdollisuudet oppimiseen. (Laine 2010, 3.) Eriyttämistä liikuntatunnilla voidaan 

pitää synonyyminä liikunnanopetuksen soveltamiselle (Heikinaro-Johansson & Kolkka 1998, 

49; Koljonen & Ruuskanen 1992, 18). 

Opetustapahtumassa tavoitteena on jokaisen oppilaan yksilöllinen kehitys. Opettajan tulisi tun-

tea oppilaat ja löytää tapoja edistää yksilöllistä kehitystä. Eriyttäminen voi olla muun muassa 

yhtenäistävää tai erilaistavaa. Yhtenäistävässä eriyttämisessä pyritään saamaan kaikki ryhmän 

jäsenet saavuttamaan samat tavoitteet. Tavoitteiden eriyttämisellä toteutetaan erilaistavaa eriyt-

tämistä, jonka tarkoituksena on tukea yksilöiden luonnollista kehitystä. (Hellström 2008, 63-

64.) Eriytyvää opetusta pidetään opetusmenetelmänä, jossa opettaja antaa vaihtoehtoisia vai-

keustasoltaan erilaisia tehtäviä. Kaikki aloittavat kuitenkin helpoimmasta tehtävästä ja hakevat 

tarvittaessa haastetta vaativammasta vaihtoehdosta, opettajan niin ehdottaessa. (Sääkslahti 

2012, 13.) Eriyttämisen tarkoituksena on lisätä oppilaan motivaatiota sekä kasvattaa oppilaan 

etenemistä ja suoriutumista (Laine 2010, 4). Monesti opettaja näkee eriyttämisen oppilaan eris-

tämisenä liikuntatunnilla. Laadukkaan liikunnanopetuksen sijaan oppilaalle järjestetään usein 

omaa ohjelmaa, jolloin sosiaaliset tavoitteet jäävät toteutumatta sekä oppilaan oikeus kuulua 

ryhmään evätään. (Rintala ym. 2012, 245.) 

Eriyttämisessä voidaan kuitenkin hyödyntää pienryhmiä muodostamalla ryhmät oppilaiden eri 

kiinnostusten ja valmiuksien perusteella. Luokan jakaminen pienryhmiin helpottaa opettajan 

työtä vastata jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin. Ryhmittelyssä tulee kuitenkin käyttää vaihtelevia 

perusteita. Eriytettäessä opetusta opettajan tulee käyttää myös yksilölle tai pienryhmälle sopi-

vaksi katsottuja vaihtelevia materiaaleja. Eriyttämisen tehokkuutta lisää oppilaiden poikkeavan 
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etenemistahdin huomioonottaminen antamalla oppilaille mahdollisuuksia edetä omaan tahtiin. 

(Laine 2010, 4.) 

3.3 Koululiikunnan soveltaminen yleisopetuksessa 

Opettajien tulisi hakeutua koulutukseen aina, kun hänen opetusryhmäänsä tulee vammainen tai 

pitkäaikaissairas oppilas - etenkin, jos opettajalla ei ole omasta takaa tietoa kyseisestä vam-

masta tai sairaudesta (Vilhu 1989, 66). Puutteellisen koulutuksen ja inkluusioon perehdyttämi-

sen vuoksi liikunnanopettajilla on havaittu olevan negatiivisia mielipiteitä inkluusiosta. Koke-

mattomuus saa opettajan tuntemaan itsensä epävarmaksi ja siten suhtautumaan negatiivisesti 

inkluusioon. (Rintala ym. 2012, 237.) Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajien myön-

teinen asenne inkluusiota kohtaan sekä heidän uskomus omiin kykyihinsä opettaa erityistä tu-

kea tarvitsevia oppilaita vaikuttaa inkluusion onnistumiseen (Rintala ym. 2012, 237; Simpson 

& Mandich 2012, 18). Opettajien valmiuksien puute on suurin este inkluusion onnistumiselle. 

Opettajat suhtautuvat myönteisemmin inkluusioon lievempien erityistarpeiden ollessa ky-

seessä. Fyysisesti vammaiset lapset ovat opettajien mielestä enemmän tervetulleita yleisope-

tuksen liikunnan tunneille kuin käytöshäiriöiset tai oppilaat, joilla on tunne-elämän ongelmia. 

(Rintala ym. 2012, 237.) 

Liikuntaa opettavien opettajien on havaittu kaipaavaan lisäkoulutusta soveltavan liikunnan 

opettamiseen sekä tukea työhönsä. Opettajat tarvitsevat lisää tietoa soveltavan liikunnan apu-

välineistä ja liikuntalajien soveltamismahdollisuuksista. Konkreettinen apu tuntien suunnittele-

miseen ja erilaisten opetus- ja eriyttämismenetelmien käyttöön olisi tarpeen. Erityisesti liikun-

taa opettavat opettajat näkevät tärkeänä jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämisen sekä yh-

teistyömahdollisuuden erityisliikunnan asiantuntijan kanssa. (Huovinen 2000, 17.) Liikuntaa 

opettaville opettajille on tarjolla täydennyskoulutusta soveltavan liikunnan sekä tukea tarvitse-

vien oppilaiden opettamista koskevien kurssien muodossa. Koulutusta tarjoaa mm. opetushal-

litus sekä valtion ELY - ja AVI-keskukset, järjestöt kuten VAU ja Nuori Suomi, Jyväskylän 

yliopisto ja valtion erityiskoulut eli ns. VALTERI-koulut. VALTERI-koulut toimivat erityis-

opetuksen resurssikeskuksina sekä tarjoavat nettisivuillaan soveltavaan liikuntaan liittyviä op-

pimateriaaleja. (Rintala ym. 2012, 245.) 
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Tutkimusten mukaan opettajan koulutusohjelmassa pitäisi olla paljon käytännön harjoittelua 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Tämä parantaisi opiskelijoiden asenteita ja itse-

luottamusta tukea tarvitsevien oppilaiden opettamista kohtaan. Tutkimukset osoittavat, että yh-

dellä soveltavan liikunnan kurssilla ei pystytä vastaamaan tähän tarpeeseen. Säännöllisellä ja 

pitkäkestoisella täydennyskoulutuksella on mahdollista kehittää opettajan valmiuksia ja paran-

taa itseluottamusta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. (Rintala ym. 2012, 237.) 

Koululiikunnassa erilaiset oppijat ovat yleisesti ottaen yleisopetuksen ryhmissä eikä opiskelta-

vaa oppimäärää yleensä ole yksilöllistetty. Toimiva oppimisympäristö on tutkimusten mukaan 

tärkeä osa onnistunutta inkluusiota. (Rintala ym. 2012, 234, 238.) Fyysisen saavuttamisen mah-

dollistaminen esteettömällä liikuntatilalla edistää inkluusiota liikuntarajoitteisille oppilaille 

(Simpson & Mandich 2012, 20-21). Liikuntatilojen ja välineiden kehittämisessä liikuntaa opet-

tavan opettajan aloite on tärkeä. Yhteistyötä tulisi tehdä kunnan kanssa, jotta koulujen lähellä 

sijaitsevia liikuntatiloja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin. (Vilhu 1989, 68.) 

Oppimisen vaikeudet ovat usein yhteydessä motoriikkaan ja näkyvät sitä kautta myös koululii-

kunnan tunneilla. Myös muut tarkkaavaisuushäiriöt sekä kommunikoinnin ja ymmärtämisen 

vaikeudet seuraavat oppilaita liikunnantunneille. Tästä syystä on tärkeää, että opetusta yksilöl-

listetään jo suunnitteluvaiheessa. Oppilaiden mukaan ottaminen opetussuunnitelman suunnitte-

luun, edistää oppilaan sitoutumista ja viihtymistä koulussa. (Rintala ym. 2012, 234, 240.)  Vam-

maisurheilulajien tuominen yleisopetukseen toteuttaa käänteistä integraatiota. Käänteisessä in-

tegraatiossa vammattomat harrastavat vammaisurheilun lajeja. (Rintala ym. 2012, 225; Saari 

2011, 109.) 

Erityisten tai sovellettujen liikuntavälineiden käyttömahdollisuus voi avustaa oppilaita liikun-

tatunneilla. Välineet eivät kuitenkaan ole aina tarpeellisia, jos opettajille on annettu mahdolli-

suuksia ja koulutusta opetussuunnitelman tavoitteiden soveltamiseen yksilölle sopiviksi. 

(Simpson & Mandich 2012, 20.) Simpsonin ja Mandichin (2012) tutkimuksessa, jossa haasta-

teltiin Koillis-Ontariossa opettavia opettajia, opettajat ehdottivat keinoja ottaa erityislapsia mu-

kaan liikuntatunneille. Tutkimuksessa esille tulleita hyviä soveltamisen esimerkkejä oli uima-

pötkylän käyttö hippaleikeissä ja tyhjennettyjen pallojen käyttö peleissä kiinniottamisen hel-

pottamiseksi. Samassa tutkimuksessa todettiin koko ryhmän ilmapiirin parantamisen kannalta 

tärkeäksi mahdollisuus saada avustaja soveltavan liikunnan tunneille tarvittaessa sekä erityis-

opettajan konsultoinnin mahdollisuus. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, etteivät avustajat 
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usein osallistu liikunnantunneille oppilaan mukana. (Simpson & Mandich 2012, 18- 21.) Avus-

tajien puuttumisesta liikunnantunneilta kertovat myös opettajien kokemukset Suomessa, vaikka 

avustaja olisi määrätty tukea tarvitsevan oppilaan avustajaksi koulussa (Rintala ym. 2012, 238). 

Rintalan ym. (2012) mukaan osallistujien tarpeiden tunteminen on tärkeää opetuksen toteutta-

misessa. Lukuvuoden alussa liikuntatunneille osallistuville oppilaille voi teettää kyselyn, jossa 

selvitetään oppilaiden tarpeet, toiveet ja terveyteen liittyvät seikat, jotka on otettava huomioon 

liikunnantunneilla. (Rintala ym. 2012, 54.) Sosiaalisia tavoitteita ja yhdessä tekemistä korosta-

villa opetusmenetelmillä lisätään oppilaiden keskinäistä ymmärrystä ja hyväksyntää sekä käy-

tetään enemmän aikaa liikkumiseen. Opettajien ja oppilaiden välinen myönteinen vuorovaiku-

tus tukee oppilaan itsetuntoa ja innostusta liikuntaan. Pelkkään korjaavaan palautteeseen kes-

kittyvä vuorovaikutus lisää tutkimusten mukaan häiriökäyttäytymistä liikuntatunneilla. (Rintala 

ym. 2012, 238.) 

Liikuntaa harrastaessa häiriökäyttäytyminen korostuu helposti. Tämän aiheuttaa tunteiden nou-

seminen pintaan erilaisissa kilpailutilanteissa ja liikuntatuntien vaativat yhteistoiminnan odo-

tukset. Oppilaan tukemiseksi opettajan tulisi ajoissa ottaa käyttöön positiivisia tukitoimenpi-

teitä, joilla ehkäistään negatiivista kierrettä opetusryhmässä. Opettajan tulisi ennakoida tilanne 

ja antaa ensiapua lapsen tunteisiin kuuntelemalla lasta, keskustelemalla ja ohjaamalla purka-

maan aggressiot hyväksyttävällä tavalla. (Hakala 1999, 99-100.) 

Eräs tehokkaimmista keinoista soveltaa liikunnanopetusta on vertaisoppiminen, jossa luokka-

toverit toimivat avustajina ja palautteen antajina toisilleen (Rintala ym. 2012, 245; Huovinen 

2000, 15). Tämän kaltaisen oppilastutori -toiminnan on havaittu lisäävän sekä vammattomien 

että vammaisten oppilaiden fyysistä aktiivisuutta tilanteissa, joissa vammaton oppilas toimii 

vammaisen oppilaan apuna (Rintala ym. 2012, 236). Soveltavassa liikunnanopetuksessa tehok-

kaaksi toimintatavaksi on havaittu monipuolinen opetustyylien ja -menetelmien käyttö sekä 

opettajan taito soveltaa liikuntavälineitä oppilaiden tarpeiden mukaan (Rintala ym. 2012, 244; 

Huovinen 2000, 15). 

Oppilaalle myönnettyjen tukipalveluiden tulisi olla käytössä myös liikunnantunnilla, kuten op-

pilaalle mahdollisesti myönnetty koulunkäynninohjaaja. Liikuntaa opettavan opettajan työtä 

voi helpottaa täydennyskoulutuksella, työnohjauksella, erityisoppilaan ominaisuuksiin pereh-

dyttämisellä, joustavilla ryhmäjärjestelyillä sekä moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajan 

työtä helpottaa myös soveltavan liikunnan välineiden ja tilojen käyttöön saaminen. (Huovinen 
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2000, 16.) Perusopetuslain mukaan oppilaan tarvitsemat opetukseen osallistumisen edellyttä-

mät avustajapalvelut, opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet on oltava saatavilla maksutta (Pe-

rusopetuslaki 31 § 1 mom. (642/2010)). 

Opetusministeriö suosittelee kuntia palkkaamaan erityisliikunnanopettajia koulutoimeen. Tällä 

tavoin erityisliikunnanopettaja voisi toimia konsulttina liikuntaa opettavalle opettajalle tavoit-

teena oppilaan oppimisen edistäminen. Konsultti voi tulla mukaan tunnille auttamaan ongelma-

tilanteiden ratkaisemisessa. Hän voi myös auttaa liikuntaa opettavaa opettajaa kehittämään tie-

toja ja taitoja, joilla opettaja voi itsenäisesti löytää ratkaisut tulevaisuudessa. Esimerkiksi opet-

tamalla uusia arviointi-, suunnittelu- ja opetusmenetelmiä. Näillä tavoin kehitetään myös lii-

kuntaa opettavan opettajan taitoja ja itseluottamusta. (Huovinen 2000, 19-22.) Kaikissa tutki-

muksissa on havaittu erityisliikunnan asiantuntijoiden avun olevan hyödyllistä oppilaan fyysi-

sen aktiivisuuden ja osallistumisen näkökulmista (Rintala 2012, 238). Konsultaatiolla pyritään 

myös siihen, että liikuntaa opettava opettaja oppii ajattelemaan erilaisista teoreettisista näkö-

kulmista ja oppii käyttämään eri tilanteisiin sopivia opetusmenetelmiä. Yksi tärkeä tehtävä kon-

sultaatiossa on auttaa liikuntaa opettavaa opettajaa tulemaan tietoiseksi omasta ammattitaidos-

taan. (Huovinen 2000, 19-22.)  

Konsultaatiossa on kyse erityisliikunnanopettajan ja liikuntaa opettavan opettajan välisestä am-

mattitaidon jakamisesta. Konsultin tuella erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle voidaan laatia 

henkilökohtainen opetussuunnitelma liikuntaan, jossa tarvittavat sovellutukset tehdään vain sil-

loin, kun oppilas ei pysty osallistumaan tai suoriutumaan tehtävistä. (Huovinen 2000, 19-22.) 

Liikunnan henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa arvioidaan lähtötilanne, määritellään ope-

tuksen suunnittelu ja toteutus sekä opetuksen arviointi (Huovinen 2000, 22; Heikinaro-Johans-

son & Kolkka 1998, 31-32). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään henkilökohtai-

sen oppimissuunnitelman tekeminen tehostetun tuen ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille 

sekä oppilaille, joille opetuksen järjestämisessä tarvitaan eritysjärjestelyitä. Oppimissuunnitel-

maan kirjataan tuen tarve ja suunnitelma tuen toteuttamiseen sekä oppilaan oppimisen tavoit-

teet. (POPS 2014, 63-64.) Erityisliikunnanopettajan tarjoaman konsultaatiotuen vakinaistami-

nen Suomessa on ollut haastavaa (Rintala ym. 2012, 245). 
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4 POHDINTA 

Lähdin tutkimaan liikuntatunnin soveltamisen ja eriyttämisen eroja olettaen, että löytäisin lii-

kuntatunnin eriyttämisen olevan yksilöllisesti jokaiselle oppilaalle sopivien tehtävien teettä-

mistä ja yksilöllistä eriyttämistä, kun taas liikuntatunnin soveltaminen olisi liikuntatunnin so-

veltamista sille ryhmälle sopivaksi, jolloin tunnin sisältö on sama kaikille. Kuitenkin kirjassa 

”Koululiikuntaa kaikille: Soveltavan liikunnanopetuksen opas” (1998) sekä artikkelissa ”So-

veltavan liikunnanopetuksen ja -ohjauksen perusteet” (1992) mainitaan, että eriyttämistä voi-

daan pitää liikuntatunnin soveltamisen synonyymina. Nämä lähteet ovat jo suhteellisen van-

hoja, mutta uusimmista lähteistä ei myöskään tullut selkeästi esille liikunnan soveltamisen ja 

liikuntatunnin eriyttämisen eroja. 

Hellströmin mukaan eriyttämistä on kahta erilaista, yhtenäistävää ja erilaistavaa eriyttämistä. 

Mielestäni yhtenäistävä eriyttäminen on lähempänä liikunnan soveltamista kuin erilaistava 

eriyttäminen, sillä yhtenäistävässä eriyttämisessä tavoitellaan koko ryhmälle samoja saavutuk-

sia ja silloin myös oppitunneilla tehdään samoja asioita. Miettiessäni asiaa enemmän pohdin, 

onko yhtenäistävä eriyttäminen sittenkään se käytännöllisin ratkaisu. Monella liikunnallisesti 

lahjakkaalla voi käydä aika pitkäksi, jos tunneilla käytetään yhtenäistävää eriyttämistä kun taas 

erilaistavalla eriyttämisellä voidaan tarjota haasteita myös lahjakkaammille oppilaille ylöspäin 

eriyttämällä. Käytettäessä erilaistavaa eriyttämistä jokaisella oppitunnilla, voi joku tuntea it-

sensä huonommaksi, jos ei koskaan pääse tekemään edistyneempiä tehtäviä. Molempia eriyttä-

misen muotoja on siis hyvä käyttää. 

Soveltavan liikunnan lajeilla voidaan luoda oppitunteja, joissa kokeillaan lajeja, jotka ovat suu-

rimmalle osalle täysin uusia. Näissä lajeissa ei välttämättä liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat 

ole lahjakkaimpia. Näillä tunneilla voitaisiin siis soveltaa yhtenäistävää eriyttämistä. Jos tun-

nilla on oppilas, joka on kyseisessä lajissa lahjakas, voisi hän avustaa ja neuvoa muita lajin 

saloissa. Tällä asetelmalla voidaan tukea tarvitseva oppilas määrätä vammattoman oppilaan op-

pilastutoriksi ja luoda erilaista vuorovaikutusta oppilaiden välillä. Uskoisin, että soveltavan lii-

kunnan lajien opettaminen myös liikuntaryhmässä, jossa ei ole tukea tarvitsevia oppilaita, voisi 

olla avartavaa ja edistää lasten ymmärrystä tukea tarvitsevia lapsia kohtaan. Käänteisellä integ-

raatiolla voitaisiin siis kehittää liikuntatuntien ilmapiiriä sekä kaikkien ryhmän jäsenten hyvin-

vointia. 
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Osallistaminen on yksi tärkeä elementti oppilaan pätevyyden tunteen luomisessa. Tämä tulee 

liikuntaa opettavan opettajan pitää mielessä tunteja sovellettaessa ryhmälle sopivaksi. Oppilai-

den mielipiteitä kuuntelemalla ja tarpeita kunnioittamalla voidaan luoda oppilaille mielekäs ja 

parhaiten soveltuva oppitunti ja ympäristö. Osallisuuden lisäämisellä lisätään oppilaan autono-

mian tunnetta. Osallistamalla oppilaat liikuntatuntien sisältöjen ja tavoitteiden suunnitteluun 

saadaan oppilaat paremmin sitoutumaan oppitunnin tavoitteisiin. Tällä voidaan parantaa oppi-

laiden ja liikuntaa opettavan opettajan välistä vuorovaikutusta sekä koko ryhmän ilmapiiriä, 

joka vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajan ja ohjaajien hyvinvointiin. 

Suomen perusopetuslaissa on määritelty oppilaan oikeus saada apua ja avun tarpeeseen vastaa-

minen, esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tuella. Monessa tutkimuksessa on tuotu esille 

paljon hyviä puolia henkilökohtaisen avustajan liikunnantunneilla mukanaolosta. Simpsonin ja 

Mandichin tutkimuksessa mm. avustajan saaminen tunneille paransi koko ryhmän ilmapiiriä. 

Harmillista kyllä, että opettajien kokemuksien mukaan monikaan oppilaalle määrätyistä henki-

lökohtaisista avustajista ei ole osallistunut oppilaan mukana liikunnantunneille. Tämä johtaa 

laillisesti myönnetyn avun puuttumiseen liikunnantunneilta. Kokemukseni mukaan liikuntaa 

oppiaineena ei arvosteta yhtä paljon kuin lukuaineita, kuten äidinkieli tai matematiikka. Se joh-

taa varmasti helposti myös liikunnantunneilla tarvittavan tuen tarpeen vähättelyyn. 

Kolmiportaisen tuen tuomisella opetussuunnitelmaan halutaan varmistaa tasa-arvoinen oikeus 

kaikille saada tarvitsemansa tuki yleisopetuksen piirissä. Mielestäni kolmiportaisessa tuessa on 

hyvää sen tuoma helppo liikkuvuus eri tuen piiristä joko vähempään tukeen tai lisättyyn tukeen. 

Kirjallinen pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys tuottavat opettajille paperitöitä, mutta 

mielestäni on myös hyvä, että tuen tarve ja suunnitelma tuen toteuttamisesta on kirjattu selkeästi 

ylös. Kun tiedot löytyvät kirjallisina, niihin on helppo palata, niitä on helppo käsitellä muiden, 

kuten vanhempien kanssa ja myös opettajan vaihtuessa uusi opettaja on helpompi perehdyttää 

oppilaan tarpeisiin ja tukimuotoihin. 

Kandidaatintutkielmassa tulee esille käsitteiden muutos. Aikaisemmissa lähteissä puhutaan 

henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta, kun uudessa opetussuunnitelmassa ja uudemmissa 

lähteissä samasta asiasta käytetään käsitettä henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Molemmat 

ovat siis oppilaalle tehtäviä suunnitelmia oppilaan oppimisesta ja opetuksesta. Nämä suunnitel-

mat ovat osana myös kolmiportaista tukea ja jokaiselle oppilaalle voidaan laatia henkilökohtai-

nen suunnitelma oppimisesta ja opetuksesta sekä oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Mieles-
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täni jokaiselle oppilaalle olisi hyvä tehdä henkilökohtainen suunnitelma oppimisesta ja tavoit-

teista sekä miten tavoitteet aiotaan saavuttaa. Tätä suunnitelmaa olisi hyvä käydä läpi oppilaan 

kanssa tietyin väliajoin ja keskustella onnistumisista ja kehittämisen kohteista sekä oppilaan 

henkilökohtaisista tavoitteista. Uskoisin että henkilökohtaisella oppimisen ja opetuksen suun-

nitelmalla voidaan motivoida oppilasta kehittymään sekä lisätään oppilaan osallisuuden tun-

netta. 

Tutkielmastani käy ilmi opettajankoulutuksen tärkeä rooli inkluusion toteutumisessa. Tutki-

musten mukaan opettajien koulutuksen ja tiedon puute aiheuttaa negatiivisuutta inkluusiota 

kohtaan ja epävarmuutta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen. Opettajat eivät 

halua ryhmäänsä oppilaita, joiden kanssa eivät osaa työskennellä. Mielestäni epävarmuus luo 

pelkoa ja pelko tuntemattomasta luo usein negatiivisuutta ja aiheuttaa syrjintää. Opettajat olisi 

hyvä tutustuttaa erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin jo koulutusaikana. Tähän sopisi hyvin 

lyhyt noin parin viikon harjoittelujakso, jossa hakeudutaan harjoitteluun johonkin, missä on 

erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Näin opettaja tutustuisi kokemuksen kautta erityistä tukea 

tarvitseviin oppilaisiin, joka voisi myöhemmin auttaa opettajaa ymmärtämään tukea tarvitsevia 

oppilaita ja poistaisi epävarmuutta.  

Erityisliikunnanopettajan konsultoinnin mahdollisuus on noussut merkittäväksi tarpeeksi tä-

män tutkielman lähteiden perusteella. Jos jokaisella kunnalla olisi palkattu erityisliikunnan 

opettaja, jolta saisi konsultaatio apua tarvittaessa, liikuntaa opettavat opettajat voisivat ottaa 

tukea tarvitsevat oppilaat mieluisammin vastaan oppitunneilleen. Kun opettaja tietää saavansa 

apua tarvittaessa, se jo pelkästään poistaa epävarmuutta. Erityisliikunnanopettajalta saatujen 

neuvojen perusteella opettaja voi myös löytää uusia ja erilaisia keinoja soveltaa oppituntia ja 

helpottaa tunnin kulkua. Samalla opettaja parantaa omaa tietotaitoaan ja on jatkossa varmasti 

myötämielisempi ottamaan ryhmäänsä tukea tarvitsevia oppilaita.  

Opetusministeriö on antanut suosituksensa jokaiselle isolle kunnalle palkata joukkoihinsa lii-

kuntaa opettaville opettajille konsultaatiota tarjoava erityisliikunnanopettaja. Olisi mielenkiin-

toista jatkaa tutkimusta selvittäen, kuinka monessa kunnassa on palkattuna konsultoitava eri-

tyisliikunnanopettaja ja kuinka moni opettaja kokee saavansa tukea kyseiseltä erityisliikunnan-

opettajalta. Tutkimukset ovat osoittaneet konsultaatio avun parantavan oppilaiden fyysistä ak-

tiivisuutta ja osallistumista tunneille, joka mitä luultavimmin on seuraus siitä, että liikuntaa 

opettavat opettajat ovat konsultaatio avun jälkeen osanneet ottaa tukea tarvitsevat oppilaat pa-

remmin huomioon liikunnan tunneilla. Huolestuttavaa on, että Rintalan mukaan konsultoivien 



 

23 
 

erityisliikunnanopettajien toiminnan vakiinnuttaminen Suomessa on ollut haastavaa. Kun tut-

kimukset osoittavat selvän tarpeen ja hyviä tuloksia konsultaatiotoiminnasta, luulisi että toi-

mintaa osattaisiin arvostaa enemmän ja siihen löydettäisiin tarvittavat resurssit. 

Tutkielmassa olen käyttänyt eri kielisiä lähteitä monipuolisesti. Monta kertaa löysin samaa tie-

toa useasta eri lähteestä, joka lisää tutkielman luotettavuutta. Tutkielmassa lähteet keskustelevat 

keskenään ja vanhemmista lähteistä löytynyttä tietoa on usein vahvistettu uudemmalla lähteellä. 

Pyrin aina löytämään alkuperäislähteen, koska haluan löytää mahdollisimman luotettavan tie-

don. Käyttämäni lähteet pohjautuvat joko tutkimustietoon tai ovat kansallisia taikka kansainvä-

lisiä asiakirjoja. Vahvoja tutkielmassa käytettyjä lähteitä ovat Suomen perusopetuslaki (1999) 

sekä perusopetuksen opetussuunnitelma (2014). Tutkielmaa tehdessäni pyrin pitämään omat 

ennakko-oletukseni erillään tutkimuksesta enkä antanut niiden vaikuttaa lopputulokseen. Tä-

män vuoksi löysin myös tietoa joka kumosi ennakko-oletukseni.  
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