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Inklusiivinen erilaisuus kasvatuksessa
Marita Mäkinen, Esko Nikander & Tuula Pantzar, Tampereen yliopisto
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Yleissivistävän koulutuksen kenttää hallitsee monitieteinen ote kasvatustyöhön.
Erityisesti aineenopettajan työ edellyttää laajaalaista ja syvää tietämystä opetettavista
tieteenaloista ja tiedon muodostuksesta. Lisäksi aineenopettajilla tulee olla tuntemusta
ihmisen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä valmiutta ohjata niitä pedagogisin
keinoin. Opettajan tulee myös ymmärtää kasvatuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan
välisiä kytkentöjä. Korkean pätevyyden (wellqualified) ammatiksi määritelty
aineenopettajan työ asettaa moninaisia haasteita opettajankouluttajille. (ks. OPM 2007:
44.) Eri oppiaineiden didaktiset traditiot, yleiset pedagogiset kysymykset, ainedidaktiset
ja kasvatustieteelliset tutkimustulokset sekä sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
kääntyvät haasteelliseksi moniäänisyydeksi opettajankoulutuslaitoksen
opetussuunnitelman työstämisen aikana. Yhteisen ymmärryksen löytäminen eri
tieteenaloja edustavien opettajankouluttajien välille edellyttää alituista keskustelua sekä
käsitteiden, merkitysten ja tarkoitusten eksplikoimista.
Edellä kuvatut piirteet yllyttivät rakentamaan tieteidenvälistä kumppanuutta – aluksi ja
lopuksi laitoksemme kolmen opettajankouluttajan kesken. Yksi edusti kieliaineita, toinen
historiaa ja yhteiskuntaoppia ja kolmas erityispedagogiikkaa. Tämä ydinryhmä ajautui
alati sellaiseen diskurssiin koulutuksellisesta tasaarvosta, jonka keskiöön nousivat
erilaisuuden käsite, näkökulmat erilaisuuden kohtaamisesta ja erilaisuuden tarkastelun
problematiikasta opettajankoulutuksessa. Erilaisuuden tematiikkaa lähestyttiin
vaihtelevasti maahanmuuttajien ja erityistukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmista.
Jäsennystä tarvittiin erityisesti maahanmuuttaja ja erityisopetuksen toteuttamisen
perusteista ja kehityslinjoista. Samalla päädyttiin selvittämään erityispedagogiikan
viimeaikaista koulutusparadigman muutosprosessia ja peilaamaan sitä
maahanmuuttajaopetuksen muotoutumisen vaiheisiin.
Esitelmässä kuvataan Erilaisuushankkeen (2004–2008) muotoutumista, toimintatapaa ja
hankkeen nostamia kysymyksiä suhteessa inklusiivisen erilaisuuden toteuttamiseksi
opettajankoulutuksessa.

Interkulttuurisen opettajankoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia
Johanna SitomaniemiSan, Oulun yliopisto
johanna.san@oulu.fi

Esitykseni pohjautuu tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, joka tarkastelee
opettajankoulutusta kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen viitekehyksessä. Keskeiset
kysymykseni ovat, millaista opettajuutta kohti suomalainen opettajankoulutus kouluttaa
ja kasvattaa opiskelijoitaan, sekä miten opettajankoulutus tukee ja voisi tukea



opiskelijoiden ammatillista kasvua kohti interkulttuurisesti suuntautunutta,
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen pyrkivää opettajuutta.
Esityksessäni pohdin kriittisen ajattelun, reflektion ja transformatiivisen oppimisen
merkitystä opettajaksi opiskeleville niissä prosesseissa, joissa he rakentavat käsityksiään
erilaisuudesta, valtasuhteista, opettajuudesta ja kasvatuksesta sekä näiden välisistä
suhteista. Tarkastelen myös etnosentrismin sekä monokulttuuristen representaatioiden ja
tiedon problematiikkaa opettajankoulutuksessa. Esitän, että moninaisuuden ja toisaalta
eriarvoisuuden kysymyksiä olisi tärkeä käsitellä opettajankoulutuksessa ottaen huomioon
niin yksilölliset, yhteisölliset, paikalliset kuin globaalit tasot.

Erityisen tuen konstruktiot Suomessa ja Yhdysvalloissa
Markku Jahnukainen, University of Alberta, Canada; Tiina Itkonen, California
State University Channel Islands, USA
jahnukai@ualberta.ca

Esitelmä perustuu vertailevaan tutkimukseen, jossa on tarkasteltu erityisoppilaiden
koodaukseen ja luokitteluun kaytettäviä virallisia määritelmiä suomalaisessa ja
yhdysvaltalaisessa kontekstissa. Luokittelussa hyödynnetaan OECDn (2004)
kolmitasoista luokitusta, jonka perusteella erotellaan vamma ja sairauspohjaiset
(disability), (oppimis)vaikeuspohjaiset (difficulty) ja sosiaalisista seikoista johtuvat
(disadvantage) syyt toisistaan. Yhdysvalloissa valtakunnallinen (federal) virallinen
luokitus on painottunut vammapohjaisiin luokituksiin, kun taas Suomessa erityisen tuen
syyt kategorisoidaan useimmin oppimiseen liittyviksi vaikeuksiksi. Ero selittyy erilaisella
arviointi ja erityisopetusmäärittelykulttuurilla: Yhdysvalloissa erityisopetuksen
saamiseen on vaadittu diagnoosi, kun taas Suomessa erityisopetustarve on voitu
määritellä väljemmin myös pedagogisin syin.
Osin edellä mainitun diagnosointivaateen vuoksi Yhdysvalloissa erityisopetuksen
rakenne on Suomesta eroava ja painottuu myöhempiin kouluvuosiin. Suomessa
painopiste on peruskoulun alkuvuosien korjaavalla ja osin ennaltaehkäisevällä
toiminnalla, jolla on oletettavasti ollut huomattava vaikutus peruskoulun loppuvaiheen
tasalaatuiseen suoriutumiseen mm. PISAtutkimuksissa. Yhdysvalloissa käynnistetty RtI
(Response to Intervention) toimintamalli on tarjoamassa aiempaa helpompaa
puuttumiskanavaa oppimisen vaikeuksiin ja eräät sen piirteet tarjoavat mahdollisuuksia
myös suomalaisen osaaikaisen erityisopetusmallin terävöittämiseen.

Koulutuspoliittinen inkluusioideologia ammatillisten erityisoppilaitosten
hallinnollisessa muutosprosessissa
Katariina Hakala, Kehitysvammaliitto
katariina.hakala@famr.fi

Esitys perustuu tutkimukseen ammatillisten erityisoppilaitosten hallinnollisesta
muutoksesta viime vuosina. Valtio luopui vuoden 2009 alussa ammatillisten
erityisoppilaitosten ylläpitotehtävästä ja ne yhdistettiin muihin ammatillista
erityisopetusta antaviin organisaatioihin, joiden taustalla on kaikilla jonkin erityisryhmän,



aistivamman tai liikuntavamman omaavien henkilöiden koulutustarpeet. Lähtökohtana on
kehitysvammaisille suunnatun ammatillisen koulutuksen ja koulutuspoliittisen
inkluusioideologian tutkimus, joka on keskittynyt kolmen historiassaan
kehitysvammaisten huoltoon ja koulutukseen erikoistuneen valtion oppilaitoksen,
Alavuden, Kuhankosken ja Perttulan erityisammattikoulun hallinnollisen
muutosprosessin kuvaukseen ja analyysiin. Aineistoksi rajautui syksyllä 2008 tehdyt
vierailut kouluilla ja oppilaitosten rehtoreiden haastattelut organisaatioiden muutoksesta.
Tutkimuskysymykset ovat keskittyneet erityisesti inkluusion käsitteeseen ja
kehitysvammaisuuteen eron, erilaisuuden ja erityisyyden luokitusperusteena.
Oppilaitosten yhdistämisessä tehtiin koulutuspoliittinen tulkinta inkluusiosta, jossa
erilaisten erityisten koulutustehtäviä yhdisteltiin ja erityisopetus erillään yleisistä
ammattioppilaioksista nähtiin edelleen perusteltuna. Toisaalta erilaisten vammaisryhmien
yhdistäminen yleisesti vammaisuuden kategorian alle konkretisoitui ratkaisussa. Näitä
linjauksia tarkastellaan vammaistutkimuksen ja feministisen jälkistrukturalistisen
teoretisoinnin näkökulmista, missä kysymykset kehitysvammaisiksi luokiteltujen
henkilöiden täysivaltaisen kansalaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisesta nousevat
keskeisiksi.

Oppilaan erilaisuuden tulkinnan, määrittelyn ja tuen arkipäivää koulussa
Kristiina Huhtanen, LänsiSuomen kesäyliopisto
kristiina.huhtanen@lskesayliopisto.fi

Erilaisuutta kouluympäristössä tarkastellaan tässä yhteydessä oppimiseen liittyvän tuen
tarpeen kautta. Erilaisuus tästä näkökulmasta on tuottanut uusia käsitteitä, joiden sisältö
on hämäräksi tai saanut erilaisia tulkintoja. Tällaisina käsitteinä voidaan pitää mm.
varhaista puuttumista, erityisopetuksen strategiaa tai tehostettua ja erityistä tukea. Kaikki
kietoutuvat siihen, että oppilas ei saavuta oppimisen tavoitteita terveydellisistä,
sosiaalisista, kehityksellisistä tai muista syistä. Opettajan tehtävä on puuttua oppilaan
oppimiseen silloin, kun se ei täytä asetettuja vaatimuksia. Kun opettajan puuttuminen ei
yksin riitä, tulevat mukaan asiantuntijat, jotka tulkitsevat erilaisuutta omassa
ammatillisessa viitekehyksessään. Erilaisuuden määrittelyä voidaan kuvata aktiivisen
hitaaksi prosessiksi, jossa saatavilla olevien palveluiden kautta määrittyy oppilaan
erilaisuus ja pedagogiset ratkaisut.
Erilaisuudella on merkittävä rooli myös työvoimapoliittisena tekijänä. Diagnosoitu
erilaisuus on tuonut kouluihin uuden avustajien, ohjaajien sekä
sosiaalityöntekijätyyppisen koulukuraattorin ammattikunnan. Tutkimuksessa olen
ryhmähaastatteluissa käsitellyt koulunkäyntiavustajien näkemyksiä erilaisuudesta ja
erilaisuuden tiimoilta tehtävästä yhteistyöstä.
Erilaisuus on merkinnyt entisten tukitoimien rinnalle uusia tuen muotoja. Tulos on
kuitenkin jäänyt odotuksia pienemmäksi ja kustannuksiltaan kalliimpi erityisen tuen tarve
kasvaa. Kyse on toisaalta erilaisuuden määrittelystä, tulkinnasta ja diagnosoinnista sekä
pedagogisista ratkaisuista, jotka integroituvat koulun arjessa. Tuloksekas toiminta
edellyttää ennakointia, jolloin organisaatioiden ja eri toimijoiden on mahdollista tunnistaa
tietoisesti omat vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa tulevaan ennakoitavaan



kehitykseen. Tutkimusmenetelmänä käytetään mm. tulevaisuudenverstasta ja
kohderyhmänä ovat peruskoulun opettajat.

Valmistava ja valmentava koulutus – miten, miksi ja keitä varten?
Tuuli Kurki & AnnaMaija Niemi, Helsingin yliopisto
tuuli.kurki@helsinki.fi

Viime vuosina perinteisen toisen asteen koulutuksen oheen on kehitetty vaihtoehtoisia
tapoja valmistaa nuoria koulutus ja työmarkkinoille. Näitä koulutusohjelmia on pidetty
vastauksena yhtäältä yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, toisaalta tehokkuuden
lisäämiseen. On katsottu, että ”yhä useampi nuori tarvitsee erityistä tukea
siirtymävaiheeseen” ja näin koulutuksen ja työelämän väliin on muodostunut erilaisten
projektitoimintojen alue. Tällä alueella joidenkin nuorista aikuisista on tarkoitus viipyä
vain tilapäisesti peruskoulun jälkeen. (ks. Pietikäinen 2007.)
Tässä esityksessä keskitymme peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen sijoittuviin
valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin (esimerkkeinä Ammattistartti, MAVA ja
AVAkoulutukset, ks. OPH 2009; 2008; 2000). Tarkastelemme näitä koulutuksia
”erityisinä koulutusmarkkinoina”, joille tiettyjä nuoria ohjataan (ks. myös Mietola
tulossa).
Kysymme, keitä valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin ohjataan ja minkälaista
toimijuutta näille nuorille rakennetaan. Mikä määrittyy normaaliksi koulutusmarkkinoilla
ja millaisina erot tällä koulutuksen kentällä kuvataan? Pohdimme näitä kysymyksiä
analysoimalla koulutuspoliittisia dokumentteja, koulutuksen järjestäjien puhetta sekä
koulutuksissa opiskelevien tai opiskelleiden nuorten aikuisten puhetta.

Monenlaiset oppijat luokissamme – opettajien asenteiden seurantatutkimus
Eija Valanne & Suvi Lakkala, Lapin yliopisto
eija.valanne@ulapland.fi

Tutkimusten mukaan opettajien asenteet ja uskomukset inkluusiosta rakentavat koulun
eetosta ja toteutuvaa käytäntöä. Ne ovat opetuksen toteutumismuotojen tärkeitä
ennustajia. Ammattiin kouluttautuminen sekä opettaminen inklusiivisessa
luokkahuoneessa ovat oppimisprosesseja. Niihin vaikuttavat koulutuksen ja
työkokemuksen aikana saatujen kokemusten määrä ja laatu.
Rovaniemen kaupunki on ollut mukana useissa kehittämishankkeissa vuosina 1997–
2004. Niiden tavoitteena on ollut kehittää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
opetuksen laatua sekä yleis että erityisopetuksessa. Tällä hetkellä Rovaniemi osallistuu
valtakunnalliseen Kelpohankkeeseen, jossa kehitetään uuden erityisopetuksen strategian
mukaisia opetusjärjestelyjä.
Vuonna 2004 Rovaniemen kaupungin perusasteen opettajille tehtiin kysely. Sillä
kartoitettiin opettajien asenteita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kohtaan, mielipiteitä
lähikoulusta sekä erityisopetuksen alueellistamisesta.



Tehdyn kyselyn jatkoksi teemme lukuvuoden 2009–2010 aikana uusintakyselyn.
Tarkoituksena on kartoittaa, miten opettajien asenteet ovat muuttuneet. Kysely pohjautuu
Sakari Mobergin kehittämiin asennemittareihin.
Kyselyyn kuuluu taustamuuttujien lisäksi 37 väittämää, johon vastataan asteikolla 1–6.
Vastaukset käsitellään tilastollisesti. Lisäksi kyselyn lopussa on avoin kysymys, jossa
opettajilla on mahdollisuus omin sanoin kertoa mielipiteensä tämän hetkisistä
koulujärjestelyistä.
Seurantatutkimus antaa perustietoa opettajien asenteiden muokkautumisesta kiivaan
suomalaisen koulutuspolitiikan kehittämiskaudelta. Tutkimuksemme taustaan tulee myös
liittää tietoa paikkakunnan koulujärjestelyjen resurssien kehityksestä sekä opettajien
saaman koulutuksen määrästä.
 Tutkimusten mukaan opettajien asenteet inkluusioon muuttuvat myönteisemmiksi, kun
he kykenevät suoriutumaan luokassaan tarvittavista inklusiivisista järjestelyistä. Kun he
ovat oppineet uutta ja kehittäneet ammattitaitonsa inklusiivisuuden vaatimusten
mukaiseksi, he suhtautuvat tilanteeseen entistä positiivisemmin.

Yläkoululaisen koulumotivaation tukeminen moniammatillisessa yhteistyössä
Anneli Sarja, Jyväskylän yliopisto; Sirpa Janhonen, Oulun yliopisto
anneli.sarja@jyu.fi

Tutkimuksen tavoitteena on moniammatillisessa yhteistyössä kehitellä sellaisia uusia
toimintatapoja ja menetelmiä, joilla tuetaan heikon koulumotivaation omaavan
yläkoululaisen elämäntaitoja. Tutkimus liittyy Joustavan perusopetuksen (JOPO)
hankkeeseen, jonka pyrkimyksenä on koulupudokkaiden aktivointiin tähtäävän toiminnan
kehittäminen perusopetuksessa ja toisen asteen nivelvaiheessa.
Tutkimuksen lähestymistapa perustuu kehittävän toimintatutkimuksen ajatuksiin.
Erilaisuuden kohtaamisessa ja tukemisessa kiinnostus ja kuuntelu ovat avoimen dialogin
mahdollistumisen avainkysymyksiä. Ne ovat keskinäisen luottamuksen rakentumisen
lähtökohtia tässäkin tutkimuksessa. Näistä lähtökohdista pääpaino JOPOoppilaan
tukemista koskevassa tutkimushankkeessamme on uusien toimintamallien kehittelyllä
erilaisiin kouluelämän tilanteisiin (vanhempain ryhmät, opiskelu, vapaaaika).
Moniammatillisen yhteistyöryhmän aloitteesta pilottitutkimuksessa JOPOoppilaan
tukihenkilöinä toimivat opettajan ja koulukuraattorin ohella ammattikorkeakoulun
sosionomi ja terveysalan opiskelijat. (JOPOaikuiset). JOPOaikuisten toimintamalliksi
kehiteltiin osallistavan mentoroinnin vaihemalli. Tämän mallin laajapohjaisen
toteuttamisen välineiksi jatkokehiteltiin konkreettisia työmenetelmiä. Näistä tärkein oli
erilaisen oppilaan kollaasiportfolio, joka kohdentuu oppilaan elämysmaailmaan, rajaa
keskustelun aiheen ja tuo esiin oppilaan hahmottaman sosiaalisen elinympäristön.
Oppilaan ja JOPOaikuisen yhteistyön tarkoitus on, että oppilas löytää omat vahvuutensa,
luo omat lähiajan tavoitteensa ja oppii vähitellen myös pysyvästi arvioimaan niitä.
Tutkimushankkeessa arvioidaan edelleen kollaasiportfolion hyödyllisyyttä erilaisen
oppijan näkökulmasta. Jatkotutkimuksessa keskitytään myös erilaisen yläkoululaisen ja
häntä ohjaavan JOPOaikuisen toiminnan erittelyyn ja sitä tukevien toimintamallien
kehittelyyn.



Effective educational practices at preprimary and primary school in Finland
– What are the barriers and supporting structures in educational practices and
community participation?
Reko Niemelä, Helsingin yliopisto
reko.niemela@helsinki.fi

Tutkimuksen hypoteesit:
1. Inklusiiviset käytänteet ovat tehokkaampia, kun yhteisö osallistuu koulutukseen ja
päätöksentekoon
2. Yhteisön osallistuminen on yhteydessä tehokkaisiin inklusiivisiin käytäntöihin
Teoreettinen viitekehys: Teoria perustuu inkluusioajattelulle (Freire)
– Tutkimuksen teoriatausta liittyy ajatukseen, että kaikki osallistuvat tasapuolisina
asiantuntijoina (myös oppilaan perhe ja muu yhteisö).
Metodologia: Kommunikatiivinen metodologia
– Kommunikatiivinen metodologia perustuu ajatukseen, jossa haastateltavan kanssa
pyritään aikaansaamaan keskustelua aiheesta ja tutkija itse ei asetu haastateltavan
yläpuolelle.
Tutkimuskysymys: Mitkä asiat tukevat tai lannistavat yhteisön osallistumista
koulutuksellisiin tapahtumiin?
Alaotsikkoina:
Inklusiiviset käytänteet:
– Oppilaiden ryhmittely ja resurssien käyttö
– Vaikutus vähemmistöryhmiin (maahanmuuttajat, erityisopetus)
– Kulttuurillisen segregaation vähentyminen
– Korkeat odotukset
Yhteisön osallistuminen:
– Yhteisön osallistuminen päätöksentekoprosessiin ja oppilaiden oppimisprosessiin
– Seuraukset hyvästä yhteistyöstä
– Yhteisön kouluttautuminen
– Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen opetettavissa oppiaineissa
– Sukupuolistereotypioista luopuminen
Tutkimus sisältää kohteet Mikkolan peruskoulu (Vantaa) ja Laakavuoren päiväkoti ja
peruskoulu (Helsinki).
– koulut sijaitsevat matalalla sosioekonomisella alueella
– paljon maahanmuuttajia
– hyvät olemassa olevat inklusiiviset käytännöt
– saavutetaan hyviä akateemisia tuloksia
– haastatellaan lapset, vanhemmat, yhteisön edustajat, hallinnon edustajat ja opettajat
 Maahanmuuttajaoppilaiden osuus kasvaa tasaisesti. Heidän opetuksensa järjestäminen
tehokkaasti ja mahdollistaen samalla parhaat integroitumis ja oppimistulokset on yksi
opetustoimen lähitulevaisuuden suurimpia haasteita.
Tutkimus on kesken, haastattelut on kerätty, tutkimus julkaistaan englanniksi.

Kollegiaalinen vuorovaikutus luokanhallinnassa



Tanja Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto
tanja.vehkakoski@jyu.fi

Oppilaiden eitoivotun käyttäytymisen ja tehtävään suuntautumattoman toiminnan on
todettu aiheuttavan opettajissa stressiä (CluniesRoss, Little & Kienhuis 2008; Jacobsson,
Pousette & Thylefors 2001). Yhtenä ratkaisuna haasteeseen on esitetty kollegiaalista
yhteistyötä, jolloin luokassa työskentelee useampi kuin yksi aikuinen (esim. opettaja –
koulunkäyntiavustaja, opettaja – opettaja). Tässä esityksessä tarkastellaan, miten kahden
aikuisen välinen vuorovaikutus toimii luokassa silloin, kun he pyrkivät yhdessä
puuttumaan oppilaiden tarkkaamattomuuteen ja eitoivottuun käyttäytymiseen.
Esitys pohjautuu ala ja yläkoulun oppituntien videonauhoituksiin. Videonauhoitteet ovat
tunneilta, joissa on mukana oppilaiden lisäksi vähintään kaksi aikuista: kaksi opettajaa,
kaksi avustajaa tai opettaja ja avustaja (N=40 t). Videonauhoitusten litteraateista valittiin
analysoitaviksi sekvenssit, jotka olivat sekä (a) tunnistettavissa luokanhallinnaksi että (b)
joihin molemmat aikuiset osallistuivat. Tutkimuksen menetelmällisenä viitekehyksenä on
(etnometodologinen) keskustelunanalyysi.
Tutkimustulosten mukaan kollegalle annettu tuki luokanhallinnassa ilmenee esimerkiksi
muistuttamalla oppilaita kollegan aiemmin antamasta kehotuksesta, suuntaamalla
kollegan yleisesti antaman ohjeen tietylle nimetylle oppilaalle tai tarkentamalla/uudelleen
muotoilemalla toisen antamaa ohjetta. Lisäksi toinen aikuinen voi ohjata yksittäisten
oppilaiden tarkkaavuuden ylläpitoa toisen ohjeistaessa samanaikaisesti koko ryhmää.
Yhteinen toiminta ei näytä edellyttävän tilanteessa verbaalista sopimista aikuisten välillä.
Sen sijaan nonverbaalisten vihjeiden osuus yhteistyön etenemisessä vaatii
jatkoanalysointia.
Esitys on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Erilaista pedagogiikkaako?
Luokkahuonevuorovaikutus erityisopetusympäristöissä” tutkimusprojektia.

Osallistavan teknologian kehittäminen lasten ja perheen arkeen
Eija Kärnä, Joensuun yliopisto; Kaisa PihlainenBednarik, Honkalampisäätiö;
Virpi Vellonen, Joensuun yliopisto
kaisa.pihlainen@joensuu.fi

Arjen Teknologiat Erityisryhmille projekti (2009–2012) toteutetaan yhteistyössä
Honkalampisäätiön, Joensuun yliopiston Erityispedagogiikan oppiaineen sekä
Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitoksen kanssa. Projektin tarkoituksena on
edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten aktiivista vaikuttamista arjessa ja heidän
tasavertaista osallisuuttaan yhteiskunnassa, kehittää toimintaa ja vuorovaikutusta tukevia
teknologioita sekä osallistaa lapset ja heidän perheensä teknologian kehittämiseen.
Projektissa luodaan ja sovelletaan toimintaympäristöjä, menetelmiä ja teknisiä välineitä
vastaamaan kohderyhmän tarpeita aktiivisessa perheperustaisessa kuntoutuksessa,
harrastustoiminnassa ja arjen hallinnassa. Projektissa käytettävien teknologioiden
kehittäminen perustuu eri aistikanavien käyttöön, liikkumiseen ja ilmaisuun sekä
projektin aikana kerättyyn tietoon lasten tarpeista, vahvuuksista ja toiminnasta
teknologiaympäristöissä.



Projektiin liittyvä poikkitieteinen tutkimus käynnistyi elokuussa 2009. Tutkimuksen
tavoitteena on osallistavan teknologian kehittäminen lasten ja perheiden arkeen,
teknologian soveltuvuuden arviointi projektiin osallistuvien lasten ja perheiden tarpeisiin
sekä lasten toiminnan (esimerkiksi tehtäväsuuntautunut toiminta, vuorovaikutus ja
kommunikointi) tutkiminen teknologiaympäristöissä. Tutkimusaineistoa kerätään muun
muassa videoimalla, havainnoimalla, haastattelemalla ja kyselyillä. Aineistoa
analysoidaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää
sekä teknologioiden suunnittelussa ja jatkokehittelyssä erityistä tukea tarvitseville lapsille
ja heidän perheilleen että teknologiapohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelussa
erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tutkimus on sekä kansallisesti että kansainvälisesti
merkittävä, koska poikkitieteistä perheiden kanssa yhteistyössä tehtyä tutkimusta
teknologioiden kehittämisestä erityistä tukea tarvitseville lapsille on vähän.

Inklusiivinen erilaisuus
Vuokko Pöyhtäri, Jyväskylän yliopisto
vuokkopoyhtari@hotmail.com

Piakkoin valmistuvassa lisensiaatin työssäni, inkluusio – erityisoppilaan uusi
mahdollisuus ja haaste koululle, tarkastelen erilaisuuden ja kasvatuksen suhdetta useista
viitekehyksistä. Filosofisen analyysin ja filosofishermeneuttisen tutkimusotteen avulla
kyseenalaistuvat koulussa yhä vallalla olevat stereotyyppiset käsitykset
erityisoppilaasta/erilaisuudesta, segregaatiosta, integraatiosta ja inkluusiosta.
Teoriakirjallisuudessa esitetyt inkluusiokokeilut tutkimustuloksineen ja omat
kokemukseni osoittavat, että inklusiivinen – sosiaaliseen paradigmaan perustuva –
osallistava koulu tarjoaa kaikille oppilaille hyvät oppimis ja jatko
opiskelumahdollisuudet. Koulun toimintakulttuuri perustuu kuitenkin nykyisinkin
lääketieteelliseen paradigmaan. Perinteisesti toimivan koulun keskeisenä vaikeutena
onkin erilaisuuden kohtaaminen. Sen seurauksena oppilaiden siirrot erityisluokkiin
lisääntyvät ja erityisoppilaiden määrä kasvaa nopeasti. ”Liian erilaisiksi/oudoiksi”
katsotut diagnosoidaan erityisoppilaiksi, he leimaantuvat negatiivisesti ja ovat
syrjäytymisvaarassa.
Inklusiivisessa kasvatusprosessissa, vian siirtyessä oppilaasta ympäristöön,
behavioristiset käsitykset muuttuvat sosiaaliskonstruktiivisiksi ja erityisoppilas
rekonstruoituu tavalliseksi oppilaaksi, jolla on erilaisia tarpeita ja lahjoja. Myös
erityisluokkien tarve kyseenalaistuu ja erityisopetuksen ja yleisopetuksen
yhteensulauttaminen onnistuu kouluväen yhteisöllisyyttä parantavien yhteistoiminnallisin
menetelmien avulla. Inklusiivisessa kasvatuksessa erilaisuus nähdään rikkautena ja
opetus perustuu oppilaiden vahvuuksille. Tarkentuvan oppilaan tuntemuksen avulla
löydetään oppilaan piiloisetkin lahjakkuudet. Tutkimukseni tavoitteena on rohkaista
kouluja, rehtoreita, opettajia ja poliittisia päättäjiä sitoutumaan muutostalkoisiin, jotta
koulujärjestelmä kehittyisi joustavammaksi siten, että se voisi tukea erilaisten oppilaiden
kasvua, oppimista ja sosiaalistumista yhteiskuntaan. Ratkaisuna koulun kriisiin tarjoan
inkluusiota.



Vanhat rakenteet vs. uudet ajatukset. Voiko inkluusio syntyä erityisopetuksen
rakenteisiin?
Sai Väyrynen, Lapin yliopisto
sai.vayrynen@ulapland.fi

Tutkin väitöskirjassani v. 2005 inklusiivisen/osallistavan koulun rakentumista lasten
näkökulmasta etnografisin menetelmin, pääasiassa havainnoiden luokkien toimintaa ja
lapsia sekä kouluyhteisön aikuisia haastatellen. Tämä työ jatkui myöhemmin vuosina
2005–2007 erityisopettajana toimiessani koulussa, jossa pyrittiin madaltamaan
erityisopetuksen ja yleisopetuksen rajoja. Työssäni reflektoin kouluyhteisön toimintaa ja
kysyin itseltäni: Voiko inkluusio syntyä erityisopetuksen rakenteisiin?
Esitelmässäni tarkastelen, miten kaksi koulua pyrkii toteuttamaan koulun filosofiaa
inkluusiosta/osallisuudesta erityisopetuksen rakenteita kuitenkaan purkamatta. Toisen
koulun tarkastelu perustuu väitöskirjaani ja toisen koulun havainnot työssäni tekemiin
muistiinpanoihin ja kyselyihin, jotka toteutettiin osana koulun kehittämistyötä.
Kummassakin koulussa erityisopetuksen rakenteet haittasivat inklusiivisen/osallistavan
koulun kehittämistyötä silloin, kun kehittämistoimenpiteet eivät ulottuneet sekä erityis
että yleisopetukseen. Saavutuksia inkluusion suuntaan saatiin tilanteissa, joissa puuttuttiin
sekä erityis että yleisopetuksen tapaan toimia. Koulun rehtorin aktiivinen rooli
inkluusion edistämisessä näkyi myöhemmässä tutkimuksessani.
Uuden erityisopetuksen strategian myötä kouluille tulee entistä enemmän velvoitteita
kehittää oppimisen ja opettamisen tukea inklusiiviseen/osallistavaan suuntaan.
Tutkimukseni ja havaintoni tuovat esille koulun kokonaisvaltaisen kehittämisen
tärkeyden inkluusioon pyrittäessä. Vanhoihin rakenteisiin uuden toimintatavan
kehittäminen tuottaa parhaimmillaankin vain fyysistä integraatiota. Osallisuuden
kokemiseen ja erilaisuuden hyödyntämiseen pedagogiikassa tarvitaan myös uudet
rakenteet.

Interkulttuurinen oppiminen mahdollisuutena erilaisuuden kohtaamiseen
Hanna Alasuutari & Katri Jokikokko, Oulun yliopisto
hanna.k.alasuutari@oulu.fi

Interkulttuurinen oppiminen nähdään usein prosessina, joka käynnistyy esimerkiksi
henkilön muuttaessa asumaan tai työskentelemään toiseen maahan. Toisaalta on tutkittu
myös erilaisten suhteellisen lyhytaikaisten pedagogisten interventioiden merkitystä
interkulttuurisen oppimisen prosessissa. Tämän esityksen alustajat tarkastelevat
tutkimuksissaan interkulttuurista oppimista elämänkestävänä prosessina, jota voi
ymmärtää ja tulkita monista eri oppimisteoreettisista lähtökohdista käsin. Kasvatustieteen
päivien esityksessä tarkastelemme interkulttuurista oppimista transformatiivisena,
kokemuksellisena ja sosiokulttuurisena prosessina. Pohdimme oppimisen edellytyksiä,
erityisesti erilaisten kokemusten ja kontekstin merkitystä. Esityksemme esimerkit
pohjautuvat kahteen erilaiseen meneillään olevaan väitöskirjatutkimukseen. Toinen
tutkimuksista käsittelee opettajien interkulttuurista oppimista ja kompetenssia ja toinen
tutkimus taas pohtii interkulttuurisen oppimisen prosessia ja yhteistyön haasteita sekä



mahdollisuuksia koulutussektorin kehitysyhteistyössä. Molemmissa konteksteissa
painottuu interkulttuurisen oppimisprosessin moninaisuus.

Käsitteiden käytön muutos erityisopetuksen strategiaan liittyvässä
kehittämistoiminnassa (KELPO)
Helena Thuneberg, Jarkko Hautamäki, MariPauliina Vainikainen & Maria
Vanhanen, Helsingin yliopisto
maripauliina.vainikainen@helsinki.fi

Erityisopetuksen strategia (OPM 2007) syntyi toisaalta ratkaisuksi globaaliin
inkluusiopaineeseen (vrt. Salamanca, UNESCO 1994), toisaalta valtakunnallisesti
kestämättömään erityisopetusvirtojen paisumiseen. Strategian levittämiseksi kuntiin OPH
aloitti KELPOkehittämistoiminnan. Ensimmäisessä vaiheessa 65 % Suomen kunnista
(233 kuntaa) sai toimintarahoituksen.
Inkluusioprosessin edistymistä kunnissa tutkittiin termiesiintymistä. Tutkimuksen
teoreettinen näkökulma oli systeemisdiskursiivinen, mutta hyödynnettiin myös
toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen paradigmaa. Aineistona olivat kuntien
Opetusministeriölle, Opetushallitukselle ja KELPOkoulutuksen järjestäjälle tuottamat
neljä dokumenttia. Sisällönanalyysillä selvitettiin keskeisten erityisopetuksen strategian
käsitteiden käytön trendiä KELPOprosessin aikana (2008–2009) neljän aikapisteen
perusteella. Vertailu paljasti, että 56 305 termiesiintymän joukossa erityisterminologia
väheni merkitsevästi ja strategiatermit lisääntyivät. Vastaavasti hoitopuhe väheni ja
pedagoginen lisääntyi.
Voidaan siis todeta, että ainakin dokumenttien termiesiintymien perusteella kunnissa on
edetty strategian suuntaisesti. Kuitenkaan systeemisdiskursiivisesta perspektiivistä
katsoen (vrt. Luhmann), ulkopuolelta topdown tuotettujen käsitteiden omaksuminen ei
ole suoraviivaista ja siksi onkin todennäköistä, että muutos on tässä vaiheessa enemmän
retoriikan tasolla kuin aidosti sisäistynyttä käytäntöä.

Joustava esi ja alkuopetus
Juhani Hytönen, Kaisa Kopisto, Annu Brotherus & Heini Paavola, Helsingin
yliopisto
kaisa.kopisto@helsinki.fi

Joustava esi ja alkuopetus (JEA) on Helsingin kaupungin opetusviraston ja Helsingin
yliopiston Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tutkimuskeskuksen toteuttama 3
vuotinen tutkimus ja kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää työ ja
toimintamalleja, joilla edistetään lasten sosiaalisten taitojen, yleisten työskentelytaitojen
ja ajattelun taitojen kehittymistä sekä kielellisten valmiuksien vahvistumista
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hankkeessa tarkastellaan esi ja alkuopetuksen
rakenteita, toimintaympäristöjen yleisiä järjestelyjä ja käyttöä sekä ryhmämuotoisen
opetuksen mahdollisuuksia lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Tarkastelut
toteutetaan lasten ja henkilöstön toiminnan sekä oppimisympäristön pedagogisen
organisoinnin näkökulmista. Meneillään olevan hankkeen tarkoituksena on kehittää esi



ja alkuopetusikäisten lasten yleisiä oppimaan oppimisen taitoja ja oppimisedellytyksiä
siten, että turvataan lapsen tarvitsema tehostettu/erityinen tuki (ilman
erityisopetuspäätöksiä). Hanke toteutetaan kolmessa koulun ja päiväkodin
muodostamassa tutkimusyksikössä toiminta ja tapaustutkimuksellista metodiikkaa
soveltaen. Aineiston tuottaminen aloitettiin syksyllä 2008 ja se päättyy keväällä 2010.

Kognitiivisten taitojen opettaminen alkuopetuksessa
Outi KyröÄmmälä, Lapin yliopisto
outi.kyroammala@ulapland.fi

Esittelen väitöskirjatutkimustani, jossa tutkin alkuopetusikäisen oppilaan kognitiivisten
taitojen kehittymistä ja kehittämistä. Oppilaan kognitiiviset taidot vaikuttavat siihen,
kuinka hän opetus ja oppimistilanteessa käsittelee tietoa: kerää ja vastaanottaa tietoa,
prosessoi sitä sekä tuottaa uutta. Tiedonkäsittelyssä tärkeinä osatekijöinä ovat
tarkkaavuus, ajattelu ja oman toiminnan suunnittelu.
Lähtökohtana tutkimukselle oli käytännön työstäni saama kokemus: perusopetuksen
yleisopetus ei tavoita eikä kykene tukemaan kaikkia oppilaita, jolloin erityisopetuksen
tarve kasvaa. Tutkimuksessani tarkastelin, mittasin ja arvioin sitä, kuinka Bright Start ja
Instrumental Enrichment ohjelmiin pohjautuvat opetusmenetelmät ja harjoitteet
soveltuvat heikosti menestyvien oppilaiden tiedonkäsittelytaitojen ja samalla oppimis ja
työskentelytaitojen tukemiseen yleisopetuksessa.
Tutkimukseni empiirisen osan toteutin mixed methods lähestymistapaa käyttäen. Tutkin
kvasikokeellisesti oppilaiden tiedonkäsittelytaitoja koulutulokasvaiheessa, ensimmäisen
luokan jälkeen ja toisen luokan syyslukukauden jälkeen. Alkumittauksen jälkeen
muodostin heikoimmin suoriutuneista oppilaista koe ja vertailuryhmät. Koeryhmän
oppilaat osallistuivat BS ja IEohjelmien pohjalta muokkaamiini opetustuokioihin
kahden lukukauden ajan. Vertailin ryhmien oppilaiden suoriutumisia opetustuokioiden
jälkeen. Toimintatutkimuksellisen otteen ja teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla
tulkitsin ja analysoin pitämiäni opetustuokioita sekä tutkimuspäiväkirjaani. Pyrin
löytämään paitsi oppilaan kognitiivisiin taitoihin myös erilaisiin oppimista tukeviin
opetusjärjestelyihin liittyviä säännönmukaisuuksia ja merkityskokonaisuuksia.
Tutkimustuloksissa todentuu samaan ikäluokkaan kuuluvien oppilaiden kognitiivisten
taitojen heterogeenisyys jo koulutulokasvaiheessa. Oppimisedellytysten vaihtelevuus
tulisi nähdä myös opetusjärjestelyiden, ohjauksen intensiteetin ja harjoitusten
erilaisuutena. Osa oppilaista myös hyötyy oppiainesisällöistä riippumattomista
kognitiivisten taitojen harjoituksista.

”Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa” –groundedteoreettinen tutkimus
erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnasta ja osallistumisesta
toimintaympäristöissään
Kristiina From, Jyväskylän yliopisto
kristiina.from@pp.inet.fi



Tässä tutkimuksessa on tehtävänä tutkia erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvatuksen ja
kuntoutuksen yhteistyötä lapsen keskeisessä arjen toimintaympäristössä, päiväkodin
lapsiryhmässä. Tutkimusaineistona vuosina 2001–2003 toteutetussa tutkimuksessa ovat
vanhempien ja ammattilaisten muodostamien työryhmien keskustelut, vanhempien ja
ammattilaisten haastatteluja, havainnointimateriaalia lapsen arjesta päiväkodissa sekä
kirjallisia dokumentteja. Tutkimusaineiston analysoinnissa on tavoitteena grounded
teoreettisella tutkimusotteella edeten muodostaa ydinkäsitteestä kehittyvä substantiivinen
teoria.
Tutkimuksen tuloksissa muotoutuu kolme erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimijan ja
osallistujan dynaamista kuvaa. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintaan ja
osallistumiseen liittyy edeltävinä tekijöinä yksilöllisiä, lapsiryhmäkohtaisia sekä
ammattilaisten ja vanhempien välisiä yhteistyötekijöitä, jotka mahdollistavat tai
rajoittavat erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimintaa ja osallistumista
toimintaympäristöissä. Vahvasti kontekstisidonnaiseen toiminnan ja osallistumisen
toteutumiseen niveltyvät toimintaa ja osallistumista mahdollistavat, edistävät tai
rajoittavat vuorovaikutuksen ohjauksen strategiat.
Substantiivisena teoriana kuvaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisen
osallistumisen kehämallin. Tutkimuksen teoreettinen keskustelu nostaa esille erityistä
tukea tarvitsevan lapsen toiminnan ja osallistumisen toteutumiseen liittyviä teoreettisia
näkökulmia, jotka peilaavat vaihtelevia erityistä tukea tarvitsevan lapsen toimijan ja
osallistujan kuvia.
Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää arvioitaessa ja kehitettäessä erityistä tukea
tarvitsevan lapsen kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistyötä yhteisöissä ja oppivissa
organisaatioissa.

Eikö luokanopettajilla muka ole eväitä erityisoppilaiden opetukseen?
Timo Saloviita, Jyväskylän yliopisto
saloviit@jyu.fi

Helsingin Sanomien pääkirjoituksen mukaan ”erityisopetus ei saa jäädä pelkästään
luokanopettajien tehtäväksi, sillä heidän koulutuksensa ei anna siihen riittävästi eväitä”
(25.2.2009). Opettajankoulutus 2020mietinnön mukaan ”jokaisen tulevan opettajan tulee
saada opettajankoulutuksessa nykyistä paremmat valmiudet erilaisten lasten oppimiseen
liittyvien ongelmien käsittelyyn” (Opetusministeriö 2007:44).
Kovin yleinen on siis käsitys, että poikkeavuuden kohtaaminen ei onnistu yleisopetuksen
opettajilta. Esityksessäni kyseenalaistan tämän näkemyksen. Perustelen käänteistä
väitettä, jonka mukaan normaali opettajankoulutus antaa täysin kelvolliset eväät
erilaisuuden kohtaamiseen tavallisessa luokassa. Päinvastaiset näkemykset liioittelevat
poikkeavuutta. Kun yksilöiden poikkeavuutta liioitellaan, seurauksina koulumaailmassa
ovat olleet rotuerottelun kaltainen oppilaiden karsinointi erityisluokkiin, heidän
opetuksensa mystifiointi ”erityispedagogiikaksi” ja erityisopettajankoulutuksen
vahingolliseksi osoittautunut irrottaminen muusta opettajankoulutuksesta.
Poikkeavuuden dekonstruointi on hidas kulttuurinen prosessi, jossa Suomi on monista
muista maista jäljessä. Tämä johtuu siitä, että siirtymät maataloudesta
teollisuusyhteiskunnaksi ja siitä jälkimoderniin yhteiskuntaan tapahtuivat Suomessa



kansainvälisesti myöhään ja lähellä toisiaan, edellinen murros 1940luvulla ja
jälkimmäinen1960luvulla. Koska perinteiset yhteiskunnat ovat vielä ajallisesti meitä
hyvin lähellä, niille ominainen yliherkkyys poikkeavuutta kohtaan on vielä vahvasti läsnä
tämän hetkisessä arvomaailmassamme. Kun poikkeavuus meilläkin vähin erin
dekonstruoituu jälkimoderniksi ”inklusiiviseksi erilaisuudeksi”, seurauksena on
erityisopetuksen ja erityispedagogiikan katoaminen – niiden tilalle tulee oppilaitten
yksilöllisten tarpeiden kohtaaminen normaalissa luokkaympäristössä. Tällaisesta jo
toteutuneesta erityispedagogiikan kuolemasta tarjoaa esimerkin Italian koululaitos.


