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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella millaisia käsityksiä luokanopettajilla 

ja koulunkäynninohjaajilla on inklusiivisesta kasvatuksesta. Lisäksi tutkimuk-

sessa on tarkoitus tutkia, miten luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien yh-

teistyö toteutuu inklusiivisessa kasvatuksessa. Koulunkäynninohjaaja voidaan 

nähdä yhtenä keskeisenä tekijänä inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle, 

minkä vuoksi tämä tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto on kerätty yksilöhaastatte-

luilla. Tutkimukseen haastateltaviksi valikoitui viisi luokanopettajaa ja neljä kou-

lunkäynninohjaajaa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitu aineisto analysoitiin 

laadullista sisällönanalyysia käyttäen.  

Tutkimuksessa havaittiin, että haastateltavat käsittivät lähikouluperiaat-

teen ja kaikkien oikeuden koulunkäyntiin samassa ryhmässä olevan inklusiivi-

sen kasvatuksen mukaisia. Lisäksi pienryhmät ja niiden hyödyntäminen koettiin 

inklusiivisen kasvatuksen mukaiseksi. Haastateltavat kokivat luokanopettajan ja 

koulunkäynninohjaajan yhteistyön hyväksi ja toisiaan tukevaksi. Edelleen haas-

tateltavat kuitenkin kaipasivat enemmän aikaa yhteiselle suunnittelulle, jolloin 

yhteistyö voisi kehittyä entistä paremmaksi. 

Tarvitaan enemmän resursseja luokkiin ja kouluihin, jotta inklusiivista kas-

vatusta olisi mahdollista toteuttaa sen periaatteiden mukaisesti. Hyvä yhteistyö 

eri ammattilaisten välillä on tärkeää inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle. 

Jotta olemassa olevista resursseista saadaan paras mahdollinen hyöty irti, niin 

tulee yhteistä suunnittelua olla riittävästi.  

Asiasanat: inklusiivinen kasvatus, työpari, luokanopettaja, koulunkäynninoh-

jaaja, yhteistyö  
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1 JOHDANTO

 

Inklusiivinen kasvatus, oppilaiden oikeus käydä omaa lähikoulua, huolimatta 

monimuotoisista tarpeista, on tällä hetkellä koulutuspolitiikan ydin. Inkluusion 

perimmäinen tarkoitus on toteuttaa opetusta kaikille samanarvoisena.  (Savolai-

nen, Engelbrecht, Nel & Malinen 2012.) Suomen koulutuspolitiikka korostaa jo-

kaisen kansalaisen tasavertaista osallistumista koulutukseen, koska koulutusta 

pidetään perusoikeutena (Naukkarinen 2010). Koulukontekstissa inkluusiota to-

teutetaan inklusiivisella kasvatuksella, jolla tarkoitetaan ideologiaa, jossa kaikkia 

oppilaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja mahdollistetaan kaikkien oppilaiden osal-

lisuus yleisopetuksessa. Opetuksen mahdollistaminen samanarvoisena kaikille 

on ollut pitkä taistelu, joka jatkuu edelleen. (Polat 2011.) Inkluusio ei koske vain 

oppilaita, joilla on jokin vamma tai vaikeus. Inkluusio koskee kaikkia huolimatta 

rodusta, etnisyydestä, vammasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumi-

sesta, kielestä, sosio-ekonomisesta taustasta, tai mistään muusta yksilön identi-

teetistä, joka voidaan nähdä erilaisena. (Naukkarinen 2010; Polat 2011.)  

Inklusiivinen kasvatus on tullut osaksi peruskoulua ja koulunkäynninoh-

jaajat voidaan nähdä keskeisenä inkluusion toteutumisessa (Takala 2007; 

Mackenzie 2011). Toimiva yhteistyö on keskeistä opettajan ja koulunkäynninoh-

jaajan välillä, jotta he voivat suunnitella ja toteuttaa vaikuttavaa tukea oppilaille 

oppimisessa ja hyvinvoinnissa (Devecchi & Rouse 2010). Webster & Blatchford 

(2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että opettajat suunnittelivat vähän yhdessä 

koulunkäynninohjaajien kanssa oppitunteja. On tärkeää lisätä yhteistä suunnit-

telua ja yhteistyötä inklusiivisen kasvatuksen mahdollistamiseksi. Roolijako on 

tärkeää, jotta koulunkäynninohjaajat tietävät, mitä opettajat heiltä odottavat. (Ta-

kala 2007.)  Kansainvälisestikin on epäselvyyttä koulunkäynninohjaajien roolista 

suhteessa opettajaan ja opettamiseen ja inkluusion toteutumisessa erityistä tukea 

saavien lapsien kohdalla (Webster, Blatchford & Russel 2013).  
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Koulunkäynninohjaajan käyttäminen on yleinen tapa turvata tukea tarvit-

sevan oppilaan koulunkäynti yleisopetuksen luokalla (Takala 2007; Saloviita 

2008, 66.) Inkluusion myötä peruskoulussa on enemmän tukea tarvitsevia oppi-

laita, joten myös koulunkäynninohjaajien määrä on lisääntynyt. He ovat tärkeä 

osa laadukasta opetusta. (Takala 2007; Webster ym. 2013.) Koulunkäynninohjaa-

jien rooli opetuksessa on toisinaan liian iso, erityisesti oppilaiden kohdalla, joilla 

oli erityisen tuen tarve (Webster & Blatchford 2014). Samassa tutkimuksessa ha-

vaittiin myös, että opettajat olivat harvoin sitoutuneita suunnittelemaan opetusta 

sekä opettamaan lapsia, joilla erityisen tuen tarve. Mitä vaikeammat oppilaan 

tarpeet, niin sitä enemmän oppilas oli koulunkäynninohjaajan kanssa tekemi-

sissä ja vähemmän opettajan (Webster ym. 2013; Webster & Blatchford 2014).  

Tämän pro gradu- tutkielman tavoite on tuoda esiin koulunkäynninohjaa-

jien merkitys inklusiivisessa kasvatuksessa. Tutkin pro gradu- tutkielmassani, 

miten luokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat käsittävät inklusiivisen kasva-

tuksen ja yhteistyön toteuttaessaan sitä. Haastattelin sekä luokanopettajia että 

koulunkäynninohjaajia heidän kokemuksistaan inklusiivisen kasvatuksen toteu-

tumisessa. Aineistoa varten sain haastateltavaksi 5 luokanopettajaa ja 4 koulun-

käynninohjaajaa. Haastateltavista useimmat tekevät yhteistyötä keskenään tai 

olivat tehneet jossain vaiheessa yhteistyötä, joten aineisto tuotti autenttista tietoa 

työparien työskentelystä. Tuen tuottaminen omaan luokkaansa oppilaille on ensi 

arvoisen tärkeää oppilaiden tasavertaisuuden ja osallisuuden kannalta. Tämän 

vuoksi koulunkäynninohjaajien1 roolia ja merkitystä on tärkeä ja ajankohtaista 

tutkia.  

 

                                                 
1 Käytän tästä eteenpäin tekstissä koulunkäynninohjaajista lyhyesti termiä ohjaaja. 
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2 INKLUUSIO PERUSOPETUKSESSA 

Käsittelen tässä luvussa inkluusion ja inklusiivisen kasvatuksen käsitteitä. Ker-

ron, mitä ne tarkoittavat ja miten ne näkyvät peruskoulussa tänä päivänä. In-

kluusiota voidaan lähestyä monista eri näkökulmista. Inklusiiviseen kasvatuk-

seen sisältyy esimerkiksi lähikouluperiaate, tarvittavien tukipalveluiden järjestä-

minen oppilaan luokse, mahdollisuus osallisuuteen ja yhteistyö eri toimijoiden 

välillä esteiden poistamiseksi. Tulen näihin tekijöihin seuraavaksi syventymään 

tarkemmin.  

 

2.1 Inklusiivinen kasvatus 

 

Inkluusio ideologia lähti liikkeelle Salamancan julistuksesta (UNESCO 1994). Ju-

listuksen myötä koulun tulee mahdollistaa kaikkien lapsien koulunkäynti riip-

pumatta fyysisistä, älyllisestä, sosiaalisesta, emotionaalisesta, kielellisestä tai jos-

tain muusta taustastaan (UNESCO 1994, 6). Suomessa Suomen perustuslaissa 

(731/1999) toisen luvun momentissa 2 määritellään, että kaikki ovat yhdenver-

taisia. Ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, us-

konnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi samassa lain pykälässä on, että lap-

sia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän on saatava mahdollisuus 

vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. (Perustuslaki 731/1999, 6 § 2.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 15) määrittelee, että 

jokainen oppilas on yksilö. Jokaista oppilasta tulee kohdella ainutlaatuisena ja 

arvokkaana sellaisena kuin hän on. Oppilas tarvitsee tukea ja kokemusta mah-

dollisuudesta vaikuttaa ja osallistua. Oppilas oppiessaan rakentaa omaa identi-

teettiään, ihmiskäsitystään ja maailmankuvaansa. Samalla hän luo suhdetta toi-

siin ja yhteiskuntaan. On hyvä myös oppilaiden kanssa sekä yhteistyössä kodin 
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kanssa yhdessä pohtia arvoja ja oppilaan arvoperustaa, jota hän alkaa rakentaa. 

(OPH 2014, 15.) Inklusiivinen kasvatus perustuu arvolle, missä jokainen on tasa-

vertainen toistensa kanssa. Jokaisen yksilön tulee saada olla oma itsensä. Yhtei-

sön jäsenten tulee saada tulla olla yhteisössä omana itsenään ja tulla kohdelluksi 

samanarvoisina. Tämä edellyttää osallistumisen mahdollistamista kaikille huo-

mioiden yksilölliset tarpeet. (OPH 2014, 28.)  

Suomen inklusiivisen kasvatuksen kehitys on edennyt loogisesti askel as-

keleelta. Ensin on toteutettu fyysinen integraatio, jota seuraa toiminnallinen, psy-

kologinen ja sosiaalinen integraatio. (Jahnukainen 2014.) Integraatiossa erityistä 

tukea saava oppilas käy koulua osittain yleisopetuksessa ja opetuksen tueksi on 

järjestetty tukea (Pinola 2008, 40). Integraatiota on toteutettu monella tapaa vaih-

dellen osa-aikaisesta eriyttämisestä erityiskoulun ja yleisopetuksen välillä, koko-

aikaisesta sijoittamisesta yleisopetukseen ja ajoittaisesta vetäytymisestä yleisope-

tuksesta erityisopetukseen. (Polat 2011.) 1980- luvulta alkaen on integraatio ja sen 

pääsuuntaus korvaantunut inkluusion käsitteellä (Jahnukainen 2014). Mäkinen, 

Nikander, Pantzar & Saari (2009, 18) määrittelevät inkluusion prosessiksi, millä 

pyritään estämään syrjäytymistä ja ryhmästä poissulkemista, mutta myös pro-

sessiksi etsiä keinoja toteuttaa kasvatus kaikille perustavanlaatuisena ihmisoi-

keutena. Inkluusio onkin nähtävänä enemmän prosessina kuin selkeänä päämää-

ränä (Moberg & Savolainen 2003; Ainscow, Booth & Dyson 2006, 25; McMaster 

2014). Inkluusion käsite perustuu tasa-arvoiseen ja kaikille avoimeen peruskou-

luun. Yleisesti inkluusio tarkoittaa ihmisoikeusideologiaa, minkä mukaan ihmi-

nen saa tarvitsemaansa tukea sekä hänet hyväksytään yhteisöön niiden tarpeiden 

mukaan. (Lempinen, Berisha & Seppänen 2016.)  

Inklusiivinen kasvatus on keskittynyt lähinnä koulun ja opettajan toimiin 

(Naukkarinen 2010). Inklusiivisen kasvatuksen toteutuminen edellyttää opetta-

jilta myönteistä asennetta (Pinola 2008, 40; Lee, Young, Tracey & Barker 2015). 

Inklusiivinen kasvatus vaatii innostavan ja avoimen oppimisympäristön, joka 

mahdollistaa oppilaiden sisäisen potentiaalin kehittymisen ja lisää heidän sosi-

aalista osallistumista (Kratochvilová & Havel 2014.)  Inklusiivisessa kasvatuk-
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sessa ei ole kyse pelkästään asenteiden muutoksesta (Rajakaltio 2017, 73). Edel-

lytys inklusiivisen kasvatuksen toteutumiseen kouluissa on koko järjestelmän 

luominen, joka yhdistää yhdenmukaisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden 

(Ainscow 2007, 148–149; Kratochvilová & Havel 2014; McMaster 2014). Tehok-

kaan ja onnistuneen inklusiivisen kasvatuksen edellytys on opettajien asenne ja 

suhtautuminen sen onnistumisen mahdollisuuteen (Lee ym. 2015).  

Inklusiivinen kasvatus on moniulotteinen, jopa ongelmallinen käsite. Inklu-

siiviselle kasvatukselle ei ole onnistuttu antamaan mitään yhtenäistä ja yksiselit-

teistä määritelmää. (Ainscow ym. 2006, 27.) Suomessa vallitsee laaja ymmärrys, 

että koulun on tarjottava hyvä opetus ja tarvittava tuki kaikille oppilaille (Mäki-

nen ym. 2009, 21). Edelleen on kuitenkin olemassa epäselvyyttä, miten inklusii-

vista kasvatusta tulisi toteuttaa (Ainscow ym. 2006, 1; Halinen & Järvinen 2008). 

Keskeistä kuitenkin olisi mahdollistaa jokaiselle oppilaalle tarvittava tuki ja mah-

dollisuus käydä koulua lähikoulussaan (Mikola 2011, 25; Hiltunen, Hyytiäinen, 

Lindroos & Matero 2017, 63). Inklusiivinen kasvatus ei ole pelkästään oppilaiden 

asettamista vammojen tai erityisen tarpeen mukaisiin muotteihin, vaan sen sijaan 

vastata ja ottaa huomioon yksilöiden tarpeet koko yhteisössä (Väyrynen 2015). 

Yhtenä inklusiivisen kasvatuksen mahdollistajana on pidetty kolmiportaisen 

tuen mallin muodostamista peruskouluun. 

 

2.2 Kolmiportainen tuki ja lähikoulu 

Oppilas voi saada koulussa kolmiportaista tukea: yleistä, tehostettua ja erityistä 

tukea. Kerrallaan oppilas voi saada yhtä tuen tasoa. (OPH 2014, 61.) Perusope-

tuslaissa määritellään lisäksi erilaisia tukimuotoja: tukiopetus, osa-aikainen eri-

tyisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet (Perusope-

tuslaki 1998/628; 16§, 31§). Näitä eri tukimuotoja voidaan käyttää kaikilla tuen 

tasoilla. Tuki määräytyy oppilaan tarpeen mukaan yksilöllisesti. Tuen järjestämi-

sen lähtökohtana tulee olla oppilaan vahvuudet ja kehitystarpeet. Ensisijaisesti 

tuki annetaan oppilaalle oppilaan omassa luokkaympäristössä.  (OPH 2014, 61.)  
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Kolmiportainen tuki on muuttanut suomalaista koulua inklusiivisempaan 

suuntaan. Tuki on portaittain etenevää ja oppilas saa erityistä tukea silloin, kun 

tehostettu tuki on jatkunut pidempään eikä se ole ollut riittävää. (Takala 2016b, 

33.) Tuen portaalta toiselle siirtyminen edellyttää tiettyjen asiakirjojen tekemistä. 

Kun oppilas siirretään yleisen tuen tasolta tehostetun tuen portaalle, niin tulee 

oppilaalle tehdä pedagoginen arvio. Pedagoginen arvio tehdään yhteistyössä op-

pilaan, oppilaan huoltajien sekä koulun moniammatillisen oppilashuollon 

kanssa. Tehostetusta tuesta erityisen tukeen siirryttäessä tulee oppilaalle tehdä 

pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys on perusteellisempi kuin pedagogin 

arvio ja sitä täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asian-

tuntijalausunnolla. Pedagogisen selvityksen jälkeen oppilaalle tulee laatia henki-

lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (Perusopetuslaki 

1998/628;  16a§, 17§, 18§; OPH 2014, 61–69.) 

Koulun henkilökunnan yhteistyö on entistä tärkeämpää kolmiportaisen 

tuen ja inklusiivisen kasvatuksen myötä (Takala 2016b, 33). Kolmiportainen tu-

kimallin lähtökohta on monialaisessa yhteistyössä. Moniammatillista yhteistyötä 

olisi oltava kaikissa kouluissa hyödynnettävissä joustavasti ja ajankohdasta riip-

pumatta. (Vainikainen, Thunberg & Mäkelä 2015, 110.) Monialaiseen yhteistyö-

hön koulussa kuuluu opettaja, koulunkäynninohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja, 

kuraattori ja koulupsykologi. Tuen rakenne vaatii näiltä tahoilta entistä tiiviim-

pää yhteistyötä. Toisinaan yhteistyöhön kuuluu myös koulun ulkopuoliset toi-

mijat, kuten nuoriso- ja sosiaalitoimi, jotta tuki olisi oikeanlaista. (Rajakaltio 2017, 

71.)  

Yhteistyö ei ole välttämättä perinteisesti ollut vahvuus opettajien kesken. 

Opettajat ovat perinteisesti enemmän tottuneet hoitamaan luokkansa yksin ja 

ratkomaan ongelmat yksin. (Willman 2001, 19; Takala 2007.) Opettajan tuleekin 

olla valmis poistumaan omalta mukavuusalueelta, kun opetusta suunnitellaan ja 

toteutetaan yhdessä muiden opettajien kanssa (Sääkslahti & Tynjälä 2013, 148). 

Yhteistyössä kehitetyt opetusmetodit voivat olla yksi ratkaisu jakaa tietoa ja li-

sätä luottamusta opettaa yksilöllisemmin ja tehokkaammin kuin niin sanottua 
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perinteistä mallia käyttäen (Paju, Räty, Pirttimaa & Kontu 2015). Yhteistyöllä tar-

koitetaan paitsi tukea teknisissä tiedoissa, mutta myös henkilökohtaisissa ja tun-

teisiin vaikuttavissa tiedoissa kohdata ja auttaa inkluusiossa lapsia, joilla on op-

pimisvaikeuksia (Devecchi & Rouse 2010).  

Kolmiportainen tukimalli on mahdollistanut tuen järjestämisen inklusiivi-

sesti oppilaan omassa lähikoulussa (Takala 2016b, 33). Perusopetuslaki (628 6§) 

määrää, että oppilaan koulupaikka tulee järjestää niin että oppilaat matkat kou-

luun ja muihin opetusjärjestämisen paikkoihin on mahdollisimman lyhyet eli op-

pilaan omassa lähikoulussaan. Myös inklusiivisen kasvatuksen periaatteeseen 

kuuluu oikeus käydä omaa lähikouluaan. Tarvittava tuki on järjestettävä oppi-

laan lähikoulussa. (Takala 2016a, 13.) Lähikouluperiaatteen toteutumisen perus-

edellytys ovat riittävät resurssit, tukitoimet oppimiselle ja varhainen puuttumi-

nen (Vainikainen ym. 2015, 108). Varhainen puuttuminen on eräs keskeinen pe-

dagoginen keino esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukemisessa 

(Mikkonen, Nikander & Voutilainen 2015, 802). Tarvitaan pienempiä luokkahuo-

neita, joissa on heterogeenisempiä oppilasryhmiä. Luokassa tulee olla oppilaita, 

jotka tarvitsevat tukea ja oppilaita, joilla ei ole tuen tarvetta, jotta oppilaat voivat 

oppia toisiltaan. Tärkeää on myös, että oppilas kykenee muodostamaan kahden-

keskisen vuorovaikutussuhteen koulun henkilökunnan kanssa. (Lempinen 

2017.)  

2.3 Inklusiivisen kasvatuksen toteutumisen haasteet 

Inklusiivinen kasvatus on nähtävä tavoitteena, jossa ihmisten välinen tasa-arvo 

on sen perusta (Takala 2016a, 17). Inkluusio herättää monenlaisia ajatuksia, ky-

symyksiä ja tunteita, joita on tärkeä käsitellä (Rajakaltio 2017, 73). Perimmiltään 

inkluusiossa on kyse ihmisen erilaisuuden kohtaamisesta. Koulukontekstissa se 

tarkoittaa opettajan ja kasvatushenkilökunnan eettisen ajattelun näkyväksi teke-

mistä. (Mäkinen ym. 2009, 20; Koukkari 2016.) Koulusta pyritään tekemään 

paikka, joka mahdollistaa kaikkien oppilaiden koulunkäynnin (Mikola 2011, 28). 

Ennen kaikkea inkluusiossa on kyse prosessista, joka ei välttämättä tule koskaan 
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valmiiksi. Siinä etsitään ratkaisuja koulutuksen toteuttamista kaikille lapsille. 

(Takala 2016a, 17; Rajakaltio 2017, 62.)   

Kaikille avoimen ja yhteisen oppimisympäristön suurimmat haasteet ovat 

ihmisten asenteissa ja käsityksissä erilaisuudesta (Koukkari 2016). Edelleen asen-

nekasvatus inkluusion osalta on tärkeää, kuten myös onnistuneiden kokemusten 

jakaminen. Inkluusiota on vaikea erottaa henkilökohtaisista arvoista ja in-

kluusion toteuttajien arvot vaikuttavat siihen, miten inkluusio ilmentyy kentällä 

(Glazzard 2011; Koukkari 2016). Opettajilta edellytetään avoimuutta kokeilla 

uutta ja kykyä muuttua. Glazzard (2011) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että 

asenteet ja normalisaatio nähtiin suurimpana esteenä inklusiivisen kasvatuksen 

toteuttamisessa. Inkluusiota toteutettaessa on hyvä reflektoida omaa opetustyy-

liä ja olla valmis muuttamaan tyyliä, tapoja ja rutiineja. Tällainen joustavuus on 

keskeistä kehitettäessä inklusiivisia opetusympäristöjä. (Glazzard 2011.)  

Glazzardin (2011) tutkimuksessa havaittiin, että opettajat valitettavan usein 

siirtävät yleisopetuksen luokasta samat oppilaat muualle työskentelemään. Luo-

kasta ei voida samoja oppilaita koko ajan lähettää ohjaajan mukaan vaan opetta-

jalla on velvollisuus opettaa kaikkia lapsia. Inkluusiivisen kasvatuksen toteutta-

minen pysyy haastavana, mikäli koulun henkilökunta ei sitoudu sen periaattei-

siin. Sitouttamattomuus heijastuu velvollisuuteen opettaa kaikkia lapsia tasa-

puolisesti. (Glazzard 2011.) Tarkastelemalla inkluusiota arvojen ja asenteiden nä-

kökulmasta, pääfokus on siinä, miten oppilas yksilönä tulee arvostetuksi hänen 

koulussaan, kuinka opettajat ja luokkatoverit näyttävät heidän arvostustaan ja 

kunnioittavat yksilöitä heidän ihmissuhteissaan (McMaster 2014).  

Suomessa on vuosikymmenien ajan toteutettu niin sanottua kaksoisjärjes-

telmää, jossa yleisopetus ja erityisopetus on eroteltu toisistaan (Hakala & Leivo 

2015, 12). Yhteistyö erityisopettajan kanssa on tärkeää, jotta opettaja voi luokka-

muotoisessa opetuksessa kohdata eritasoisia oppilaita. Erityisopettajilla on tietoa 

ja taitoa tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Siksi yhteistyöhön yhdessä 

pätevien opettajien kanssa tarvitaan myös harjoitusta (Paju ym. 2015). Yhteistyö 

ei ole ollut keskeistä koulumaailmassa, vaan luokanopettaja on pääsääntöisesti 

työskennellyt yksin. Tänä päivänä luokanopettajan lisäksi luokassa on enemmän 
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aikuisia, joten tehokkaampi resurssien käyttö tarkoittaa enemmän suunnittelua 

ja yhteistyötä saada käytettävissä olevista resursseista kaikki hyöty irti. (Takala 

2007.) Erityisopettajien rooli on tärkeä, koska heillä on asiantuntijuutta kohdata 

erilaisia oppilaita. Yleisopetuksen luokkaympäristö on yhä heterogeenisempi 

(Jahnukainen 2014), joten yhteistyötä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enem-

män. 

Samalla kun asenteet ovat varmasti yksi suurimmista esteistä toteuttaa toi-

mivaa inklusiivista kasvatusta sen edellyttämällä tavalla, niin voidaan pohtia, 

kuinka hyvin esimerkiksi opettajienkoulutus valmistaa yhteistyöhön esimerkiksi 

ohjaajien kanssa. Luokanopettajankoulutus ei sisällä erityisen merkittävästi eri-

tyispedagogiikkaa tai inkluusioon harjoittavia opintoja. Paikallisesti toteutettuna 

inkluusion periaatetta ei ole mahdollista toteuttaa ilman riittävää luokkahuoneen 

asiantuntijuutta. (Paju ym. 2015.) Opetuksen kentän nopeasti kehittyessä on mää-

ritelty uusia entistä spesifimpiä oppimisvaikeuksia (Jahnukainen 2014). Tieto ja 

taito eriyttämisestä ja monipuolisesta opettamisesta on perusopetuksessa tär-

keää. On tärkeää tunnistaa, mitä taitoja pitää päivittää. Tarjoamalla lisä- ja täy-

dennyskoulutusta on yksi tapa tukea henkilökuntaa kohti opetuksen muutosta. 

(Paju ym. 2015.)  

Glazzardin (2011) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että toimiva inkluusii-

vinen kasvatus edellyttää enemmän resursseja eli tukea luokkahuoneeseen. Li-

säksi esiin nousi ohjaajien tärkeys luokassa tukea oppilaita, joilla on erityisen 

tuen tarve. Kasvavat luokkakoot sekä oppilaiden monimuotoiset tuen tarpeet 

edellyttävät enemmän aikuisia luokkaan ja opetustilanteisiin. Ohjaajat ovat tä-

hän yksi keino. Ohjaajien oikeanlainen resursointi vaatii suunnittelua, yhteis-

työtä ja järjestelyä työssä, jossa he ovat. (Takala 2007; Devecchi & Rouse 2010.)  
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3 KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TYÖ OSANA 

PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMISTA 

Ohjaajat ovat osaltaan mahdollistaneet inkluusion toteutumisen. Inkluusio on 

myös yksi selittäjä, miksi ohjaajien määrä on kasvanut. Ohjaajat pääasiallisesti 

tukevat oppilaita, joilla on oppimisen tai käyttäytymisen tuen tarve (Webster, 

Blatchford, Basset, Brown, Martin & Russel 2011). Useimmiten ohjaajaa tarvitaan 

tilanteissa, joissa oppilasryhmässä on oppilas tai oppilaita, jotka tarvitsevat oh-

jausta opetukseen ja oppimiseen tai oppilas tarvitsee yksilöllisempää avusta-

mista koulutehtävien tekemiseen. Ohjaaja myös tukee opettajan työtä luokassa ja 

tarjoaa enemmän mahdollisuuksia yksilöopetukseen tai pienemmän ryhmän 

työskentelyyn luokassa ja sen ulkopuolella (Webster ym. 2011). Tulen tässä lu-

vussa kertomaan tarkemmin ohjaajan työstä ja roolista peruskoulussa, sekä tar-

kemmin kuvaamaan nimenomaan ohjaajan ja opettajan välistä yhteistyötä. Hyvä 

yhteistyö on edellytys päästä opetus- ja kasvatustavoitteisiin (OPH 2014, 36).  

3.1 Koulunkäynninohjaajan työ 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon pe-

rusteet (OPH 2010) ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 

erikoisammattitutkinnon perusteet (OPH 2011) on hyväksytty Opetushallituksen 

toimesta. Näissä määräyksissä määritellään, mitä tutkintovaatimuksia ja sisältöjä 

tutkinnot vaativat (Merimaa & Virtanen 2013a, 15). Koulunkäynninohjaajan työ-

tehtävät ovat monipuolisia. Niihin sisältyvät esimerkiksi eri ikäisten, eri kulttuu-

ritaustan ja erilaisten lapsien kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Tuke-

minen voi olla ohjaamista tai avustamista erilaisissa tilanteissa kouluympäris-

tössä. (Merimaa & Virtanen 2013a, 16.) Koulunkäynninohjaajan tutkinto antaa 

ohjaajalle valmiudet tuntea oppilaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kielel-

linen kehitys. Hän tunnistaa kasvun eri osa-alueiden merkityksen ihmisen koko-

naiskehitykselle ja tunnistaa ikätasolle tyypillisen käyttäytymisen. (Merimaa & 
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Virtanen 2013a, 18.) Keskeistä ohjaajan työssä on tukea oppilaan oppimista sekä 

kasvuna ja itsetunnon kehittymistä (Hiltunen ym. 2017, 25). 

Koulunkäynninohjaajan työ on käytännössä opettajan työtä tukevaa, mutta 

samalla nykyisin välttämätön osa peruskoulua. Koulunkäynninohjaajan vähittäi-

nen vakiintuminen ammattikuntana on seurasta inklusiivisen kasvatuksen vah-

vistumisesta. (Eskelinen & Lundbom 2016.) Kuitenkin kyse on varsin tuoreesta 

ammatista koulumaailmassa (Merimaa & Virtanen 2013a, 18). Erilaisista asetuk-

sista ja linjauksista huolimatta ohjaajat ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Kun-

nat ovat omilla päätöksillään määritelleet tehtäviä ja niihin vaadittavia tutkintoja. 

Viimeistään tällä vuosituhannella ohjaajat ovat vakiinnuttaneet asemansa. Sa-

malla ohjaajien työ on ammattimaistunut ja heille on syntynyt laaja ammatillinen 

rooli perusopetukseen. (Eskelinen & Lundbom 2016.) Ohjaajalla voi olla erilaisia 

rooleja kouluyhteisöissä. Ohjaaja voi olla kunta- tai koulukohtainen koulunkäyn-

ninohjaaja. Tavoitteellinen tilanne olisi, jos ohjaaja olisi luokkakohtainen ohjaaja. 

Joissain tilanteissa ohjaaja voi olla myös henkilökohtainen tai tiettyjen oppilaiden 

ohjaajana. (Merimaa & Virtanen 2013b, 38.)  

Koulunkäynninohjaajien rooli kouluissa on kehittynyt 1990-luvun aikana 

monipuolisemmaksi. Ohjaajan työpanos kohdennettiin aiemmin vain erityistä 

tukea saaville oppilaille. Nykyisin ohjaaminen painottuu kokonaisvaltaisesti 

koko ryhmän ohjaamiseen yksilön ohjaamisen sijasta. (Eskelinen & Lundbom 

2016.) 1990-luvun puolivälistä alkaen ohjaajien määrä kouluissa on kasvanut, 

mutta samalla myös heidän toimenkuvansa on muuttunut ja vastuu lisääntynyt 

koulutuksen parantumisen myötä (Eskelinen & Lundbom 2016). Ohjaajista on 

tullut keskeinen osa inklusiivisen kasvatuksen kehitystä (Mackenzie 2011; Webs-

ter ym. 2011). Ohjaajilla on myös keskeinen tehtävä oppilaiden tukemiseen, jotka 

tarvitsevat tukea päästäkseen esimerkiksi matematiikassa tai äidinkielessä ope-

tussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin (Webster ym. 2011). Perusopetuslaki 

(1998/628 31§) määrittää, että oppilaalle on tarvittaessa turvattava riittävät avus-

tajapalvelut. Oppitunteihin osallistumisen lisäksi myös muita tehtäviä kuuluu 

ohjaajalle. Pääsääntöisesti ohjaajan tehtävä on huolehtia aamu- ja iltapäivätoi-
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minnasta. He ottavat oppilaat aamulla vastaan ennen tunteja ja koulupäivän jäl-

keen ohjaajat järjestävät iltapäivätoimintaa ja huolehtiva oppilaat kyydityksiin. 

(Merimaa, Virtanen & Miettinen 2013, 155; Takala 2016c, 127.)  

 Oppilaat tarvitsevat vaihtelevasti tukea, mutta Takala (2007) on määritellyt 

omassa tutkimuksessaan viisi pääaluetta, joihin tuki useimmiten kohdistuu: vuo-

rovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, akateemiset taidot, itsestä huolehtiminen ja 

fyysiset rajoitteet. Nämä voidaan yhdistää kolmeksi kategoriaksi fyysiset tarpeet, 

oppimiseen liittyvät tarpeet ja sosiaaliset tarpeet. Riippuen oppilaasta, niin on 

määriteltävä, mitä ja millaista tukea ohjaajalta odotetaan. Mackenzien (2011) tut-

kimuksessa ohjaajat nostivat esiin huolensa heidän roolistaan ja asemastaan kou-

lussa. Ohjaajat myös kokivat yhteistyön opettajien kanssa hankalaksi. Erityisesti 

haastavia tilanteita olivat, joissa opettajilla ei ollut asiaan kuuluvaa koulutusta tai 

opettajilla oli vähemmän positiivinen asenne inkluusiota kohtaan. (Mackenzie 

2011.) Websterin (2011) ja kumppaneiden tutkimuksessa he osoittivat, että opet-

tajien näkemys ohjaajista on positiivinen, koska ohjaajien avulla vähennetään 

tehtävien ulkopuolista häiriökäyttäytymistä ja opettajalle jää näin enemmän ai-

kaa opettaa. Kun luokkahuoneessa on enemmän kuin yksi aikuinen, niin siitä 

hyötyvät paitsi oppilaat niin myös opettajat.  

Mackenzie (2011) myös tutki ohjaajien kokemuksia työstään. Ohjaajat ovat 

usein hyvin sitoutuneita työhönsä ja heillä on usein tunneside ihmisiin, joiden 

kanssaan he työskentelevät. Ohjaajat ovat usein tietyn tai tiettyjen oppilaiden 

kanssa tekemisissä, joten läheisen suhteen muodostuminen on osa heidän työ-

tään. Intensiivinen yhdessä tekeminen usein tuottaa vahvan luottamuksen ohjaa-

jan ja ohjattavien välille. (Mackenzie 2011.) Kuitenkin on huomioitava, että oppi-

las pääsee osalliseksi ryhmän toimintaa eikä eristy luokkatovereista ja opetta-

jasta. Erityisesti oppilaiden kohdalla, joilla on ohjaaja koko ajan läsnä, niin he 

ovat todennäköisemmin enemmän tekemisissä ohjaajan kanssa kuin opettajan tai 

toisten oppilaiden (Webster & Blatchford 2014). On tärkeää huomioida, etteivät 

oppilaat eristy muusta ryhmästä. Ryhmään kuuluminen on yksi meidän perus-

tarpeista. Inklusiivisen kasvatuksen periaatteena on juuri tämän tarpeen täyttä-

minen (Koukkari 2016). 
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Wren (2017) tutki tutkimuksessaan lapsien kokemuksia ohjaajien roolista 

sekä ohjaajien näkemyksiä omasta roolistaan. Oppilaat kokivat ohjaajien tuen 

pääasiassa akateemiseksi tueksi, kun ohjaajat puolestaan kokivat keskittyneensä 

enemmän käyttäytymisen tukemiseen. Ohjaajien roolin selventäminen on tär-

keää ohjaajille, mutta myös lapsille, jotka saavat ohjaajan tukea. (Wren 2017.) Voi 

olla, erityisesti pienempien lapsien kohdalla, etteivät he ymmärrä miksi ohjaaja 

auttaa juuri häntä. Ohjaaja voi olla myös oppilaalle taakka, mikä esimerkiksi ai-

heuttaa ryhmästä ulkopuolelle jäämisen. Glazzard (2011) havaitsi tutkimukses-

saan huolen, jos lapsella on koko ajan aikuinen vieressä, niin se eristää häntä 

muista luokkatovereista ja oppilas tukeutuu tähän aikuiseen koko ajan. Yksilö 

ohjauksesta ja yksilön ohjaajasta tulisi siirtyä luokkakohtaiseen ohjaajaan. Tällöin 

ohjaaja olisi koko luokan käytettävissä eikä yksittäistä oppilasta leimattaisi oh-

jaajan mukaan. Silti opettajalla ja ohjaajalla on tieto, että kuka tai ketkä tarvitsevat 

enemmän ohjausta esimerkiksi siirtymätilanteissa tai oppitunneilla.  Ohjaaja voi 

myös tehdä tehtävistä oppilaan puolesta osan, jolloin tehtävän vaikutus ja mer-

kitys muuttuvat. Ohjaajan läsnäolo voi vaikuttaa myös siihen, että oppilas kysyy 

vain häneltä apua eikä esimerkiksi luokkatovereilta (Takala 2007).  

Takala (2007) havaitsi tutkimuksessaan, että alemmilla luokilla ohjaajan 

tuki kohdistuu enemmän oppimisen tukemiseen, kun vanhempien oppilaiden 

kanssa ohjaajan rooli oppitunneilla on enemmän odottamista ja kuuntelua. Kou-

lun alkutaipaleella oppilaat tarvitsevat enemmän ohjausta päästäkseen kiinni 

koulunkäyntiin, kun taas ylemmillä luokilla nämä perusasiat ovat jo kunnossa. 

Ohjaajan tehtävät rakentuvat moninaisesti: oppilaan auttaminen, opettajan aut-

taminen, oppimistilanteen ohjaaminen, sijaisopettajana työskenteleminen. Oh-

jaaja siis käytännössä tekee vähän kaikkea. Ohjaajien ja opettajien tehtävien pääl-

lekkäisyys on myös huomattu. Välttääkseen turhautumista ohjaajan tulisi tietää, 

mitä heiltä odotetaan tehtävän luokassa, koska he voivat olla epävarmoja opet-

tajan odotuksista. (Takala 2007.) 

Suomessa niin opettajankoulutus kuin ohjaajien koulutus ei suoranaisesti 

valmista yhteistyöhön vaan molemmissa koulutuksissa opiskellaan oman am-

matin asioita. Suomessa ohjaaja työskentelee erityisopetuksessa saman luokan 
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kanssa, kun yleisopetuksessa ohjaaja voi työskennellä usean aikuisen ja luokan 

kanssa (Takala 2007).  Muutos on tapahtunut kouluissa. Vanha perinne, että opet-

taja työskentelisi yksin on hyvin harvinaista tänä päivänä. Yhteistyö on läsnä 

koulupäivässä. Samalla kun opetustyö on muuttunut tiimityöksi, niin se edellyt-

tää toimijoilta moniammatillista työotetta. (Rönty 2013, 37.) Opettaja ja koulun-

käynninohjaaja voivat toimia luokassa toisistaan riippumatta omia tehtäviään 

tehden. Tuloksellisempaa ja tavoitteellisempaa työskentely on silloin, kun on yh-

dessä sovittu käytännöistä ja menettelytavoista. Kun yhteistoiminta kehittyy yh-

teiseksi työskentelytavaksi, niin voidaan puhua jaetusta asiantuntijuudesta. (Me-

rimaa & Virtanen 2013b, 39; Hiltunen ym. 2017, 28.) Ohjaaja, joka on koulutettu 

ja tietää tehtävänsä, on mahdollistanut monen oppilaan inklusiivisen kasvatuk-

sen ja koulunkäynnin sujumisen (Takala 2016c, 133).  

Ohjaajilla vaikuttaa olevan vähän sanomista, mitä heille pitäisi tapahtua ja 

heidät usein jätetään ulkopuolelle keskustelusta lapsesta, josta heillä on erityinen 

tietämys (Mackenzie 2011). Ohjaajien tekemän työn arvostus on kohentunut, eikä 

heitä enää nähdä pelkästään kirjojen päällystäjinä.  Mackenzien (2011) tutkimuk-

sessa ohjaajat kokivat inkluusion ristiriitaisesti. Useimmat tutkimukseen osallis-

tuvista tukivat inkluusion periaatetta, mutta olivat vähemmän varmoja, miten se 

toimisi käytännössä. Tutkimuksessa ohjaajien mielestä peruskoulu ei kykene 

vastaamaan haastavasti käyttäytyviin lapsiin ja tämä heijastuu opettajien asen-

teisiin kohdata erilaisia oppilaita. (Mackenzie 2011.)  

Ohjaajien panos on tullut entistä tärkeämmäksi osaksi inkluusiota ja erityis-

luokkia. Ohjaajien tehtävät eroavat erityisopetuksessa ja yleisopetuksessa, sekä 

myös lapsen iän mukaan. (Takala 2007.) Erityisopetuksen luonne on erilainen, 

koska siellä on vähemmän oppilaita kuin yleisopetuksessa. Myös lapsen ikä vai-

kuttaa, miten ja millaista tukea hän tarvitsee ohjaajalta. Yleisopetuksessa ohjaaja 

työskentelee useimmin suoran lapsen kanssa, kun erityisopetuksessa ohjaaja 

työskentelee tiiviisti yhteistyössä opettajan kanssa (Takala 2007). Erityisopettaja 

tietää enemmän erilaisista oppimisvaikeuksista ja käyttäytymisen ongelmista ja 

osaa näin mahdollisesti paremmin toimia ohjaajan kanssa kuin luokanopettaja 
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yleisopetuksessa. Yhteistyö opettajan ja ohjaajan välillä vaihtelee Suomessa pal-

jon, mutta yhteistyötä oletetaan tehtävän tiiviisti lapsen koulunkäynnin edistä-

miseksi (Takala 2007). Huolimatta siitä, että koulunkäynninohjaaja työskentelee 

itsenäisesti ja hänellä on omat vastuunsa koulussa, niin hän tekee tiivistä yhteis-

työtä koulussa toimivien verkostojen kanssa. Erityisen tärkeää on sujuva yhteis-

työ opettajan kanssa. (Hiltunen ym. 201, 28.) 

3.2 Yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus 

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö ja työparina toimiminen on vielä varsin tuore il-

miö Suomessa. Se on selvää, että kun vastuunjako opettajan ja ohjaajan välillä on 

selkeä, niin he ovat motivoituneita yhteistyöhön. (Takala 2016c, 132.) Tärkeää 

työparityöskentelyssä on, että työparina toimivilla on yhteinen kasvatusnäke-

mys ja yhteisesti sovittu tavoite toiminnalle (Hiltunen ym. 2017, 28–29). Opetuk-

sen suunnittelu ja toteutus ovat opettajan tehtäviä. Opettaja myös vastaa oppi-

laan arvioinnista ja tukitoimien riittävyydestä. Keskeistä on kuitenkin tehdä yh-

teistyötä ohjaajan kanssa myös näissä asioissa. (Merimaa ym. 2013, 155; Hiltunen 

ym. 2017, 25.) Laadukkaimmillaan yhteistyö opettajan kanssa on sitä, että oppi-

tunnit suunnitellaan yhdessä ja ohjaaja osallistuu osaltaan myös arvosanojen ar-

viointeihin. Keskeistä yhteisessä suunnittelussa on sopia yhteisistä menettelyta-

voista, mikä helpottaa toisen käyttäytymisen ennakointia. (Hiltunen ym. 2017, 

24.) Ohjaaja työskentelee opettajan kanssa työparina. Siksi myös ohjaajan on ol-

tava tietoinen opetuksen tavoitteista ja periaatteista. (Hiltunen ym. 2017, 25.)  

Webster ja kumppanit (2011) tutkivat ohjaajien tuen vaikutusta akateemi-

siin tuloksiin Englannissa oppiaineissa: äidinkieli, matematiikka ja luonnontie-

teet. Tutkimuksessa havaittiin, että ohjaajilla ei ollut juurikaan positiivista vaiku-

tusta missään oppiaineessa minkään ikäluokan kanssa. He, jotka saivat tukea oh-

jaajilta eniten, edistyivät vähemmän kuin he, jotka saivat vähän tai ei ollenkaan 

tukea ohjaajilta. (Webster ym. 2011; Webster & Blatchford 2014.) On oletettavaa, 

että oppilaat, jotka saivat eniten tukea, ovat todennäköisesti niitä, jotka olisivat 

myös ilman tukea edistyneet vähiten. Negatiivisena selittäjänä voidaan myös 
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nähdä ohjaajien epäpätevyys opettamiseen. (Webster ym. 2011.) Webster & 

Blatchford (2014) havaitsivat tutkimuksessaan tuloksen, että ohjaajat olivat 

enemmän vastuussa suunnittelusta ja toteuttamisesta niiden oppilaiden koh-

dalla, jotka tarvitsivat erityistä tukea oppimisessaan. Opettajat olivat harvoin si-

toutuneita opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen niiden oppilaiden koh-

dalla, jotka tarvitsivat erityistä tukea. Selittävänä tekijänä voidaan pitää, että jos 

opettaja ei ole kiinnostunut oppilaan opetuksesta, niin oppilas ei menesty aka-

teemisesti. (Webster & Blatchford 2014.) 

Yhteistyö opettajan ja ohjaajan välillä voi olla uusi asia ja yhteistyö malleja 

on vähän. Ohjaajat ovat oppilaita varten ja opettajan tukena, joten yhteistyön su-

juvuus on edellytys onnistuneelle työpari toiminnalle. (Takala 2016c, 126.) Oh-

jaajan tehtävänä on toimia työparina opettajan kanssa, sekä ohjata ja avustaa tuen 

tarpeessa olevia oppilaita (Merimaa & Virtanen 2013b, 37). Opetusta on mahdol-

lisuus tehostaa tilanteissa, joissa luokassa on useampi aikuinen. Suunnittelemalla 

hyvin etukäteen voidaan ennalta varautua oppitunteihin. Ohjaaja esimerkiksi 

mahdollistaa luokassa eriyttämisen ja yksilöllistämisen. (Takala 2016c, 130.) 

Usein valitettavasti näissä tilanteissa käy niin, että ohjaajan vastuulle annetaan 

haasteellisimmat oppilaat. Tulee kuitenkin muistaa, että vastuu on opettajalla. 

Opettajan tehtävänä on olla varma siitä, että ohjaaja kykenee toimimaan annet-

tujen ohjeiden mukaan. (Takala 2016c, 130.)  

Hyvä ja onnistunut yhteistyö on tasavertaista ja roolijakoja rikkovaa. Par-

haimmillaan opettajan ja ohjaajan välinen yhteistyö on jaettua asiantuntijuutta. 

Ja usein onkin tilanne, että ohjaajan työtä arvostetaan, mikä takaa onnistuneen 

yhteistyön. (Takala 2016c, 131.) Jaettu asiantuntijuus pohjautuu yhteistyöhön ja 

yhteistoiminnallisuuteen. Päämääränä on yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin pa-

rantaminen. Jaettu asiantuntijuus on tavoitteellista ja sovittua toimintaa. Siinä 

yhdistyvät henkilöiden asiantuntijuus, yhteinen ymmärrys ja sitoutuminen työs-

kentelemään yhdessä sovitun tavoitteen eteen. (Niskala & Pulju 2014, 58.) Kui-

tenkin usein on koulussa tilanne, että ohjaaja käy useammassa luokassa. Tämä 

voi isossa koulussa tarkoittaa suurta joukkoa oppilaita ja muita aikuisia. Olisikin 

hyvä jakaa ohjaajat tietyille luokille ja luoda heistä yksi tiimi. (Takala 2016c, 133.) 
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Usein yhteistyö opettajan ja ohjaajan välillä keskittyy opetustyöhön eli suoraan 

luokassa oppilaiden kanssa tehtävään työhön oppimis-opetustilanteissa (Mikola 

2012, 42).   
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten luokanopettajat ja koulunkäynnin-

ohjaajat käsittävät inklusiivisen kasvatuksen sekä miten heidän yhteistyö toteu-

tuu inklusiivisessa kasvatuksessa. Koulunkäynninohjaaja voidaan nähdä yhtenä 

keskeisenä tekijänä inklusiivisen kasvatuksen toteuttamiselle. Tämän vuoksi on 

tärkeää tutkia, miten inklusiivinen kasvatus käsitetään sekä miten luokanopetta-

jien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyö toimii inklusiivista kasvatusta toteutta-

essa.  Tämän myötä tutkimusongelmat muotoutuivat seuraaviksi:  

 

1. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla ja koulunkäynninohjaajilla on inklu-

siivisesta kasvatuksesta? 

2. Miten haastateltavat kuvaavat luokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan 

yhteistyön merkitystä inklusiivisen kasvatuksen onnistumiselle? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Omassa tutkimuksessani halusin lähteä selvittämään, miten luokanopettajat ja 

koulunkäynninohjaajat käsittävät inklusiivisen kasvatuksen. Tämän lisäksi tut-

kin, miten yhteistyö näiden kahden ammattiryhmän välillä toteutuu. Tutkimus-

kohteena minulla on alakoulun luokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Laa-

dullisen tutkimuksen tavoite ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin. Tavoite on 

esimerkiksi kuvata jotain ilmiötä tai ymmärtää jotain tiettyä toimintaa. Tämän 

tavoitteen mukaan laadullisessa tutkimuksessa on mielekästä koota aineisto hen-

kilöiltä, jotka todennäköisesti tietävät jotain halutusta aiheesta tai ilmiöstä. (Ka-

nanen 2017, 32, 35; Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) Laadullisen tutkimuksen tavoite 

on pyrkiä syvälliseen ilmiön ymmärtämiseen. Laadullisen tutkimuksen prosessi 

ei ole siis määrällisen tavoin suoraviivainen prosessi. Laadullisessa tutkimuk-

sessa ei voida määritellä etukäteen, kuinka paljon tai mitä aineistoa kerätään. Ai-

neistoa tulee kerätä niin, että tutkimusongelma voidaan ratkaista ja tutkija on 

saavuttanut ymmärryksen ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa tulosta ei voida 

yleistää vaan se koskee vain tutkittua tutkimuskohdetta. (Kananen 2017, 35.)  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen käsitys haastateltavilla on 

inklusiivisesta kasvatuksesta sekä miten haastateltavat kuvaavat yhteistyötä luo-

kanopettajien ja ohjaajien välillä. Laadullisen tutkimuksen intressi on merkityk-

sissä eli siinä, miten ihmiset kokevat tutkittavan ilmiön elämässään. Tutkijana 

olen tiedon keruun ja aineiston analyysin pääasiallinen toteuttaja. Tutkijan 

kautta nämä ilmiöt haastateltavien elämistä muotoutuvat tutkimustuloksiksi. 

Näin laadullinen tutkimus on yleensä kuvailevaa eli despriktiivistä. Tutkijalla on 

intressi niihin prosesseihin, jotka vaikuttavat tutkimuksessa tulleisiin tuloksiin. 

Laadullisen tutkimuksen päättely on usein induktiivista eli yksittäisistä havain-

noista edetään tuloksiin. (Kananen 2017, 36.) Yleisimmät aineiston hankkimisen 

menetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja 

dokumenteista saatu tieto. Haastattelun periaate on yksinkertainen: kun haluan 
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tietää jotain, niin kysyn siitä joltain. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 11; Hyvärinen 

2017, 9; Tuomi & Sarajärvi 2018, 83–84.)  

5.2 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 

Lähetin mahdollisille haastateltaville sähköpostitse viestin (Liite 1), missä tiedus-

telin halukkuutta osallistua haastateltaviksi minun pro gradu- tutkielmaani. Kun 

sain suostumuksen, niin sovimme antamistani päivämääristä haastatteluajan. 

Lähetin sähköpostilla viestin kuudelle luokanopettajalle sekä viidelle koulun-

käynninohjaajalle marraskuussa 2017. Sain kaikilta luokanopettajilta vastauk-

sena halukkuuden osallistua sekä neljältä koulunkäynninohjaajalta. Haastatte-

luista sopiessani yksi luokanopettaja jäi pois, koska yhteistä aikaa ei haastatel-

lulle löytynyt. Näin aineistoksi muodostui viisi luokanopettajan ja neljä koulun-

käynninohjaajan haastattelua. Tutkimukseen osallistujien työkokemus vaihteli 

kahdesta vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. 

Aineiston keruun toteutin joulukuussa 2017. Haastattelut tein haastatelta-

vien työpakoilla heille sopivana ajankohtana. Annoin haastateltavien itse valita 

heille sopivat ajankohdat sähköisen varausjärjestelmän kautta. Näin pyrin var-

mistamaan sen, että haastattelun aika olisi mahdollisimman hyvä, eikä haastatel-

tavilla olisi kiire tai muita töitä juuri sillä hetkellä. Aineiston sain kerättyä koko-

naisuudessaan joulukuussa 2017 ja aineiston analyysin aloitin tammikuussa 

2018. Haastatteluiden jälkeen kaksi haastateltavaa lähetti sähköpostitse ajatuksia, 

mitä heille oli tullut haastattelun jälkeen. Hyödynsin näitä ajatuksia myös ana-

lyysi vaiheessa. 

Haastattelun toteutin yksilöhaastatteluina käyttäen teemahaastattelua 

haastattelun toteuttamiseen. Teemahaastattelussa on keskeistä kysyä ja keskus-

tella tutkijan etukäteen valitsemista teemoista. Selkeiden ja yksinkertaisten kysy-

mysten sijaan, haastattelu etenee tiettyjen teemojen parissa. Teemahaastattelussa 

aihepiirit ja teemat ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 

48; Hyvärinen 2017, 17.) Näin pyritään varmistamaan, että haastattelut tuottavat 
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tutkimusongelmien suhteen vastauksia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Teema-

haastattelu mahdollisti sen, että pystyin haastattelun aikana tarvittaessa ohjaa-

maan kysymyksiä tuottamaan tutkielmani kannalta keskeistä aineistoa. Jousta-

vuus on haastattelun yksi eduista, koska se mahdollistaa väärinkäsitysten oikai-

semisen, asioiden selventämisen ja keskustelun ohjaamisen tutkimuksen kan-

nalta haluttuun suuntaan (Ruusuvuori & Tiittula 2017, 39; Tuomi & Sarajärvi 

2018, 83).  

Haastattelua varten olin luonut haastattelurungon (Liite 2), jonka avulla 

saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastattelussa on pyrkimys saada ha-

lutusta asiasta mahdollisimman paljon tietoa. Haastattelun etu on myös se, että 

siihen voidaan valita henkilöitä, joilla oletetaan olevan tietoa, kokemusta tai nä-

kemystä kysyttyyn aiheeseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86). Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 85) kehottavat antamaan haastattelukysymykset etukäteen haastatelta-

valle. Tämän he kokevat mahdollistavan onnistuneen haastattelun. Puolestaan 

Hyvärinen (2017, 31) korostaa, ettei haastattelukysymyksiä tule lähettää etukä-

teen, koska se vaikuttaa tuhoisasti haastatteluun. Tämä voi johtaa siihen, että 

haastateltava on kirjoittanut valmiit vastaukset, joita hän lukee haastattelussa. 

Itse noudatin Hyvärisen (2017) näkemystä ja en lähettänyt kysymyksiä etukä-

teen, koska en halunnut saada mietittyjä valmiita vastauksia vaan aitoja spontaa-

neita vastauksia ja näkemyksiä. Ja osittain koin, että kertoessani tutkielmani ai-

heen, niin vastaajat osasivat hieman orientoitua siihen, mitä on tulossa.  

Tein haastattelut haastateltavien työpaikalla. Haastattelut onnistuivat pää-

sääntöisesti hyvin ilman häiriöitä. Kolme haastattelua keskeytyi hetkeksi, joko 

siitä, että tilaan vahingossa tuli toinen henkilökuntaan kuuluva tai oppilaita kävi 

luokasta hakemassa kirjojaan. En koe, että nämä pienet keskeytykset olisivat vai-

kuttaneet merkittävästi haastatteluiden onnistumiseen. Nauhoitin haastattelut, 

jotta voin litteroida ne ja tehdä analyysin litteroidusta aineistosta. Nauhoitin 

haastattelut mobiililaitteella, mikä onnistui hyvin. Osa haastateltavista selvästi 

koki nauhoituksen aluksi hieman vaivaannuttavaksi, mutta haastattelun ede-

tessä he eivät kiinnittäneet siihen huomiota. Lisäksi kerroin jokaisen haastattelun 
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aluksi, että äänitteen tulen hävittämään, kun litterointi on tehty. Lisäksi haastat-

telun aluksi kerroin jokaiselle, että en käytä heidän nimiään missään vaiheessa 

tutkimuksen tekoa. Näin pyrin varmistamaan tutkittavien anonymiteetin sekä 

sen, että he voivat luottamuksella haastattelussa kertoa rohkeasti omia näkemyk-

siään.  

Haastatteluaineiston kirjoitin eli litteroin kirjoitettuun muotoon tammi-

kuussa 2018. Litterointi mahdollistaa minulle aineiston analysoinnin. Litteroitua 

aineistoa tuli kaiken kaikkiaan 108 sivua rivivälillä 1,5 ja fonttikoolla 12. Litte-

roidun aineiston analyysin aloitin tammi- ja helmikuun vaihteessa jatkuen hel-

mikuun 2018 loppuun asti. 

5.3 Laadullinen sisällönanalyysi 

Laadullisen sisällönanalyysin menetelmin voidaan analysoida kirjoitettua tekstiä 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Kirjoitettu teksti voi olla esimerkiksi kirje, päi-

väkirja, artikkeli, kirja tai puhtaaksi kirjoitettu haastattelu. Litterointi vaiheessa 

haastatteluaineisto läpikäydessä havaitsin, että aineisto alkoi toistaa itseään. Täl-

laisesta tilanteesta Tuomi ja Sarajärvi (2018, 99) käyttävät nimitystä saturaatio eli 

aineisto toistaa itseään eikä tuota tutkimusongelman kannalta enää uutta tietoa. 

Sisällönanalyysilla pyritään luomaan aineistosta ja tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysilla on mahdollisuus tiettyihin 

käsitteellisiin liikkumavapauksiin, mutta myös tiettyjä rajoitteita edellytetään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 121.) 

Laadullisen analyysin ongelmakohta on aineiston rajaaminen tutkittavan 

ilmiön kannalta keskeisiin sisältöihin. Aineistosta löytyy usein paljonkin mielen-

kiintoisia asioita, joihin tutkijana olisi hyvä tarttua. Tärkeää on valita jokin tietty, 

rajattu ilmiö, josta on kerrottava kaikki mahdollinen, mitä aineistosta saa irti. Tut-

kimusongelma tai -tehtävä ohjaa tässä rajaamisessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

104.)  Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan nähdä etenevän vaiheittain: ai-

neiston rajaaminen, aineiston litterointi ja teemoittelu tai luokittelu. Varsinainen 

analyysi tapahtuu vasta vaiheessa luokittelu. Luokittelu ei ole mahdollista ilman 
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rajausta ja aineiston litterointi vaihetta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105.) Omassa 

tutkimuksessani rajaaminen tuotti jonkin verran haasteita. Aineisto tuotti paljon 

mielenkiintoista tietoa myös ohi oman tutkimusongelman ja rajaamisen tekemi-

nen olikin yksi haasteista analyysin aloittamisessa.  

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on redusointi eli alkuperäisen tekstin 

pelkistäminen. Aineisosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Esimer-

kiksi pelkistäminen on sitä, että tutkimustehtävää kuvaavia ilmaistuja etsitään 

kirjoitetusta aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123; Elo & Kyngäs 2008.) 

Omassa tutkimuksessani lähdin pelkistämistä tekemään tutkimusongelmieni 

kautta. Ensin kävin aineiston läpi ensimmäisen tutkimusongelmani kautta ja py-

rin siihen löytämään aineistosta vastauksia. Alkuperäiset ilmaisut sitten pelkistin 

ja tiivistin lyhyemmäksi. Tutkimusongelmien ilmausten luokittelutaulukko löy-

tyy liitteistä (Liite 3 & 4). 

Redusoinnin jälkeen seuraa aineiston klusterointi eli ryhmittely. Ryhmit-

tely vaiheessa pelkistetyt ilmaukset yhdistetään ja luokitellaan omiksi luokik-

seen, joista syntyy alaluokat. Alaluokat saavat nimensä sen mukaan, mitä pelkis-

tettyjä ilmauksia sen alla on eli nimi kuvaa luokan sisältöä. (Elo & Kyngäs 2008; 

Vaismoradi, Jones, Turunen & Snelgrove 2016; Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) 

Luokittelussa aineisto luokitellaan erilaisten aihepiirien mukaan samoihin luok-

kiin. Tällä pyritään löytämään eroavaisuuksia sekä samankaltaisuuksia. Luokit-

telun avulla voidaan vertailla eri luokkia ja niiden merkitystä. Koska aineisto on 

kerätty teemahaastattelulla, niin luokittelu on siinä suhteessa helpompaa, kun 

aineisto itsessään jo ovat muotoutuneet aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105–

107.)  Alaluokkien muodostaminen onnistui kohtuullisen helposti, koska haas-

tattelurunko itsessään ohjasi haastattelua tiettyjen aiheiden mukaan. Myöskään 

tutkimukseen osallistuneet eivät lähteneet juurikaan viemään haastattelua val-

miin haastattelurungon ulkopuolelle.  

Ryhmittelyn jälkeen seuraavana analyysin vaiheena on aineiston käsitteel-

listäminen eli abstrahointi. Käsitteellistämisen vaiheessa aineistosta erotetaan 

tutkimuksen kannalta relevantti tieto. Valikoidun tiedon mukaan muodostetaan 
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teoreettisia käsitteitä. Ryhmittelyn voidaan nähdä olevan osa aineiston käsitteel-

listämistä ja sen prosessia. Aineiston käsitteellistämisessä edetään alkuperäisistä 

ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Elo & Kyngäs 2008; Vais-

moradi ym. 2016; Tuomi & Sarajärvi 2018, 125.) Teoreettisen käsitteiden muodos-

taminen omassa tutkimuksessani tapahtui osittain teoriaohjaavasti, mutta myös 

aineistosta nousseiden käsitteiden mukaan. Haastateltavat käyttivät osittain 

myös sellaisia käsitteitä ja ilmauksia, joista pystyi lähes suoraan käyttämään teo-

reettisina käsitteinä.  

Laadullinen sisällönanalyysi voi olla aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa tai 

teorialähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pohjautuu 

päättelyyn ja tulkintaan, missä edetään empiirisestä aineistosta kohta käsitteelli-

sempää kuvailua tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston käsitteellistämistä kuvataan 

prosessiksi, missä tutkija muodostaa käsitteiden avulla kuvauksen tutkittavasta 

ilmiöstä. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan alkuperäisaineistoon koko ajan 

muodostettaessa uutta teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127.) Laadullinen sisäl-

lönanalyysi voi muodostua myös teorialähtöisesti. Teorialähtöisessä sisällönana-

lyysissa aineiston analyysin luokittelu pohjautuu aikaisempaan käsitejärjestel-

mään, joka voi olla esimerkiksi teoria tai malli. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

etenee samoin tavoin aineistolähtöisesti, kuten myös aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi. Teoriaohjaava sisällönanalyysi eroaa aineistolähtöisestä siinä vai-

heessa, kun käsitteellistämisen vaiheessa empiirinen aineisto yhdistetään teo-

reettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoreettiset käsitteet 

tuodaan valmiina, jo tiedettyinä, kun aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa kä-

sitteet luodaan aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127, 133.)  

Valitsin aineiston analysoimiseen aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Ana-

lyysilla tarkoitan aineiston erittelemistä ja jäsentämistä, niin että löydän sieltä 

säännönmukaisuuksia (Silvasti 2015, 37). Aineistolähtöisessä analyysissa tutki-

musaineistosta pyritään muodostamaan teoreettinen kokonaisuus. Aineistosta 

valitaan analyysiyksiköt tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. Keskeistä on, 

ettei analyysiyksikköjä määritellä etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108.)  
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5.4 Eettiset ratkaisut 

Olen kysynyt jokaiselta haastateltavalta henkilökohtaisesti suostumusta ja haluk-

kuutta haastatteluun sähköpostitse. Olen tutkimuksen teon alusta asti painotta-

nut, etten missään vaiheessa kerro haastateltavien nimiä tai koulua, mistä he 

ovat. En myöskään kerro keitä muita haastattelen, jotta suojelen haastateltavien 

anonymiteettia. Haastateltavien anonymiteettisyys on ollut koko tutkimuksen 

ajan minulle tärkeää. Myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta on ollut tär-

keää suojella tutkimukseen osallistujia ja heidän yksityisyyttään. Haastatteluiden 

nauhoituksia ja litteroitua aineistoa säilytetään turvassa eikä niihin pääse käsiksi 

kukaan ilman tutkijan suostumusta. 

Haastateltavat ovat ennestään minulle tuttuja ja uskon tämän rohkaisseen 

heitä osallistumaan minun tutkimuksen tekemiseen. Luulen tämän myös helpot-

taneen haastattelu tilanteita sekä mahdollisesti myös rohkaissut vastaajia kerto-

maan haastattelutilanteissa avoimemmin näkemyksiään. Onnistuin myös tutta-

vuudesta huolimatta säilyttämään tutkijan aseman ja haastatteluiden ajan keski-

tyimme siihen, mitä minulla tutkijana oli tavoitteena. Haastatteluiden jälkeen 

monesti pystyimme keskustelemaan yleisemmin erilaisista asioista, mitä mah-

dollisesti oli kulloinkin mielessä.  

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat osallistuivat täysin vapaaehtoi-

sesti haastatteluihin. Tutkimukseen haastateltaviksi valikoitui vain aikuisia, jo-

ten tästä ei ole oppilaisiin kohdistunutta tutkimusta. Myöskään haastatteluiden 

aikana ei tullut yksittäisiä oppilaita ilmi, ja vaikka olisikin tullut, niin niitä ei olisi 

tähän tutkimukseen tuotu ilmi missään vaiheessa. Joten tältäkään osin tästä tut-

kimuksesta ei koidu harmia kenellekään eikä ketään voida tämän tutkimuksen 

perusteella tunnistaa.  

Koko tutkimuksen ajan on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK 2012) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tutkimuksessa on 

noudatettu rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen eri vai-

heissa. Tutkimuksen tiedot ovat hankittu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mu-

kaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tutkimuksessa on asianmukaisella tavalla 
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huomioitu muiden tutkijoiden työ ja saavutukset kunnioittamalla heidän teke-

miään töitä käyttämällä tieteellisesti oikeaa viittaustapaa heidän tutkimuksiinsa. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset osuudessa esittelen tutkimukseni tulokset. Tutkimuksen 

tulosten esittelyssä etenen edellä mainittujen tutkimusongelmien mukaisesti. En-

sin kerron tuloksista koskien ensimmäistä tutkimusongelmaa: miten haastatelta-

vat käsittävät inklusiivisen kasvatuksen? Tämän jälkeen kerron tuloksista toi-

sesta tutkimusongelmasta: miten haastateltavat kuvaavat luokanopettajien ja 

koulunkäynninohjaajien yhteistyötä? 

6.1 Käsitykset inklusiivisesta kasvatuksesta 

Haastattelevat käsittivät inklusiivisen kasvatuksen varsin kattavasti. Kuitenkin 

haastateltavat kertoivat eroavaisuuksia siinä, miten inklusiivisen kasvatuksen 

määritelmät kohtasivat käytännön kokemukset inklusiivisesta kasvatuksesta. 

Haastateltavat kertoivat myös kokemuksiaan niistä tekijöitä, mitkä mahdollista-

vat ja ovat edellytyksenä inklusiiviselle kasvatukselle.  

Ensimmäisenä kerron tuloksia siihen, miten haastateltavat määrittelevät in-

klusiivisen kasvatuksen. Tämän jälkeen kerron tuloksista, missä haastateltavat 

kertoivat näkemyksiään asioista ja tekijöistä, mitkä mahdollistavat inklusiivisen 

kasvatuksen. Lopuksi tuon esiin tekijöitä, mitkä haastateltavat kokivat esteenä 

inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle.  

6.1.1 Inklusiivisen kasvatuksen määritelmä 

Lähikoulu. Lähdin tutkimaan aineistoa ensin pyrkien löytämään puhtaasti niitä 

asioita, miten haastateltavat määrittelevät inklusiivisen kasvatuksen. Keskeisenä 

inklusiivisen kasvatuksen määritelmänä tutkimuksessa nousi lähikoulu.  
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Mutta se että siihen inkluusioon vissiin kuuluu seki että periaatteessa se lähikoulu ois 
vielä että jokainen pääsis sinne omaan vaikka oman eskari porukan kans samaan kou-
luunki et se jatkuis sillä tavalla. Ettei eroteta sitä ryhmästä. Niin onhan sitten varmaanki 
niinku oppilaan kannalta hyvä asia. OP4, 682 

No varmaanhan se on sitä, että jokaisella on oikeus käyä siellä lähikouluilla lähipäiväkoti 
ja lähikoulua. Siellä että sitä ei esimerkiksi kuskattas jonnekki toiseen kouluun sen takia 
että sillä on joku poikkeama jossaki. OP5, 97 

Aineistossa oli mielenkiintoista se, että yksikään ohjaaja ei inklusiivisen kasva-

tuksen määrittelyssä nostanut esiin lähikoulu käsitettä. Yksi ohjaaja puhui 

muussa yhteydessä lähikoulusta kyllä. Ilmeisesti on niin, että opettajillekin in-

klusiivisen kasvatuksen määritelmä on edelleen epäselvää, koska inkluusioon vis-

siin kuuluu3 eli opettaja on hieman epävarma, kuuluuko lähikouluperiaate inklu-

siiviseen kasvatukseen vai ei. Opettajan näkemys jatkuvuudesta eskari porukan 

kans on inklusiivisen kasvatuksen ydintä ja juuri sitä mikä siinä on tavoitteena. 

Kuitenkin samaan opettaja jatkaa että onhan se varmaankin oppilaan kannalta hyvä 

asia, niin opettaja ei ole täysin varma siitä onko tämä toimivaa jokaisen oppilaan 

kohdalla.  Opettajat myös varovat sanomasta, että se on näin ja se on hyvä asia. 

He käyttävät ilmaisuja kuten varmaankin tai vissiin, joten he varovat sanoa selvää 

näkemystä suuntaan tai toiseen.  

Yhdessä ryhmässä. Aineiston inklusiivisen kasvatuksen määritelmä osoit-

taa, että inklusiivisen kasvatuksen periaate ymmärretään hyvin. Eli oppilaita ei 

eristetä vaan kaikki oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä.  

Että inkluusio ajatus on varmaan sitä, että me kaikki ollaan yhtä hyviä ja arvokkaita. Jo-
kaisella on oikeus niinkö siihen omaan kaveripiiriin lähiverkostoon että kettää ei niinkö 
tavallaan eristetä jonnekki eri tiloihin tai eri luokkiin. OP5, 97 

No minun mielestä se on sitä, että pyritään että kaikki pystys opiskelemaan tavallaan sa-
massa iliman sitä että on erityiskoulu erittelyä tai tämmöstä. Ja sitte siellä jokainen vois 
niinku opiskella vähän erityislapsiki tavallaan iliman että hän leimatuu mitenkää erityis-
lapseksi. OH2, 31 

Kuten edellisistä sitaateista käy ilmi niin sekä luokanopettajat kuin ohjaajat läh-

tivät määrittelemään inklusiivista kasvatusta kaikkien oppilaiden oikeutena 

                                                 
2 Merkintä OP tarkoittaa opettajaa ja merkintä OH tarkoittaa koulunkäynninohjaajaa. Esimer-
kiksi OP5 on Opettaja 5 ja luku 97 kuvaa sivunumeroa litteroidussa aineistossa.  
3 Kursivoitu teksti on haastateltavien ilmauksia.  
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käydä koulua samassa ryhmässä muiden kanssa. Myös ohjaajan kuvauksessa lei-

maantuminen nousi esiin, että esimerkiksi tukea tarvitseva oppilas ei leimautuisi 

niin sanotusti erityislapseksi. Lisäksi opettaja kuvasi myös kaveripiirin merkitystä 

osana inklusiivista kasvatusta. Tätä voidaan tulkita laajemmin inkluusion ajatte-

lun mukaisesti, että lapsella on oikeus myös koulun ulkopuolella kuulua ryh-

mään ja olla kavereiden kanssa. Inklusiivisen kasvatuksen periaatteiden mukai-

sesti haastateltavat kuvasivat inklusiivisen kasvatuksen tasa-arvoa kaikille oppi-

laille.  

Sehän on sitä että kaikenlaiset oppijat niin pyrittäis tänne integroimaan tänne peruskou-
luun ja heille sitten heiän niinku vaatimaa tai tarvitsemaansa niinku opetusta. OP4, 66 

Ite koen semmosena että on on niinkun semmosta että oppilas tavallaan saa olla se oma 
itsensä mikä se on siinä omassa ryhmässään. -- Inkluusion toteuttaminen niinkö semmo-
sena mitä minä ymmärrän niin se vaatii kuitenkin sen että on sitä resurssia saada sinne 
luokkaan opettajan lisäksi ohjaaja nyt vähintään. OH4, 79 

Lisäksi huomioitiin oppilaan tuen turvaaminen luokkaan ja kouluun, jossa hän 

opiskelee. Opettajan käyttämä termi integrointi on inkluusiota edeltänyt ajattelu-

tapa, joten voi olla niin ettei inklusiivinen kasvatus ole vielä sen ajatuksen mu-

kaisesti tavoittanut koulumaailmaa. Erilaiset oppijat haastavat mahdollisesti luo-

kanopettajia pohtimaan omaa työskentelyään ja toimintatapoja luokassa, jotta jo-

kaista oppilasta voitaisiin tukea ja kannustaa parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

6.1.2 Inklusiivisen kasvatuksen mahdollistavat tekijät 

Inklusiivisen kasvatuksen mahdollistavat tekijät voidaan nähdä tekijöinä, mitä 

opettajat ja ohjaajat pitivät mahdollistavina tekijöinä inklusiivisen kasvatuksen 

toteutumiselle. Haastateltavat kertoivat jo käytössä olleita keinoja inklusiivisen 

kasvatuksen onnistumisista. Lisäksi haastateltavat kertoivat myös niitä näke-

myksiään, joilla inklusiivinen kasvatus olisi mahdollista saada toimimaan edel-

leen paremmin.  

Resurssit. Haastateltavat toivat vahvasti esiin, että olisi riittävästi resursseja 

ohjaajiin. Ohjaajat nähtiin yhtenä keskeisenä tekijänä tarjota tukea oppilaille 

luokkatilanteisiin. Inklusiivisen kasvatuksen toteutumisen yhtenä edellytyksenä 
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on, että luokkatilanteisiin opettaja saa avukseen riittävästi muita aikuisia ja am-

mattilaisia.  

Se toimii sillon kun on tarpeeksi resursseja elikkä jos esimerkiksi on käyttäytymisen puo-
lella tai on niinkö paha tarkkaavuus tää käyttäymisen puolella ongelma tai tuota tämmö-
nen rankempia tarkkaavaisuuden häiriö niin siinä täytyy niinkun olla työpari. Eli sillon 
ku se homma ei kertakaikkiaan pelitä siellä luokassa niinniin tuota voi esimerkiksi sitten 
tämä oppilas ohjaajan kanssa siirtyä tai jos oppilas tuntee etukäteen ennen tuntia että nyt 
tää homma ei onnistu, semmosiaki tilanteita ollu, niin hän lähtee jo valmiiksi niinku eri 
tilaan. Mut se vaatii sen että sulla pitää aina olla mistä sinä nappaat sen toisen aikuisen. 
OP2, 22 

Niin ei se ujuttaminen siihen ja ajatus siitä, niin se käsittääkseni ei voida isommassa ryh-
mässä toteutua jos siihen ei ole niinkun mahollista saada sitä ohjaajan tukea myös. OH4, 
80 

Ohjaaja nähtiin yhtenä keskeisenä tukimuotona ja siihen kaivattiin resursseja. 

Ohjaaja nähdään työparina, joka mahdollistaa tietyissä tilanteissa työrauhan luo-

misen luokkatilanteeseen. Kuitenkin opettajan kuvaama ongelma käyttäytymisessä 

tai tarkkaavuudessa rajaa ongelman oppilaaseen ja hänen taipumuksiinsa. Ja kun 

homma ei kertakaikkiaan pelitä siellä luokassa, niin ratkaisu on oppilaan siirtäminen 

luokkatilanteesta pois. Sen sijaan, että ongelma eli oppilas siirretään pois luo-

kasta, niin tulisi pohtia mikä luokkatilanteessa aiheuttaa käyttäytymisen ongel-

mia. Opettaja myös kuvaa tilanteita joissa hän lähtee jo valmiiksi eri tilaan, niin täl-

löin on selvästi ennalta sovittu toimintamalli, minkä myös oppilas tiedostaa. Tie-

tyissä tapauksissa tämä on toimiva ja oppilaankin kannalta hyvä ratkaisu, kun 

aloite tulee oppilaalta itseltään mahdollisuuteen siirtyä rauhallisempaan tilaan 

työskentelemään. Kuitenkaan ohjaaja resurssin hyödyntäminen tavalla, jossa op-

pilas tai oppilaita eristetään segregoivasti pois luokkatilanteista, niin ei ole inklu-

siivisen kasvatuksen periaatteiden mukaista.  

Oppimisympäristö. Toisena keskeisenä inklusiivisen kasvatuksen mahdol-

listajana on oppimisympäristön muutokset. Eli fyysiseen luokkaympäristöön 

kaivattiin muutoksia tukemaan heterogeenista oppilasryhmää. Eräs ohjaaja ker-

toi myös näkemyksen opetuksen muuttamisesta toiminnallisemmaksi osana op-

pimisympäristön muutosta. 

No kyllä sitä jos ois ihanteellista niin kyllä se luokkatilaan tehtäs vähä muutoksia. Että 
siellä ois sellaisa erilaisia niinku monesti on ollu puhettaki että pitäs olla luokka istuma-
paikka, mut sitte semmonen rentoutumispaikka ois oma paikka semmoselle pelihetkeen 
semmonen heleposti muunneltavissa oleva tila. Että siellä ois tarpeeksi sitä tilaa. OH2, 36 
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Semmonenhan ois se ideaali tilanne että meillä ois semmoset uuen aikaset hienot raken-
nukset missä ois helppo tavallaan niinkö olla erilaisten ihmisten yhessä ja siellä ois luon-
tevasti semmosia pienryhmätiloja minne voitas luontevasti jakautua tekemään ja että ei 
oltas kaikki tässä muutamassa pikku neliössä täällä huutamassa toinen toisillemme. OP5, 
99 

Kuten näissä ohjaajan ja opettajan näkemyksissä, niin tunnustettiin, ettei tämän 

hetkinen fyysinen luokkaympäristö vastaa nykypäivän oppilaiden tarpeita. Ku-

ten ohjaaja kuvaa ihanteellista luokkatilaa, niin siellä olisi rentoutumispaikka, paikka 

pelihetkelle ja helposti muunneltava tila. Kaivattiin lisää tilaa luokkahuoneeseen, 

kun oppilasmäärät ovat isoja. Ahtaudessa myös voi syntyä tilanteita, joissa huu-

detaan toinen toisillemme, mikä lisää niin oppilaiden kuin aikuisten negatiivista 

vaikutusta kouluviihtyvyyteen. Vanhemmat koulut ovat suunniteltu opettaja-

johtoiseen koulunkäyntiin, missä on istuttu oppitunnit omalla paikallaan. Nykyi-

sin jo uuden opetussuunnitelman myötä tällainen on ikään kuin historiaa. Sel-

västi nähtiin tarve sille tilalle ja sen helppoudelle muuttaa tarvittaessa sitä luokka-

huonetta erilaisten tarpeiden mukaan. 

Välillä vois mennä ihan hyvin niin se paljon paremmin justii niinku semmonen tekemi-
sen kautta ja aina istutaan pulpeteissa kirjan ääressä. Vaan niinkö minä oisin paljon 
enempi semmosen niinkö semmosen toiminnallisuuden kannalla. OH2, 36 

Yksi ohjaajista nosti myös esiin opetuksen muuttamisen toiminnallisemmaksi. Oh-

jaaja kaipasi enemmän tekemisen kautta oppimista sen sijaan, että aina istutaan 

pulpetissa kirjan ääressä. Tässä tullaan edellä esiteltyihin tuloksiin inklusiivisen 

kasvatuksen määrittelystä. Eli erilaisia ja eri tasoisia oppilaita on samassa ryh-

mässä, mikä tarkoittaa myös sitä, että siellä on erilaisia oppijoita. Näiden erilais-

ten oppijoiden huomioiminen on keskeistä koulunkäynnissä ja opetuksessa, 

kaikki kun eivät opi pelkästään lukemalla omalla paikallaan kirjaa. Opettajalla 

tulee olla hyvä oppilastuntemus ja kyky muuttaa opetusta oppilasaineksen mu-

kaan.  

Pienryhmä. Mielenkiintoinen tutkimustulos oli se, että pienryhmä nähtiin 

eräänä keinona turvata tarvittava tuki oppilaille. Lisäksi haastateltavat selkeästi 

muodostivat käsityksen, että pienryhmä on osa inklusiivista kasvatusta. Ja tämä 

tuli esiin lähes poikkeuksetta jokaiselta vastaajalta.  

Ja seki että ihan selvästi moni oppilas kaipaa tai tarvis sitä pienryhmää OH1, 3 
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Plus muitakin joustavia ryhmittelyjä, että minun mielestä se inkluusio herkästä tänä päi-
vänä on sitä, että se luokanopettaja jää liikaa yksin. Vaan parhaimmillaan pitäis olla sitä, 
että se lapsi on niinkö siellä yleisopetuksen ryhmässä, mut hän voisi olla myös osan 
ajasta pienryhmässä. Minun mielestä seki on inkluusiota. OP2, 21 

Sekä opettaja että ohjaaja tuovat esiin niin pienryhmän tarpeen kuin sen, että 

pienryhmä on osa inklusiivista kasvatusta. Tässä on mielenkiintoinen ristiriita, 

koska koettiin, että seki (pienryhmä) on inkluusiota, vaikka tämä on täysin inklu-

siivisen kasvatuksen ajattelun vastaista. Myös ohjaajan näkemys, että selvästi 

moni oppilas kaipaa tai tarvis sitä pienryhmää, niin voidaan pohtia miksi moni oppi-

las kaipaa pienryhmää? Voidaanko tämä pienryhmän tarve tyydyttää luokkati-

lanteessa? Inklusiivisessa kasvatuksessa pyritään nimenomaan siihen, ettei olisi 

mitään pienryhmiä vaan kaikki oppilaat voisivat käydä koulua siinä samassa 

ryhmässä. Tarvittava tuki tulee järjestää tukea tarvitsevan oppilaan luokse eli sii-

hen ryhmään ja luokkaan, jossa oppilas käy koulua. Kuten opettaja toteaa, että se 

luokanopettaja jää liikaa yksin, niin tällöin helposti opettaja kokee riittämättömyy-

den tunnetta. Inklusiivisen kasvatuksen ajattelun myötä tulisi luokkatilanteessa 

olla muitakin aikuisia luokkatilanteessa, jolloin luokanopettaja ei olisi yksin. Oh-

jaaja ja tarvittaessa useampi sekä erityisopettaja tulisi olla mukana luokkatilan-

teissa. Tästä hyötyisivät ennen kaikkea oppilaat, mutta myös luokanopettaja ko-

kisi saavansa tukea, kun luokassa on useampi aikuinen.   

”Minä olen sitä mieltä, että joissakin tapauksissa ois kaikkien etu että ois niitä tiettyjä ryh-
miä, pienryhmiä. Elikkä kaikissa tapauksissa se ei ole kenenkään etu se että ne oppilaat 
on sitte siellä tavallisessa ryhmässä. Siinä kärsii sekä se ryhmä että se kyseinen oppi-
laski.” OP1, 12 

”Eli riippuen siitä tuota siitä tuen tarpeesta ja onko se tuen tarve siellä oppimisen puo-
lella vai onko se siellä käyttäytymisen puolella.” OP2, 21 

Edellä mainittiin tietyt oppilaat, jotka tarvitsevat pienryhmää. Tietyt oppilaat mää-

riteltiin aineistossa oppilaiksi, joilla on käytöshäiriöitä. Opettajan näkökulmasta 

tämä on yleinen käytäntö: häiritsevät oppilaat poistetaan luokasta. Kuten opet-

taja toteaa, riippuen siitä tuen tarpeesta onko tuen tarve oppimisen puolella vai käyttäy-

tymisen puolella, niin oppimisen tukemiseen voidaan käyttää aikaa ja voimava-

roja, mutta käyttäytymisen ongelmat siirretään niin sanotusti pois silmistä. Ku-

ten toinen opettaja nostaa esiin että ei ole kenenkään etu että ne oppilaat on sitte siellä 

tavallisessa ryhmässä, niin kuinka nämä tietyt oppilaat oppivat niitä käyttäytymisen 
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malleja vertaisiltaan, jos heidät siirretään pienryhmään. Samalla tavalla kuin ma-

tematiikkaa harjoitellaan vuodesta toiseen, niin samoin myös käyttäytymistä tu-

lisi harjoitella ja opettaa. Näin päästään siitä, että siinä kärsii sekä se ryhmä että se 

kyseinen oppilas, tilanteeseen missä erilaiset oppijat voivat käydä koulua samassa 

ryhmässä ja opettajakin kokee pystyvänsä tekemään työnsä.  

6.1.3 Inklusiivista kasvatusta estävät tekijät 

Aineistosta nousi esiin tekijöitä, jotka voidaan nähdä inklusiivista kasvatusta es-

tävinä. Haastateltavat toivat esiin omia kokemuksia, mitkä tekijät ovat estäneet 

inklusiivisen kasvatuksen toteutumista. Lisäksi osa haastateltavista toivat esiin 

näkemyksiään, mitkä voisivat olla inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle estä-

viä tekijöitä.  

Asenteet. Asenteelliset esteet eivät niin selvästi olleet havaittavissa aineis-

tosta. Kuitenkin sieltä löytyi muutamia esimerkkejä, miten opettajat kuvasivat 

asenteellisia esteitä erilaisuuden kohtaamiselle. Erilaiset oppijat tuovat haastetta 

opetukselle. Kuitenkaan erilaiset oppijat eivät voi olla liian paljon eri tukipalve-

luiden varassa.  

Noh tuota niinkö yleisellä tasolla niin että juuriki sitä monesti ajatellu mutt siitä on tollu 
puhettaki tuolla opettajien kanssa niin että tänne tukee kaiken tasosia kaikista lähtöko-
hista oppilata niin tuota siinähän on tiettyjä haasteita. OP3, 67 

Kyllähän se toimii sillon ko on sitä tukea tarpeeksi eikä sitä ole sillä kuka on integroitu 
tänne tai että pitäis olla jossaki muualla ku täällä niin sillä ei ole sitte liian vaikeita niinku 
semmosia oppimisen esteitä. OP4, 68  

Eli opettaja ei ole ajatuksen tasolla valmis ottamaan luokkaansa oppilasta, jolla 

on liian vaikeita oppimisen esteitä. Mikäli on jo ennakkokäsityksissä olemassa tie-

tynlainen asenne erilaisia oppilaita kohtaan, niin voi olla vaikeampi kohdata ti-

lanne, kun luokkaan tulee oppilas, joka vaatisi mahdollisesti muutoksia aikuisen 

toiminnassa. Vaikkei asenteelliset esteet selkeästi tullut esiin aineiston puheessa, 

niin esimerkiksi edellä mainittu pienryhmien tarve voidaan myös tulkita asen-

teellisena esteenä inklusiivisen kasvatuksen toteutumiselle. Jos opettaja haluaa 

tietyt oppilaat pienryhmään pois omasta luokasta, niin tämänkaltainen segreoiva 

käytäntö ei tue inklusiivisen kasvatuksen periaatetta.  
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Tukipalveluiden puuttuminen. Tukitoimien puuttumisen haastateltavat 

kokivat eräänä keskeisenä inklusiivista kasvatusta estävänä tekijänä. 

Ja pyrkisivät sitte niinku siellä olemaan niissä samoissa systeemeissä mukana, mutta sitte 
se että se pulmahan on siinähän on tää et ne niitä tukitoimenpiteitä pitäis olla, mutta niitä 
ei riittävästi ole. OP1, 12 

Se on kyllä valitettava tosiasia että. Ei täällä riitä niinkö aika justii että ei ole aina tar-
peeksi henkilökuntaa ja eriyttääkö opettajat tarvittaessa niin paljonko se ois hyväksi. Että 
monestiha sitä mennään sen massan mukana iliman että huomioiaan. OH2, 31 

Tukitoimenpiteiden puuttuminen ja niiden riittävyys koettiin inklusiivista kas-

vatusta estäväksi tekijäksi. Kuten opettajan puheenvuorossa tulee esiin niitä tu-

kitoimenpiteitä pitäis olla, mutta niitä ei riittävästi ole, niin tukitoimien puuttuminen 

koetaan lisäävän omaa työtä. Kun oman työn määrä kasvaa, niin myös herkem-

min koetaan riittämättömyyttä sekä negatiivisia tunteita monimuotoista oppilas-

ainesta kohtaan. Ohjaaja nostaa esiin eriyttääkö opettajat tarvittaessa niin paljonko se 

ois hyväksi, niin ohjaajan näkökulmasta opettajat voisivat tehdä enemmän sen hy-

väksi, miten erilaisia oppijoita huomioidaan luokkatilanteissa. Tämä voidaan 

nähdä niin, että ovatko opettajat valmiita tai halukkaita tekemään sitä työtä, mitä 

opetustilanne mahdollisesti vaatisi eli huomioimaan kaikki erilaiset oppijat. Se, 

että jos oppilas menee sen massan mukana, niin todennäköisesti jossain vaiheessa 

oppilas on voinut jäädä ilman tukea ja sitten esimerkiksi vasta yläkoulussa ha-

vaitaan laaja-alaiset tuen tarpeet. Mikä voi johtua siitä, ettei varhainen puuttumi-

nen ole ollut riittävän tehokasta ja laadukasta.  

Myös tukipalveluiden kohdentaminen väärin nousi aineistosta esiin. Eli esi-

merkiksi ohjaajia käytetään opettajien sijaisina, jolloin tukipalvelu on siitä luo-

kasta ja niiltä oppilailta pois, joille se on tarkoitettu. 

Että on ollu koulunkäynninohjaajia, mutta sitten ei käytännössä ole ollu johtuen siitä, että 
he ovat sijaistaneet. Ja se on semmonen ongelma mikä on hyvä asia, mutta omalla taval-
laan siinä tallotaan sitten sen erityisen tai näitten lasten etuja. Koska nämä tukipalvelut-
han tulee lapselle ei opettajalle. OP3, 46 

Eli muu luokkahan kärsii sillon kun eli he eivät saa sitten sitä tukea minkään kuka ta-
hansa yleisopetuksen oppilas tarvitsee. Se on haasteellista ja vaatii kyllä juoksemista koko 
päivän. Ja tarkkaa suunnittelua. OP3, 43 
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Opettaja nostaa tärkeän asian esiin: nämä tukipalveluthan tulee lapselle ei opettajalle. 

Niin opettaja on ymmärtänyt, että esimerkiksi ohjaajan tuki on ensisijaisesti op-

pilaalle ja koko luokalle. Samalla ohjaajan läsnäolo luokassa voi helpottaa myös 

opettajan taakkaa, kun luokassa on toinen aikuinen. Se, että ohjaajia käytetään 

sijaisina johtaa siihen, että siinä tallotaan siten lasten etuja. Tämä on valitettavaa, 

mutta myös toisaalta ymmärrettävä toimintamalli kouluissa, koska ohjaaja mo-

nesti tuntee luokan hyvin ja kykenee toimimaan paremmin sijaisena kuin täysin 

koulun ulkopuolelta tuleva sijainen. Kuitenkin, kun ohjaaja on pois, niin muu 

luokkahan kärsii silloin, kun tukea tarvitseva oppilas vie entistä enemmä opettajan 

huomiota ja tällöin myös muut oppilaat jäävät sitten ilman riittävää opettajan tu-

kea.  

Haastateltavat toivat esiin myös asiakirjojen merkityksen ja niiden paik-

kaansa pitävyyden. Esimerkiksi jos asiakirjaan on kirjattu, että oppilaalla on oh-

jaajan tukipalvelu käytettävissä, niin se ei vastaa todellisuutta. 

Ja samoten sitten että jos on tukitoimiin on vaikka ajateltu tai kirjattukki jopa se että on 
ohjaajan tuki ja käytännössä me ohjaajat ei kuitenkaan aina olla siellä. OH1, 3 

Ja sitte nuista tukihommista niitäkö tässä itte täyttelen tässä syksyn aikana niin sitte mie-
tinpähän vaan että kuinkahan se on semmosta sana helinää, että sinne vaan laitetaan 
jotku leikkaa, kopioi ja liitä. -- Niinku ne samat niille kaikille, että sitten tuli vaan mieleen 
että kuinka ne kaikki hienot jutut sitte oikeasti palvelee. Että eihän se periaatteessa se 
käytäntö ole muuttunu. Niitä tulee vaan niitä korulauseita jonnekki paperille. OP4, 69-70 

Mielenkiintoisen voimakkaasti aineistosta nousi esiin pedagogiset asiakirjat ja 

niihin kirjatut toimenpiteet. Sana helinää ja korulauseita, kuten opettaja käyttää il-

maistessaan tukipalveluiden kirjaamista asiakirjoihin. Se, että jos asiakirjat teh-

dään leikkaa, kopioi ja liitä tyylillä, niin tällöin tukipalveluiden tavoitteellisuus ja 

suunnitelmallisuus todennäköisemmin jäävät myös paperin tasolle. Sen sijaan, 

että tavoitteet ja tukitoimet mietittäisiin yksilöllisesti yhdessä oppilaan, vanhem-

pien ja tarvittaessa moniammatillisen työryhmän avulla, niin tällöin myös tuki-

toimet konkretisoituisivat ja niitä osattaisiin vaatia oppilaalle. Asiakirjoja voi-

daan tehdä leikkaa, kopioi ja liitä tyylillä nopeasti ja helposti, mutta tällöin oppilaan 

etu ei ole keskiössä. Myös ohjaajan tuki on kirjattu ja ohjaajat ei kuitenkaan aina olla 
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siellä, niin on varmasti tilanteita hektisessä koulun arjessa, että aina ei tavoittei-

siin päästä. Kuitenkin silloin kun ohjaaja resurssi kirjataan tukitoimiin, niin tulisi 

pyrkiä siihen, että ohjaaja on läsnä siellä, missä hänen kuuluu olla. 

Resurssien puuttuminen. Kolmantena inklusiivista kasvatusta estävissä te-

kijöissä on resurssien puute. Resurssien puutteella tarkoitetaan tämän aineiston 

mukaan ohjaajien puuttumisella sekä riittävän erityisopetuksen puuttumisesta. 

Resurssien puuttumista opettajille ja ohjaajille perusteltiin säästösyillä. 

Esimerkiksi että ohjaajien työtä tavallaan niinkö väheksytään siinä suhteessa elikkä nyt 
niinkun puhutaan ristiriitaisesti siitä että pitäs olla niinku inkluusiot ja pitäs olla meidän 
koulu, pitäs olla meidän yhteinen koulu, johon jokainen, että pystyy olemaan ryhmässä. 
Niin sitten kuitenkin toisaalla sanotaan joo muttako ei pysty nytten palkkaamaan ohjaa-
jaa, että se on mun mielestä ristiriitaista. Koska sehän mahdollistaa sen inkluusion kui-
tenkin. OH4, 79 

Eli se ei tarkota sitä että se luokanopettaja yksin pärjää vaan hänellä pitäisi ehdottomasti 
olla tuota työparin useassa tuota aineessa sitten erityisopettaja tai tietenkin, mitkä ne on 
ne erityistä tukea vaativat aineet muuta ainaki niissä. Plus sitten pitäs olla ehdottomasti 
käytössä ohjaaja. OP2, 21 

Ohjaajat kokevat, että heidän työtään väheksytään, koska ei ole resursseja palkata 

ohjaajia. Kuten ohjaaja toteaa, niin heidän palkkaus ja työ mahdollistaa sen in-

kluusion eli ohjaaja tietää oman työnsä arvon tämän päivän peruskoulussa, mutta 

päättäjät eivät koe yhtälailla tärkeäksi ohjaajien palkkaamista. Eli säästäen sieltä 

mistä aita on matalin pyritään menemään, jolloin oppilaan etu ei voi toteutua. Sa-

malla kun ei käytetä riittävästi resursseja ohjaajien työllistämiseen, niin opettajat 

kokevat vaikeaksi toteuttaa inklusiivista kasvatusta yksin. Meidän yhteinen koulu 

tulisi olla koko koulun yhteinen juttu, mihin niin koulun henkilökunta, oppilaat 

ja oppilaiden huoltajat sitoutuvat yhdessä. Tällöin myös hieman puutteellisia re-

sursseja voitaisiin kompensoida vetämällä yhtä köyttä. Opettaja nostaa esiin tä-

män, ettei tarkoitus ole että se luokanopettaja yksin pärjää, niin tämä on inklusiivi-

sen kasvatuksen ydin. Eli yhteistyöllä ja riittävillä tukitoimilla, kuten erityisopet-

taja ja ohjaaja, niin opetuksesta voidaan tehdä mielekästä oppilaille. Kun riittävät 

tukitoimet toteutuvat ja käytettävissä olevat resurssit suunnataan oikein, niin 

opetuksen tehokkuus paranee ja samalla niin oppilaiden kuin koulun aikuisten 

hyvinvointi paranee.  
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6.2 Koulunkäynninohjaaja luokanopettajan työparina 

Tutkielman toinen tutkimusongelma on luokanopettajan ja koulunkäynninoh-

jaajan välinen yhteistyö. Haastateltavat kuvasivat opettajien ja ohjaajien välistä 

yhteistyötä varsin onnistuneeksi. Haastateltavien vastauksissa ja kokemuksissa 

tuli osittain esiin, että osa opettajista ja ohjaajista olivat tehneet vuosia töitä yh-

dessä, joten yhteistyö käytänteet olivat jo osittain muotoutuneet toimiviksi. Kui-

tenkin kehityskohteitakin löytyi yhteistyöstä eli osallistujilla oli halukkuus kehit-

tää yhteistyötä eikä vain tyytyä tämän hetkiseen tilanteeseen.  

Lähden tässä tulososiossa ensin kuvaamaan, miten haastateltavat kokivat 

ohjaajan tehtävän osana inklusiivista kasvatusta. Tämän jälkeen kerron tulok-

sista, missä kuvataan onnistunutta opettajien ja ohjaajien välistä yhteistyötä. Vii-

meisessä osiossa kerron niistä asioista, joilla opettajien ja ohjaajien yhteistyötä 

voitaisiin kehittää ja parantaa entisestään.  

6.2.1 Ohjaajan tehtävä 

Tässä tulososiossa esittelen, mikä on ohjaajan rooli opetustilanteissa ja koulupäi-

vässä, mitä ohjaaja tekee työssään sekä millaisia odotuksia hänen työlleen mah-

dollisesti on. Kuten jo edellä mainitsin, niin osallistujilla on kokemusta toistensa 

kanssa työskentelystä, joten myös ohjaajien rooli ja käsitys ohjaajan työstä on 

muodostunut opettajille ja ohjaajille selkeäksi. 

Ohjaaja aktiivisena toimijana.  Ohjaaja aktiivisena toimijana ja ohjaajan it-

seohjautuvuus koetiin tärkeänä. Samalla myös nousi osittain esiin haasteltavien 

näkemys, että ohjaajan tulisi olettaa ja lukea opettajan ajatuksia. Myös tunnustet-

tiin ohjaajan ammattitaito ja kyky lukea ohjauksen tarpeet eri tilanteissa.  

No odotan sitä just sitä oma-aloitteisuutta ja sitä semmosta itse ohjautuvuutta, että jos ei 
huomaa kaikista sano niin ite tarkkailee ja huomaa mennä sitten. Ammattitaitoinen oh-
jaaja huomaa aika äkkiä, että missä tarvitaan apua esimerkiksi. OP2, 24 

Ohjaaja ei todellakaan istu siellä luokan perällä ja kuuntele opetusta niinkö se ois oppials 
vaan se on se jonka pitää ku joku pyörii kun häkkärä siellä tuolilla niin se menee siihen ja 
istuu vaikka viereen ja sanoo että nyt kumi pois tai kuunteleppa. Että se pitää niinkö 
siellä tehä sitä hiljasta taustatyötä koko ajan ku minä täällä vaikka esimerkiksi opetan. 
OP5, 103 
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Opettajat antavat vastuuta myös ohjaajille huomata tuen tarve. Ohjaajilta odote-

taan oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta havaita ja mennä tilanteisiin, joissa ai-

kuisen tukea tarvitaan. Opettajat pitävät ohjaajan työtä ja heidän saamaansa kou-

lutusta arvokkaana. Ohjaajan tehtävänä on auttaa esimerkiksi keskittymisen 

kanssa kamppailevaa oppilasta keskittymään opetukseen istumalla vaikka viereen. 

Eli ohjaajan tehtävänä on opetustilanteessa huolehtia, että oppilaat seuraavat 

opettajan opetusta. Toisaalta voisi pohtia, tulisiko opetusta muuttaa jotenkin sii-

hen suuntaan, että erilaiset oppijat säilyttäisivät mielenkiinnon opetuksen seu-

raamiseen.  

Ohjaaja opettajan työparina. Ohjaaja koettiin vahvasti nimenomaan opet-

tajan työparina, jolloin toivottiin, että ohjaaja olisi mukana suunnittelussa ja toisi 

omat vahvuudet käyttöön opetuksessa. Ohjaajalla koettiin myös olevan eri näkö-

kulma esimerkiksi oppitunteihin, kun hän näkee eri tavalla oppitunnin, kuin esi-

merkiksi opettaja luokan edestä. 

Että se on ihanteellisin että siihen saa itse osallistua siihen suunnitteluun. Monesti on 
semmosia hyviäki ideoitaki ohjaajilla mitkä sitten niinkö osottautuu monesti niinkö käy-
tännössä hyviksi. OH2, 29 

Ja sittekö se on siellä oppilaan luona niin se paremmin näkee vaikka että miten se seuraa 
miten se tekee tehtäviä ja kaikkea semmosta ku mulla on kaikki muutki oppilaat tässä 
niinkö silmien alla. Niin sillai voi jotenkin arvokasta siitä ihan niinkö miten niinkö se 
vaikka tekee niitä tehtäviä. OP4, 69 

Työparityöskentelyn yksi edellytys on, että opettaja ja ohjaaja työskentelevät yh-

dessä saman luokan kanssa. Toki ohjaaja monesti voi olla useammankin luokan 

apuna, jolloin suunnittelun merkitys korostuu. Kuten ohjaaja toteaa, niin ohjaa-

jilla monesti on semmosia hyviäki ideoita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ope-

tuksessa. Ohjaajalla on luokassa erilainen näkökulma, kun hän seuraa opetusta 

ja luokkatilanteita eri näkökulmasta kuin opettaja. Tällöin nousee arvoon opetta-

jan kyky ottaa vastaan ohjaajan näkemys, joka voi olla esimerkiksi ristiriidassa 

oman näkemyksen kanssa. Tärkeintä onkin muistaa, että työtä tehdään aina op-

pilaiden hyväksi, ei aikuisten miellyttämiseksi. Opettajakin nostaa esiin, että kun 

ohjaaja on siellä oppilaan luona niin se paremmin näkee miten se seuraa esimerkiksi 

opetusta. Jollon opettajakin saa arvokasta tietoa oppilaan etenemisestä ja toimin-

nasta.  
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Ohjaaja oppilasta varten. Haastateltavat toivat esiin näkemyksen, että oh-

jaaja on ensisijaisesti oppilaita varten. Samalla haastateltavat korostivat, että oh-

jaaja ei tee oppilaan puolesta vaan ohjaajan tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaan 

itsenäistä työskentelyä. Ohjaaja nähtiin myös tärkeänä aikuisena, ikään kuin link-

kinä oppilaiden ja opettajien välillä.  

Mutta muuten niin en niinkun pyri antamaan semmosta valmista koskaan silleen. Vaan 
kaikilla semmosilla pyrkii ite niinkun ajattelemaan, että elikkä tavallaan auttaa sitä ajatte-
lua. -- Mutta sitte että auttaa tavallaan ajattelun, että muistatko kun tehtiin tämä mitä teh-
tiin niinkun ensin muistatko sen kohan ku tehtiin. OH4, 77 

Mutta emme passaa pilalle se on ehdoton edellytys että ohjaaja on ohjaaja ei passaa sitte 
lasta pilalle vaan vahvistaa sitä itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin ja taitoihin." OP3, 50 

… että onhan monestikki semmoset lapset että ne eivät välttämättä avaudu opettajalle 
eikä tuu kertomaan, mutta sitten ne lähestyy niinkö minua tai niinkö ohjaajaa ylipäätään. 
Että sitä voi olla semmonen niinku semmonen linkkiki siinä välillä vähän sitte. Että ne ei 
välttämättä koe ohjaajaa niin semmosena pelottavana, mutta semmosena että helepom-
pana lähestyä. OH2, 34 

Oppilaan omatoimisuuden säilyttäminen ja lisääminen koettiin keskeisenä oh-

jaajan tehtävänä. Kuten opettaja muotoilee, että ohjaaja on ohjaaja ei passaa sitte 

lasta pilalle, niin koetaan, ettei ohjaajan tehtävä ole tehdä oppilaan puolesta vaan 

nimenomaan ohjata oppilaan toimintaa ja ajattelua itsenäiseen työhön. Myös oh-

jaajat kokevat, ettei heidän tehtävä ole antaa valmista vaan nimenomaan pyrkii 

tavallaan auttaa sitä ajattelua. Eli ohjaamalla oppilaan ajattelua ja tunnistamaan jo 

olemassa olevia taitoja esimerkiksi ohjaamalla oppilasta eli tehdään oppilaalle 

tietoiseksi ja näkyväksi, että asia on osattua aiemmin tehdä ja samanlaisia taitoja 

tarvitaan tässä. Tavoite on saada oppilas havaitsemaan osaamiaan asioita sa-

malla kun ohjataan ongelmatilanteessa palaamaan edelliseen tehtäviin tai asioi-

hin, joista voi monesti löytyä apua.  

Oppilaat voivat kokea myös ohjaajan sellaisena helpompana lähestyä kuin 

opettaja. Ohjaajat myös monesti olivat oppilaiden kanssa tilanteissa, jotka ovat 

vapaampia ja ei varsinaisia oppitunteja. Tällöin ohjaajan ja oppilaan suhde voi 

muodostua erilaiseksi ja oppilas kokee ohjaajan helpommin lähestyttävänä. Jol-

loin ohjaaja voi olla semmonen linkkini siinä välillä eli oppilaan ja opettajan välillä. 

Tämä voi olla oppilaan kannalta tärkeä tekijä hänen koulutiellään. Koska on 

hyvä, että koulussa on aikuinen jolle voi kertoa asioistaan, vaikkei haluaisi tai 
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uskaltaisi kertoa suoraan opettajalle. Samalla voitaisiin kuitenkin pohtia, että mi-

ten opettaja voisi lisätä oppilaiden kohtaamista ja luoda heihin luottamuksellisen 

suhteen, jolloin oppilas uskaltaisi lähestyä myös omaa opettajaansa.  

Ohjaaja koko luokalle. Ohjaaja myös nähtiin koko luokan resurssina. Ai-

neistosta korostui, ettei ohjaaja ole yhtä tai tiettyjä oppilaita varten vaan on koko 

luokan käytettävissä. Poikkeustilanteita tulee luonnollisesti eteen, mutta pää-

sääntöisesti ohjaaja on koko luokan käytettävissä.  

Mutta sitten nyt tässä esimerkiksi tätä vuotta niin kyllähän toki minä nyt sitten pyrin aina 
sitä erityistä tukea tarvitsevan kanssa ehkä opettaja laittaaki minut tekemään jonku jutun, 
että luetaan vaikka jonkun joka vasta harjoittelee sitä lukemista sujuvaksi niin luetaan sen 
kanssa kahdestaan jotain. Niinkö eri tilassa. Mutta enimmäkseen minä oon siellä luokassa 
siinä samassa porukassa. OH1, 3 

Hän on koko luokan käytössä eli hän ei missään vaiheessa, mikä minusta on loistava eli 
minusta se kuvaa hänen ammattitaitoa. Hän ei tue oppilasta ikään kuin että tekis lapsen 
avuttomaksi. Eli hän on täällä kaikkien käytettävissä. JA tuota sitten kun vaatii enemmän 
ohjausta eli kun on kyse et ymmärtää ohjeita niin tottahan toki hän on sitten enemmän 
mutta että hän hyvin koska itehän mää täällä samalla tavalla liikun sitten tarvittaessa. 
Enkä kuitenkaan meistä ei kumpikaan sillai tuputa apua. OP3, 50 

Ohjaaja nähdään sekä ohjaajien että opettajien toimesta ensisijaisesti koko luokan 

resurssina. Poikkeustilanteita tulee, kuten harjoittelee sitä lukemista sujuvaksi, jol-

loin ohjaaja voi olla oppilaan kanssa eri tilassa. Keskeistä ohjaajan työlle kuiten-

kin on, ettei tekis lasta avuttomaksi eli liiallisella auttamisella ja avun tyrkyttämi-

sellä loisi tilannetta, jossa oppilas tuudittuisi ohjaajan tukeen. Ohjaajan tuesta 

hyötyy koko luokka, kun ohjaaja on luokassa opettajan apuna. Samalla ohjaajan 

tuki luo turvaa opettajan toiminnalle ja vähentää opettajan painetta ehtiä auttaa 

avun tarvitsijoita. Samalla kun ohjaajan on kaikkien käytettävissä, niin voidaan eh-

käistä oppilaiden leimaantumista, mikäli ohjaaja esimerkiksi olisi saman tai sa-

mojen oppilaiden kanssa koko ajan. Kuten opettaja kuvaa, niin se kuvaa hänen 

ammattitaitoa, kun ohjaaja kykenee tunnistamaan tilanteita, joissa oppilas tarvit-

see tukea ja milloin tulee antaa oppilaalle tilaa toimia itsenäisesti.  

Ohjaajan ammattitaito. Ohjaajien ammattitaidolle haastateltavat antoivat 

myös tunnustusta. Erityisesti korostui ohjaajien kyky lukea tilanteita ja tunnistaa 

ne hetket, kun heidän ohjaustaan tarvitaan.  

Tai sitten vain yksinkertaisesti osaa lukea niitä tilanteita juuri siirtymissä, että no me-
nenkö kenen oppilaan kanssa vaikka kävelemään tai kenen lähistöllä jään. OP2, 25 
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No se että tuota että se ohjaaja näkee ne tilanteet ilman niinkun käskemistä menee niin-
kun asioihin hyvin luontevasti ja sitte se että hän vastaa siitä omasta niinkun omasta pes-
tistä mikä on että hän tietää mitä hän tekee. OP1, 15 

Opettajat tunnustivat laajasti ohjaajien ammattitaidon sekä havaita tilanteita, 

joissa heidän tukeaan tarvitaan, mutta myös ammattitaitoa tukea oppilaita yksi-

löllisesti vaaditulla tavalla. Kuten siirtymätilanteissä osaa lukea niitä tilanteita, eli 

kenen oppilaan tai oppilaiden lähistöllä on hyvä olla tai tarvitseeko joku oppilas 

vierelleen siirtymätilanteissa tukea. Oppilaiden, joilla siirtymätilanteet voivat 

olla haastavia, niin aikuisen läsnäolo voi helpottaa muutoksesta johtuvaa stressiä 

ja siirtymät sujuvat paremmin. Ohjaajien ammatitaitoon myös luotetaan, että hän 

tietää mitä hän tekee. Eli ohjaajia ei opettajien toimesta tarvitse juurikaan ohjata 

tekemään tai menemään jonnekin vaan ohjaajat ilman käskemistä menee asioihin 

hyvin luontevasti. Tämä auttaa opettajia tekemään heidän pedagogista työtään, 

kun heillä on työparinaan ammattitaitoinen ohjaaja.  

6.2.2 Onnistunut työpari työskentely 

Seuraavaksi esittelen tuloksia, miten haastateltavat kuvasivat onnistunutta työ-

parityöskentelyä opettajan ja ohjaajan välillä. Haastateltavista osa toimi parhail-

laan työpareina, sekä osa olivat olleet vuosien saatossa työpareina. Näin ollen 

haastateltavat pystyivät kertomaan niitä tapoja ja keinoja, joilla opettajan ja oh-

jaajan työparityöskentely on onnistunutta.  

Toisen arvostaminen. Kunnioitus ja arvostus koettiin tärkeänä onnistu-

neessa työparityöskentelyssä. Molemmin puolinen kunnioitus on tärkeää. Li-

säksi samanlainen arvomaailma edistää onnistunutta työparityöskentelyä. Myös 

pysyvyys ja jatkuvuus työpari työssä koettiin keskeisenä. 

Mutta meillä on niinku justiin semmonen ihanteellinen työparisuhde. Että se on niinku 
molempia kunnioittava ja siellä niinkö uskaltaa sanoa mielipiteensä ja niinku semmosta 
tosiaan niinkö tukevaa.--Kyllähän se on niinku ihanteellisinta on justii sillo että tuota 
niinkö meilläki tuota on se tai no jos vaikka siitä että ei tarvii sillai niinku puhua aina asi-
oista vaan luetaan ajatuksista että se on tätä mieltä näin ja meillä on niinkö samat saman 
suuntaiset niinkö kasvatusperiaatteet periaatteessa. Samanlainen niinkö semmonen mo-
raali seillä takana niin sillon niinkö tosi heleppo tehä sitä yhteistyötä. OH2, 29, 32 

No nyt kun on kyse tästä monialaisista ollu niin se on nyt ensimmäisenä mielessä niin 
minulla on ollut semmonen alustavan ajatus, mutta sitten tää koulunkäynninohjaaja kyllä 
heti ihanasti kun meillä on hyvät luottamukselliset välit niin hän heti niinkö heittää sii-
hen että no miten voitasko tehä niin. OP3, 47 
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No yhteistyö on jotenkin semmosta luontevaa, että tuota että kun on niinku kun ohjaaja 
on pitkään ollu siinä niinku mukana siinä samassa ryhmässä, niin se jotenki muovautuu 
se et se on niinku sitä osa sitä toimintaa. OP1, 14 

Molempia kunnioittava työpari työskentely on edellytys onnistuneelle yhteistyölle. 

Jos toisen työskentelyä ei arvosteta, niin silloin on vaikea pitkällä aikavälillä on-

nistua tavoitteellisessa työskentelyssä. Kun ohjaaja on pitkään ollu samassa ryh-

mässä niin yhteistyö on muodostunut sujuvaksi ja usein jo luetaan ajatuksia. Eli 

yhteiset käytänteet ja toisen toimintatapojen tunteminen edesauttaa ennakoi-

maan tilanteita, jolloin enää kaikesta tarvitse sopia. Hyvät luottamukselliset välit 

mahdollistavat yhteisessä suunnittelussa myös ohjaajalle tilan kertoa oma näke-

mys asioista. Ohjaajalla voi hyvinkin olla hyviä kokemuksia ja keinoja toteuttaa 

jokin asia, joten ohjaajan näkemyksen huomiotta jättäminen voi johtaa arvostuk-

sen puutteeseen.  

Tulevan ennakointi. Ennakointia ja etukäteen suunnittelun merkitystä ko-

rostetiin aineistossa. Ennakoinnissa tärkeää yhdessä sovitut toimintatavat ja 

niistä kiinnipitäminen. Tavoitteellisuus toiminnassa koettiin myös tärkeänä.  

Ja tuota sitte on luotu semmone toimintamalli, kun on pyritty niinkun tuota ennakoi-
maan tilanteita että ne ei kärjistyisi. OP1, 12 

Elikkä siinä huomioidaa yleensä siinä kun viikon alussa suunnitellaan niin nämä tukea 
tarvitsevat oppilaat jollaki tavalla. Että jos on tämmönen tehtävä mitä yleensä porukka 
tekee niin miten sen tämän kanssa vois toteuttaa tai muuta. Eli monen opettajan kans teh-
dään viikon alussa se suunnittelu. OH4, 82 

Luodulla toimintamallilla pyritään ennakoimaan tilanteita, jottei tilanteet kärjis-

tyisi. Ennen kaikkea kyse tulee olla oppilaan kannalta toimiva toimintamalli, millä 

pyritään ennakoimaan oppilaan kannalta ikäviä tilanteita. Hyvällä suunnittelulla 

voidaan olla valmiita eri tilanteisiin sekä samalla suunnitella vaihtoehtoinen toi-

mintamalli, jos ensimmäinen suunnitelma ei toimikaan. Myös ohjaajan kuvaama 

malli, jossa tehdään viikon alussa se suunnittelu, on toimiva, koska siinä voidaan 

ennakoida tulevaa viikkoa ja mahdollisesti sellaisia tapahtumia viikolla, mihin 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla voidaan myös todeta, mikäli ohjaaja 

resurssia ei mahdollisesti tarvitse jollain tunnilla, niin näissä tilanteissa resurssi 

tulee hyödyntää muualla. Samoin viikon alussa suunnittelussa otetaan huomi-
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oon tukea tarvitsevat oppilaat jollaki tavalla. Tämä helpottaa niin ohjaajan kuin opet-

tajan työtä, kun on etukäteen huomioitu esimerkiksi sellaiset tunnit, joilla tukea 

tarvitseva oppilas voisi tarvita enemmän ohjaajan tukea. Niin ohjaajakin ehtii 

valmistautumaan ja tarvittaessa suunnittelemaan yksilöllisempää tehtävää oppi-

laalle. 

Ennakointiin liittyi esiin noussut jälkikäteen tapahtuva tapahtuneen läpi-

käyminen. Eli tilanteen purkaminen, miten se meni ja miten voidaan toimia seu-

raavalla kerralla. Toisaalta tähän kaivattiin myös systemaattisuutta enemmän. 

Ja monestiha ne palaute keskustellukki jonku asian jäläkeen niin monesti jää itelle monia 
asioita niinkö vaivaamaan tai niinkö mietitää että voiskoha tehä näin sitte monesti ku 
tämä arki on niin kiireistä niin täällä ei ehi palata. Sitte saattaa viikon päästä että ainii 
mulla tuli muuten semmone mieleen siitä asiasta tai jostaki... OH2, 35 

Että jos tulee jo tämmönen tilanne, että se on niinku ja sitten se vielä että on ollu iso asia, 
että jos on jo tunti vaikka pidetty ja siinä on tullu joku joku juttu että tilanne joka on hoi-
dettu, niin aika pian sen jälkeen niinkun mahollisimman pian on tavallaan purettu se 
homma että käyty niinkun läpi se. OH 4, 81 

Tuntien ja tapahtumien läpikäyminen jälkikäteen on myös taas tulevan enna-

kointia ja suunnittelu, kun voidaan yhdessä todeta, että toimiko jokin keino vai 

muutetaanko jotakin. Kuitenkin arki on niin kiireistä niin täällä ei ehi palata, niin 

suunnittelulle olisi hyvä varata konkreettinen aika, jolloin voisi käydä läpi myös 

menneitä tapahtumia. Tilanteiden läpikäyminen jälkikäteen koettiin myös tärke-

äksi ja isoksi asiaksi. Toinen ohjaajan puheenvuoro myös korostaa, että mahdolli-

simman pian tulisi tapahtuneen jälkeen käydä läpi asia. Tämä on perusteltua, 

koska välittömästi tilanteen jälkeen tapahtunut on parhaiten mielessä, niin mikäli 

asia käydään viikon kuluttua tapahtuneesta vasta läpi, niin voi olla ettei tapah-

tunut ole enää yhtälailla kirkkaana mielessä.  

Ohjaajan opettajan tukena. Onnistuneen työpari työskentelyn keskiössä 

aineisto koki olevan ohjaajan tuki opettajalle. Tuki niin suunnittelussa, oppitun-

neilla kuin oppituntien jälkeen. 

Ja sitte semmonen vielä että hän ottaa aikaa sitten itsellensä myös että kun lopetetaan niin 
hän on täällä tukena vielä loppuun asti. Että se kaikki kaaos mikä täällä on jääny, niin 
hän jää yhdessä huolehtimaan, että ne tavarat pois että ei samantien kun tunti niin hän 
tulee täsmällisesti tunnille ja lähtee sitten tunnilta myös ja huolehitaan yhessä loppuun 
asiat. OP3, 47 

Sitä mieltä että opettaja on se päävastuullinen joka niinku opettaa toki sen ja ohjaaja tu-
kee sitä toimintaa. OH4, 86 
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Ohjaaja tuki koettiin tärkeäksi myös oppitunnin ulkopuolella. Ohjaaja tukee sitä 

toimintaa, jolloin opettajalla on vastuu toiminnasta ja ohjaaja on tukemassa opet-

tajaa siinä. Opettaja kokee puolestaan tärkeänä sen, että ohjaaja on myös ennen 

ja jälkeen tunnin tukena, eikä vain oppitunnilla. Opettaja pitää tärkeänä, että oh-

jaaja tulee täsmällisesti tunnille sekä huolehtii yhdessä loppuun asiat. Samalla tavalla 

kuin opettaja, niin ohjaajan tulisi olla tunnin aloituksessa läsnä, koska kesken 

tunnin mukaan tuleminen häiritsee niin oppilaita kuin opetusta. Myös yhteis-

työssä luokan siistiminen oppitunnin jälkeen lisää opettajan ja ohjaan välistä yh-

teistyötä ja luottamusta. Samalla voidaan myös puida kulunutta oppituntia ja 

siinä hyvin sujuneita asioita. Edellytyksenä tällaiselle työparityöskentelylle on, 

että ohjaaja voisi olla mahdollisimman paljon saman opettajan kanssa eikä pääl-

lekkäisiä tehtäviä kovin useasti olisi.  

6.2.3 Yhteistyön mahdollistajia 

Haastateltavat toivat esiin myös tekijöitä, joilla yhteistyö opettajien ja ohjaajien 

välillä on mahdollista sekä miten yhteistyötä voisi parantaa entisestään. Samalla 

kun yhteistyö koettiin osittain varsin hyväksi ja onnistuneeksi, niin aineistossa 

nousi esiin myös halukkuus kehittää entisestään yhteistyötä opettajan ja ohjaajan 

välillä. 

Yhteinen suunnittelu. Haastateltavat kertoivat, että kaivattiin edelleen 

enemmän yhteistä suunnittelua. Haastateltavat kokivat, ettei ollut riittävästi ai-

kaa yhteiselle suunnittelulle. Toisaalta taas ei ollut sovittu esimerkiksi systemaat-

tisista yhteisistä suunnittelu ajoista.  

No tuota varmaan just se että tuota pitäs olla sitä suunnittelua olla enemmän plus sitte 
semmosta tuota jos olis vain aina aikaa että vois istahtaa niinkö yhessä vaikka päivän 
päätteeksi tai vaikka viikon päätteksiki ja käyä niitä asioita läpi. Että mitkä on ollu mitkä 
onnistu hyvin tai missä meillä on vielä niinkö tekemistä. OP2, 26 

No ehkä enemmän ainaki niinkö aikaa käydä niitä asioita läpi. Se on nyt varmaan sem-
monen yks, koska ohan se niin ettäkö on tietyt tunnit viikossa plus ne kaikki lisätyöt . 
Mutta siihen niin, että olis semmonen yhteinen aika ja enemmän niinku yhteistä iaka 
käydä. Se on niinku semmonen yksi iso juttu, mistä lähtee sitte monta hyvää. OH4, 86 

Koettiin, että tulisi olla sovittuna yhteinen aika, missä olisi mahdollista käydä asi-

oita läpi ja samalla suunnitella tulevaa. Yhteisellä suunnittelulla koettiin oleva 
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keskeinen vaikutus siihen, mistä lähtee sitte monta hyvää. Yhteisen suunnitteluajan 

sopiminen ei luulisi olevan kovin vaikeaa. Enemmänkin voisi ajatella olevan ky-

symys siitä, onko koulussa sellainen toimintakulttuuri, mikä ohjaa opettajan ja 

ohjaajan yhteiseen suunnitteluun. Toisaalta kuten ohjaaja nostaa esiin, että on tie-

tyt tunnit viikossa plus ne kaikki lisätyöt, niin ohjaajien työtunnit voivat olla täynnä 

jo muista töistä. Koska ohjaajilla on viikkotyöaika, niin rehtorin rooli korostuu 

siinä, että ohjaajalle jäisi työtunteja myös opettajan kanssa tehtävään suunnitte-

luun. Kun selvästi tarve sekä opettajilla että ohjaajilla on yhteiselle suunnittelulle, 

niin siihen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota ja varata tietty aika suunnitte-

lulle. Koska suunnittelu voi viedä aikaa, varsinkin ennen kuin opettajalle ja oh-

jaajalle muodostuu yhteisiä kokemuksia ja toimivia käytänteitä, joiden avulla täl-

laisten asioiden suunnitteluaika vähenee.  

Molemminpuolinen vuorovaikutus. Vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä 

yhteistyön kannalta. Molemminpuolista vuorovaikutusta, jolloin myös ohjaaja 

voisi tuoda esiin omaa näkemystä ja mielipidettä asioista. Avoin vuorovaikutus 

vaatii aikaa ja luottamuksen rakentumista työparin välille.  

Että semmonen ois niinku hyvä että niitä yhessä läpi tavallaan tulis sitä vuorovaikuttei-
suutta eli molemmat vois niinkun kertoa niitä omia ajatuksiaan tai kokemuksia ja miten 
on nähny asian. OP2, 26 

Se on hyvä jos opettaja kysyy ohjaajan mielipiteitä asioista, kuuntelee ja myös palautteen 
anto molemmin puolin olisi hienoa. Silloin vois ohjata omaa työtään. Vaatii tietenkin hy-
vää itsetuntoa kummaltakin pysytä korjaamaan toimintaansa tarvittaessa. Myös vah-
vuuksien hyödyntäminen  olisi kaikkien etu. Esim. liikunnassa, musiikissa, käsitöissä, 
missä aineessa vaan on edellytyksiä. Eihän se vähennä opettajan arvoa mihinkään. OH2, 
38 

Vuorovaikutteisuus koettiin tärkeänä yhteistyötä tukevana tekijänä. Tällä haasta-

teltavat tarkoittivat, että mielipiteitä ja palautteen antamista molemmin puolin oli 

mahdollisuus tuoda esiin. Erityisesti tämä vaatii hyvää itsetuntoa, että kykenee ot-

tamaan palautteen vastaan ja tarvittaessa muuttamaan omaa toimintaa sen mu-

kaan. Palautteen antamisessa on tärkeää huomioida, että palaute kohdistuu toi-

mintaan eikä ihmiseen kenelle palautetta mahdollisesti annetaan. Palautteen an-

nolla on kuitenkin merkitystä, koska silloin vois ohjata omaa työtään. Tämä auttaa 

niin opettajia kuin ohjaajia toimimaan yhteisen hyvän vuoksi sekä löytämään 

niitä keinoja, joilla voidaan yhdessä sujuvasti toimia.  
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Vahvuuksien hyödyntäminen on yksi yhteistyön keino opettajalla ja ohjaajalla. 

Erityisesti tämä korostuu taito- ja taideaineissa, missä esimerkiksi ohjaajalla voi 

olla vahva tausta käsitöissä, jolloin hänen on luontevaa ottaa enemmän roolia 

mahdollisessa opetuksessa. Opettajan on kyettävä huomioimaan tämä ja nähdä 

ohjaaja nimenomaan voimavarana ja tukena asioissa, joissa opettaja ei välttä-

mättä ole omalla vahvuus alueellaan. Vahvuuksien hyödyntäminen on nimen-

omaan oppilaiden hyväksi eikä se vähennä opettajan arvoa mihinkään. Päinvastoin 

tämä voi edistää opettajan ja ohjaajan välistä yhteistyötä, mikäli opettaja kykenee 

myöntämään omat mahdolliset puutteensa antamalla ohjaajalle enemmän vas-

tuuta hänen vahvuusalueellansa.  

Työparin pysyvyys. Pysyvyys koettiin haasteeksi erityisesti tilanteissa, 

joissa ohjaaja on jaettu eri luokkien kesken. Lisäksi tiedon jakaminen koettiin osit-

tain puutteellisiksi joissain tilanteissa. Pysyvyys tuo jatkuvuutta työlle sekä luo 

niitä yhteisiä toimintatapoja luokkaan. Muutokset aiheuttavat uuden tilanteen ja 

siihen sopeutumista. Joustavuus on kuitenkin tärkeää, kun resurssit ovat pienet.  

Mutta että jos siinä ois tosiaa joku semmone aika niin ehkä siitä tulis paremmin toteutet-
tua. Ja varsinkin nyt ku hypänny kahessa luokassa niin niissä on niinku eroa kauheasti. 
JA sitte tavallaan sitte jos toisessa luokassa toimii paremmin se syteemi ja kaikkinensa. Ja 
toisessa ei niin se on aina itelle vähä semmone isompi haaste sitte mennä siihen missä se 
ei ole niin semmosta toimivaa. OH2, 35 

Nytkö se on tämä tilanne, että se tulee aina sillon tällön ja näin niin nyt on selkeästi han-
kalampi koska ohjaajaki jakautuu moneen eri luokkaan. Ja juttuja niin sitä yhteistä aikaa 
siihen että suunnitellaan niin ei tavallaan ole niinkö hoksattu ottaa. OP5, 100 

Kun ohjaaja työskentelee kahdessa tai useammassa luokassa, niin toimintatavat 

voivat vaihdella paljonkin opettajien välillä. Tällöin erityisesti korostuu yhteinen 

suunnittelu ja siihen ajan varaaminen. Erityisesti ristiriita tilanteissa, joissa oh-

jaaja havaitsee toisessa luokassa toimii paremmin se systeemi niin hyvä yhteistyö ja 

vuorovaikutus opettajan ja ohjaan välillä korostuu, jotta osittain vaikeistakin asi-

oista voi puhua ääneen. Ohjaajalle voi olla myös isompi haaste työskennellä luo-

kassa, jossa ei koe toiminnan olevan toimivaa. Myös opettaja kokee haastavaksi 

sen, että ohjaaja tulee aina sillön tällön. Ohjaajan jakautuminen useamman luokan 

keskeen koetaan selkeästi haastavammaksi, mikä vaikeuttaa yhteistyötä.  
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Mutta myös se, ettei suunnitteluun ole niinkö hoksattu ottaa aikaa, niin kertoo 

siitä, ettei kaikkea yhteistyön toimivammaksi saamisessa ole välttämättä tehty. 

Samalla kun korostetaan yhteisen suunnittelun merkitystä, niin todetaan, ettei 

ole aikaa tai ei ole varattu aikaa yhteiselle suunnittelulle. Tämä voi johtua siitä, 

ettei ole haluttu nähdä sitä vaivaa, mitä suunnittelu ajallisesti vie aikaa. Toisaalta 

hyvällä suunnittelulla saadaan toiminnasta paljon jouhevampaa ja selkeämpää. 

Lisäksi hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää tulevaisuudessa suunnitteluun 

käytettyä aikaa, koska kyetään löytämään toimivia suunnitelmia, joita voidaan 

soveltaa.  

Ohjaajan tehtävän selkeys. Haastateltavat toivat esiin, että kaivattiin oh-

jaajan rooli selkeyttämistä. Erityisesti akateemisilla tunneilla koettiin, ettei aina 

ollut selvyyttä ohjaajan roolista. Taito- ja taideaineissa puolestaan ohjaajan apu 

koettiin konkreettisempana. Samalla osallistujat kokivat, että tarvittaisiin enem-

män suunnittelua roolin selkeyttämiseksi. 

Että varmaan niinkö niitä asioita(akateemisia esim. MA AI tunnit) pitäs enemmän opetta-
jan käydä yhdessä ohjaajan kanssa että mitähän hän oottaa siltä että vois tehä. OP1, 16 

Mitä se on se työ. Että ei sitä oikeen aina välttämättä itekkää tiedä, että onko sitä nyt onko 
mun homma vai ei. Mutta ite en oo niinku kieltäytyny mistää työstä vielä koskaa. OH4, 
75 

Haasteltavat kokivat, että ohjaajan roolin selkeyttämisessä oli vielä parannetta-

vaa. Myös ohjaajat kokivat ettei aina välttämättä itekkää tiedä on työtehtävä hänelle 

kuuluvaa vai ei. Toisaalta ohjaajien joustavuus ja valmius tehdä erilaisia tehtäviä 

kuvaa heidän haluaan tehdä oppilaiden vuoksi asioita. Opettajat kokivat erityi-

sesti akateemisista oppitunneista, että pitäs enemmän opettajan käydä yhdessä ohjaa-

jan kanssa ohjaajan roolia näillä tunneilla läpi. Tämä voidaan nähdä seurauksena 

yhteisen suunnittelun puutteesta, mikäli on epäselvyyttä, mikä ohjaajan rooli 

kullakin oppitunnilla on. Ohjaajan epätietoisuus omasta roolistaan kertoo, että 

ohjaajan työnkuva vielä hakee selkeää rajausta ja paikkaansa perusopetuksessa. 

Kuitenkin yhteistyön toimivuuden kannalta on todennäköisesti hyvin keskeistä, 

että ohjaaja kykenee joustamaan ja tekemään erilaisia tehtäviä. Kuten ohjaaja to-

teaa, ite en oo kieltäytyny mistää työstä vielä koskaa, niin tämä kertoo ohjaajan ha-

lusta tehdä yhteisen hyvän vuoksi myös tehtäviä yli ammattirajojen. Hektinen 
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koulupäivä tämän kaltaisen joustavuuden avulla antaa myös opettajille tarvitta-

van tuen, jotta oppilaiden koulunkäynti on mahdollisimman sujuvaa.  
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkielman tarkoitus oli selvittää, miten luokanopettajat ja koulunkäynninohjaa-

jat käsittävät inklusiivisen kasvatuksen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten 

luokanopettajat ja ohjaajat kokevat yhteistyön toteuttaessaan inklusiivista kasva-

tusta.  

Tässä tutkimuksessa haastateltavat määrittelivät inklusiivisen kasvatuksen 

kaikkien oppilaiden oikeutena osallistua oman ryhmän toimintaan. Lisäksi haas-

tateltavat toivat esiin lähikouluperiaatteen, että jokaisella on oikeus käydä omaa 

lähikouluansa oman esikouluryhmänsä kanssa. Haastateltavat käsittivät katta-

vasti inklusiivisen kasvatuksen lähikouluperiaatteen sekä jokaisen oikeutena 

käydä koulua omassa ryhmässään. Myönteinen asenne inklusiivista kasvatusta 

kohtaan edistää myös sen toteutumista (esim. Pinola 2008; Lee, Young, Tracey & 

Barker 2015), joten voidaan nähdä, että ymmärrys inklusiivisesta kasvatuksesta 

lisää myönteistä asennetta sitä kohtaan. Tässä tutkimuksessa havaittiin myös, 

kuinka opettajat nostivat ohjaajan merkityksen inklusiivisen kasvatuksen toimi-

valle toteutumiselle. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuk-

sissa, joissa ohjaajaa on pidetty yhtenä inklusiivisen kasvatuksen mahdollista-

vana tekijänä (esim. Mackenzie 2011; Webster ym. 2011; Webster ym. 2013).  

Haastateltavat ymmärtävät, mitä inklusiivisen kasvatus on ja mihin sillä 

pyritään. Voisi sanoa, että vaikeudet muodostuvat siinä, miten inklusiivista kas-

vatusta pyritään toteuttamaan. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muissa 

tutkimuksissa, että edelleen on epävarmuutta, miten inklusiivista kasvatusta tu-

lisi toteuttaa (esim. Ainscow 2007; Halinen & Järvinen 2008; McMaster 2014). 

Tässä tutkimuksessa eräs hyvin mielenkiintoinen näkemys inklusiivisen kasva-

tuksen toteuttamisesta oli se, kuinka laajasti haastateltavat kokivat, että pien-

ryhmä kuuluu osaksi inklusiivista kasvatusta. Kuitenkin pienryhmä on segre-

goiva käytäntö eikä näin tue näkemystä jokaisen tasa-arvoisesta osallistumisesta 
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ryhmän toimintaan (Glazzard 2011; Koukkari 2016; Takala 2016a, 17). Tässä tut-

kimuksessa pienryhmä koettiin osana koulupäivän arkea, jolloin ei voida enää 

puhua inklusiivisesta kasvatuksesta. Tällaisesta osittaisesta eri ryhmässä koulun-

käynnistä voidaan käyttää käsitettä integraatio (Pinola 2008; Polat 2011), mikä on 

edeltänyt inklusiivista kasvatusta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan to-

deta, että peruskoulussa ei olla vielä täysin siirrytty integraatiosta inklusiiviseen 

kasvatukseen. 

Inklusiivista kasvatusta hidastavana tekijänä voidaan nähdä tässä tutki-

muksessa esiin tullut resurssien vähyys tai puute. Vastaavia tuloksia resurssien 

suuremmasta tarpeesta on saanut Glazzard (2011) omassa tutkimuksessaan.  

Opettajat myös kokivat, etteivät he saa riittävästi tukea luokkaansa, jolloin he 

kokivat pienryhmä opetuksen olevan tukikeino, jolla tukea tarvitseville oppi-

laille tukea voitiin turvata. Myös ohjaajat kokivat työnsä kiireelliseksi, eikä ehkä 

kyenneet olemaan luokassa oppilaiden tukena riittävän paljon. Syitä tähän oli 

esimerkiksi ohjaajan jakautuminen eri luokkiin, jolloin väistämättä yksi tai use-

ampi luokka kärsii tästä. Toinen syy, mikä nousi esiin tässä tutkimuksessa, oli 

ohjaajien käyttäminen opettajien sijaisina. Tällöin ohjaaja resurssi on myös pois 

sieltä, minne se alun perin oli tarkoitettu. Samankaltaisen havainnon ovat tehneet 

Wilson ja Bedford (2008) omassa tutkimuksessaan. Kuten Takala (2007) sekä De-

vecchi ja Rouse (2010) toivat omissa tutkimuksissa esiin, niin ohjaajan resurssin 

suunnittelu ja käyttäminen vaativat yhteistyötä ja suunnittelua.   

Opettajan ja ohjaajan välisen yhteistyön tutkimukseen osallistujat kokivat 

varsin hyväksi ja onnistuneeksi. Yhteistyön onnistuminen ja sen mielekkyys on 

havaittu eri tutkimuksissa (esim. Takala 2007; Devecchi & Rouse 2010). Tässä tut-

kimuksessa onnistunutta yhteistyötä todennäköisesti auttoi, että osa opettajista 

ja ohjaajista olivat tehneet yhteistyötä useamman vuoden, jolloin yhteistyö käy-

tänteitä on alkanut jo muodostua. Hyvää oli myös tässä tutkimuksessa havainto, 

että osallistujilla on näistä hyvistä kokemuksista huolimatta halukkuus kehittää 

entisestään yhteistyötä. Hyvän yhteistyön keskiössä on sekä oppilaan että koko 

kouluyhteisön hyvinvointi ja oppiminen (Niskala & Pulju 2014, 58). Onnistu-
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neessa yhteistyössä ja työpari työskentelyssä koettiin tärkeäksi toisen arvostami-

nen ja kunnioittaminen. Molemminpuolinen toisen työn arvostaminen koettiin 

eräänlaiseksi perustaksi hyvälle yhteistyölle. Tässä tutkimuksessa ei havaittu 

yhtä selkeänä Websterin ja kumppaneiden (2011) tutkimuksessa havaittua epä-

selvyyttä ohjaajien roolista suhteessa opettajaan ja oppilaisiin, joiden kanssa oh-

jaajat olivat tekemisissä.  

Ennakointi ja suunnittelu koettiin myös tärkeänä osana onnistunutta työ-

pari työskentelyä. Suunnittelun merkitys on havaittu laajasti eri tutkimuksissa 

(esim. Takala 2007; Devecchi & Rouse 2010; Mackenzie 2011;  Sääkslahti & Tyn-

jälä 2013; Webster & Blatchford 2014). Tässä tutkimuksessa kerrottiin erityisesti 

tilanteissa, joissa tiedettiin olevan mahdollisuus tilanteen kärjistymiseen, niin loi 

turvaa sekä opettajalle että ohjaajalle, että ennalta oli sovittu toimintatapoja. Toi-

mintatavoista sopiminen vaatii etukäteen suunnittelua, mutta lähes yhtä tärke-

äksi haastateltavat korostivat tunnin tai tapahtuneen jälkeinen keskustelu, missä 

voitiin kertoa kokemuksista tunnin onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Sekä 

opettajilla ja ohjaajilla vaikutti olevan yhteinen päämäärä ja tavoite toiminnas-

saan. Tämänkaltainen havainto on positiivisempi kuin Websterin ja Blatchfordin 

(2014) havainto tutkimuksestaan, missä opettajat eivät juurikaan suunnitelleet 

yhdessä ohjaajan kanssa. Lisäksi tässä tutkimuksessa ei havaittu, että ohjaajia 

olisi käytetty vain tiettyjen oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen. Tämänkaltai-

sia havaintoja on ollut muissa tutkimuksissa (esim. Webster ym. 2011; Webster 

ym. 2013; Webster & Blatcford 2014; Butt 2016).   

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että vaikka yhteistyö koettiin varsin hy-

väksi ja onnistuneeksi, niin edelleen kaivattiin enemmän yhteistä suunnitteluai-

kaa opettajien ja ohjaajien välille. Toimivia malleja jo osalla oli ollut, kuten viikon 

alussa niin sanottu viikkopalaveri, missä käytiin tulevan viikon keskeiset asiat 

läpi. Tällöin sekä opettaja että ohjaaja tiesivät mitä on tulossa ja mihin tulee eri-

tyisesti valmistautua ja kiinnittää huomiota. Mutta kuitenkaan kaikki eivät koke-

neet suunnittelevansa riittävästi yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Hyvän ja 

onnistuneen yhteistyön edellytys on hyvä suunnittelu (Mikola 2012; 42; Niskala 

& Pulju 2014, 58; Takala 2016c, 131). Yhteisen suunnittelu ajan löytäminen on 
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myös suunnittelu kysymys, milloin kullakin ohjaajalla on varattu työajasta hetki 

opettajan kanssa tehtävällä suunnittelulle. Ohjaajan toiminen yhden tai kahden 

luokanopettajan kanssa myös tuottaa parempaa yhteistyötä ja suunnittelua (Ta-

kala 2016c, 133).  

Tutkimus antoi lisää tietoa niin inklusiiviseen kasvatukseen suhtautumi-

sesta kuin opettajien ja ohjaajien välisestä yhteistyöstä inklusiivisessa kasvatuk-

sessa. Tutkimus antoi viitteitä siitä, ettei inklusiivinen kasvatus toteudu sen pe-

riaatteiden mukaisesti perusopetuksessa. Toisaalta voidaan pohtia, onko sille tä-

män tutkimuksen valossa edellytyksiä, koska resurssipula koettiin niin vahvana 

inklusiivista kasvatusta estävänä tekijänä. Samalla kuitenkin koettiin opettajien 

ja ohjaajien välisen yhteistyön olevan hyvää. Lisäämällä ja parantamalla jo ole-

massa olevaa ohjaaja resurssia suuntaamalla ja suunnittelemalla paremmin se 

missä ohjaaja milloinkin on, niin voidaan myös edistää positiivisempaa suhtau-

tumista inklusiiviseen kasvatukseen. Lisäksi erityisopettajan merkitys on äärim-

mäisen suuri tuettaessa niin yksittäisiä oppilaita kuin koko luokkia, mutta tähän 

ei tämän tutkimuksen puitteissa kiinnitetty varsinaisesti huomiota.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen luotettavuuteen ei vaikuttanut se, että tutkija oli osittain ennestään 

tuttu haastateltaville. Päinvastoin, haastattelutilanteet olivat luontevia ja tutki-

jana koin, että haastateltavat kykenivät kertomaan näkemyksiään ja käsityksiään 

vapautuneesti. Tutkijan ja haastateltavien välillä vallitsi hyvä luottamussuhde, 

mikä entisestään lisäsi haastateltavien luottamusta haastattelutilanteissa. Tutki-

jana olen pyrkinyt tutkimuksen aikana olemaan puolueeton. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 160) kuvaavat tutkijan tulkintoihin vaikuttavan esimerkiksi tutkijan suku-

puoli, ikä tai asema, miten haastateltavien kuvauksia tulkitaan ja kuullaan. Laa-

dullisessa tutkimuksessa väistämättä näin on, koska tutkija on luonut tutkimus-

asetelman ja on tämän asetelman tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) Tämän 

tutkimuksen lähtökohtana oli tutkijan oma kiinnostus aiheeseen ja tutkimuksen 
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aikana puolueettomuus tutkittavaa ilmiötä kohtaan on tietoisesti pyritty säilyt-

tämään.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella neljän teeman kautta: vas-

taavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi ja vahvistuvuus (Lincoln & 

Buga 1985; Niiranen 1990; Tynäjälä 1991). Tutkimuksen vastaavuudella tarkoite-

taan tutkijan tulkintojen onnistumista (Niiranen 1990, 41). Tässä tutkimuksessa 

tutkijan tulkinnat jäivät haastatteluissa esiintyneiden ilmausten tulkintaan. Tut-

kimuksen vastaavuutta olisi voinut parantaa esimerkiksi kiinnittämällä haastat-

telutilanteissa enemmän huomiota ei-sanalliseen viestintään tai videokuvaa-

malla haastattelutilanteen. Tutkimuksen siirrettävyydellä puolestaan tarkastel-

laan tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin (Niiranen 1990, 41). Tutkimuksen 

toteuttaminen on kuvattu kattavasti ja tulkintoja on kuvailtu hyödyntäen autent-

tisia haastateltavien ilmauksia, joten tämän tutkimuksen siirrettävyys on mah-

dollista. Tutkimustilanteen arvioinnissa tarkastellaan, miten ulkopuoliset tekijät 

sekä tutkimuksesta ja tutkittavasta ilmiöstä johtuvat tekijät vaikuttavat tutkimus-

tilanteeseen (Tynjälä 1991). Haastattelutilanteet olivat pääosin onnistuneita. Pie-

net häiriöt ja keskeytykset eivät vaikuttaneet haastatteluiden onnistumiseen. Tut-

kimuksen vahvistettavuudella erilaisin menetelmin varmistutaan sovellettavuu-

desta ja tutkimuksen totuusarvosta (Tynjälä 1991). Tutkimuksessa tehdyt tulkin-

nat ovat myös laajemmin vahvistettavissa esimerkiksi yhtäläisyyksin vastaavan-

laisiin tutkimuiksiin. Osittain tutkijana olen tehnyt vastaavanlaisia havaintoja 

esimerkiksi opiskeluaikana harjoittelupaikoissa. Kuitenkaan kovin laajoja johto-

päätöksiä tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä inklusiivisen kasvatuk-

sen toteutumisesta Suomessa, vaan tarvitaan edelleen lisää tutkimusta sen toteu-

tumisen onnistumisesta. 

Tutkimuksen avulla saatiin lisää tietoa, miten inklusiivinen kasvatus koe-

taan arjen työssä. Lisäksi tutkimuksessa saatiin tietoa, miten ohjaajat koetan in-

klusiivisen kasvatuksen toteuttamisessa keskeisenä opettajan työparina. Tämä 

tutkimus tarjoaa yhtenäisen kuvauksen, miten tässä tutkimuksessa saadut tulok-

set ovat yhteneviä tai eriäviä muihin tutkimuksiin ja niissä saatuihin tuloksiin. 

Jatkotutkimus haasteena olisi mielenkiintoista toteuttaa interventiotutkimus, 
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missä tietoisesti lisättäisiin opettajan ja ohjaajan välistä yhteistyötä ja työpari 

työskentelyä. Interventio tutkimuksessa voitaisiin selvittää, miten asenteet inklu-

siivista kasvatusta kohtaan muuttuisi, kun opettajalla olisi sama työpari koko 

ajan käytettävissä ja miten yhteisellä suunnittelulla yhteistyö paranisi ja miten se 

mahdollisesti vaikuttaisi oppilaisiin.  
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LIITEET 

Liite 1. Sähköposti viesti haastateltaville. 

 

Heippa! 
  
Olen tekemässä pro gradu- tutkielmaa aiheesta: Koulunkäynninohjaajien merkitys in-
kluusion toteutumisessa alakoulussa. Tutkielmaa varten minun on tarkoitus haasta-
tella sekä luokanopettajia että koulunkäynninohjaajia. Nyt kysyisin sinulta, haluai-
sitko osallistua tutkielman tekoon? Aineiston keruun suoritan haastattelemalla, joka 
vie noin 15-25 minuuttia. Haastateltavien henkilötietoja ei tulla käsittelemään ja jul-
kaisemaan missään vaiheessa, vaan tarkoitus on aineiston kautta tuottaa tietoa, mi-
ten koulunkäynninohjaajan rooli ja merkitys koetaan.  
 
Lyhyesti avaan nyt, mitä tarkoitan inkluusiolla. Inkluusio on paljon käytetty termi ja 
ideologia, johon peruskoulussa tulisi pyrkiä. Inkluusiolla tässä yhteydessä tarkoitan 
sitä, että jokainen oppilas riippumatta mistään tekijöistä, kuten oppimisvaikeuksista, 
etnisestä taustasta tai sukupuolesta, saa opetusta yleisopetuksessa samalla luokalla 
muiden ikätovereidensa kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvittava tuki järjeste-
tään kyseiseen luokkaan niin, että oppilaan oppiminen ja osallisuus luokan toimintaan 
on mahdollista. Koen tässä, että opettajien ohella, myös koulunkäynninohjaajilla ole-
van tärkeä rooli ja siksi haluan asiaa tutkia pro gradu- tutkielmassani. 
 
Toivon aiheen herättävän sinussa kiinnostusta, ja olevan sinun halukas osallistumaan 
haastattelun muodossa tutkielman tekemiseen. Jos (ja toivottavasti) olet halukas osal-
listumaan, niin vastaa tähän viestiin, niin tiedän sopia kanssasi tarkemmin haastattelun 
ajankohdasta sekä järjestää tarvittavat käytännön järjestelyt.  
 
Lopuksi vielä esitän pienen toiveen, että jos mahdollista, niin olisin halukas tekemään 
haastattelun vielä ennen joululomaa.  
 
Kiitos, kun jaksoit lukea tänne asti!  
  
Terveisin 
Hannu Erkkilä 
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Liite 2. Haastatteluiden haastattelu runko. 

 

Tutkimushaastattelu 

1. Kerro taustojasi: ikä, koulutus ja työkokemus 

 

2. Kuvaile työpäivääsi 

a. Millainen luokkasi on? 

b. Minkälaisia työtehtäviä sinulla on työpäivän aikana? 

c. Millaisia ohjeita saat työpäivääsi? 

 

3. Kerro kokemuksistasi erityistä tukea saavien oppilaiden opettami-

sesta/ohjaamisesta. 

a. Miten erityistä tukea saavan oppilaan oppimista tuetaan yleisope-

tuksen luokassa? 

b. Miten erityista tukea saavan oppilaan sosiaalista osallisuutta tue-

taan? 

 

4. Kerro, mitä inkluusio mielestäsi on. 

a. Mitä inklusiivinen kasvatus on? 

b. Millainen koulutus/täydennyskoulutus on ollut inklusiiviseen 

kasvatukseen? 

c. Minkälaisia kokemuksia sinulla on inklusiivisesta kasvatuksesta? 

d. Minkälainen kokemus sinulla on toimivasta inklusiivisesta kasva-

tuksesta? 

 

5. Kerro ohjaajan/opettajan kanssa tehtävästä yhteisestä suunnittelusta. 

a. Minkälaista on yhteinen suunnittelu? 

b. Millainen on roolisi suunnittelussa? 

c. Minkälaisia asioita suunnittelette yhdessä? 

 

6. Kerro yhteistyöstä opettajan/ohjaajan kanssa. 
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a. Miten kuvailet yhteistyötä ohjaajan/opettajan kanssa 

b. Millaista on epäonnistunut yhteistyö opettajan/ohjaajan kanssa? 

c. Millaista on onnistunut yhteistyö opettajan/ohjaajan kanssa? 

 

7. Kerro ohjaajan roolista opetuksessa ja koulupäivässä 

a. Opettajalle  millaisia odotuksia sinulla on ohjaajan työlle oppi-

tunneilla ja koulupäivässä? 

b. Opettajalle  millaisissa tilanteissa ohjaaja on opetuksessasi käy-

tettävissä? 

c. Ohjaajalle  millaisia odotuksia sinulla on työskentelyllesi oppi-

tunneilla? 

d. Ohjaajalle  millaista työskentelyä opettaja sinun työltäsi odot-

taa? 

 

8. Kerro kehityskohteita työssäsi. 

a. Miten yhteistyön opettajan ja ohjaajan välillä saadaan tehok-

kaaksi? 

b. Minkälaisia muutoksia tekisit työssäsi? 

c. Miten ohjaaja ja opettaja voivat työskennellä yhdessä tehokkaasti? 

 

9. Tuleeko jotain mieleen, mitä en kysynyt tai haluatko palata johonkin aihe-

seen vielä? 

a. Voinko palata asiaan, mikäli mieleen tulee jotain tähän haastatte-

luun liittyvää? 

Kiitos haastattelusta!
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Liite 3. Inklusiivisen kasvatuksen analyysikaavio. 
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Liite 4. Opettajan ja ohjaajan yhteistyön analyysikaavio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 4 jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Liite 4 jatkuu. 

 


