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ABSTRACT 

Tikkanen, Anne 
Peace and good will in the classroom: lower secondary school tutors as implementers of 
inclusive education in cooperation with pupils, parents and school staff 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 220 p. 
(JYU Dissertations  
ISSN 2489-9003; 205)  
ISBN 978-951-39-8116-7 (PDF) 

The aim of this qualitative study was to examine the work of lower secondary school 
teachers also serving as form tutors from the perspective of inclusive education. I focused 
on form tutors’ views on inclusive cooperation with pupils, parents and school staff. I used 
the Index for Inclusion by Booth and Ainscow (2005), which consists of three subareas: 
inclusive school culture, inclusive policies and inclusive practices. Using mixed methods 
approach, I mainly applied qualitative research methods and analysis but analysed the 
results of the Index for Inclusion (Booth and Ainscow 2005) using quantitative methods. 
The survey was divided into two parts: open-ended questions related to the tutors’ 
collaboration with pupils, parents and school staff; and the Index for Inclusion, which 
measured the tutors’ views on the realisation of inclusive education in their work. I 
examined the development of tutor work in a workplace community by interviewing 
school staff at the Talvimäki school.  

According to the results, inclusive school culture and the policies of inclusive 
education are mainly implemented in the work of form tutors, but inclusive practices need 
to be developed. The tutors support individual pupils’ schoolwork and wellbeing by 
coordinating three-step support for learning as well as student welfare services. At the 
same time, the tutors support a sense of community in the class by promoting team spirit. 
They organise multisectoral cooperation related to managing the affairs of the class: 
important is fluent home–school cooperation and well-functioning multiprofessional 
cooperation among the school staff.  

The implementation of inclusive education in the work of lower secondary school 
form tutors is defined in international agreements, the Finnish legislation on basic 
education and student welfare services, the national core curriculum for basic education, 
and the municipal and school-specific curriculum. Based on my interpretation, the 
principles of the Finnish comprehensive school and those of inclusion already have much 
in common: the objectives of equality and participation are part of both. In practice, the 
operating culture of the school, the functioning of multisectoral cooperation and the 
teacher’s competence play an important role in the implementation of inclusive education. 
In order to enable tutors, together with pupils, parents and school staff, to put into practice 
the key principle of inclusion – “everyone is accepted, everyone is helped” – the legislation 
and national guidelines must be made clearer. Furthermore, models tested at school for 
inclusion, student welfare services and three-step support must be presented. Above all, 
each school needs clear rules for implementing its own student welfare services and 
learning support. Other important aspects include organised teamwork as well as teachers’ 
reciprocal mentoring and continuous education in order to develop the necessary 
competences and meet the challenges of daily schoolwork. 

Keywords: lower secondary school, form tutor, inclusive education, participation, student 
welfare services, support for learning, home-school cooperation, multiprofessional cooper-
ation 
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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoitus oli tutkia luokanohjaajana toimivan yläkoulun 
opettajan työtä inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta. Tutkin yläkoulun luokanohjaajan 
toimenkuvan kautta inklusiivista yhteistyötä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilö-
kunnan kanssa. Lisäksi tutkin Talvimäen koulua esimerkkinä koulusta, jossa on kehitetty 
luokanohjaajan työtä. Inkluusion määrittelyssä käytin Boothin ja Ainscown Inkluusioin-
deksi -mallia (2005), joka jakautuu kolmeen osa-alueeseen: inklusiivinen koulukulttuuri, 
osallistavan opetuksen periaatteet ja inklusiiviset käytännöt.  

Tutkimuksessani käytin pääasiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä ja analyysiä. In-
kluusioindeksin tuloksia analysoin myös määrällisin menetelmin. Kyselytutkimukseeni 
osallistui 102 luokanohjaajana työskentelevää yläkoulun opettajaa 13:sta yläkoulusta. Kyse-
lytutkimuksessa tutkin avoimilla kysymyksillä luokanohjaajien näkemystä yhteistyöstä 
oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä Boothin ja Ainscown In-
kluusioindeksi -mallilla luokanohjaajien näkemystä inklusiivisen kasvatuksen toteutumi-
sesta omassa työssä. Luokanohjaajan työn ja henkilökunnan yhteistyön kehittämistä ylä-
koulussa tutkin Talvimäen koulussa, jossa haastattelin opettajia, oppilashuollon henkilö-
kuntaa ja oppilaskunnan edustajia, yhteensä 22 haastateltavaa. 

Tulosten mukaan inklusiivinen koulukulttuuri ja osallistavan opetuksen periaatteet 
toteutuvat pääosin luokanohjaajien työssä, mutta inklusiivisia käytäntöjä on kehitettävä. 
Yläkoulun luokanohjaaja tukee yksittäisen oppilaan koulutyötä ja hyvinvointia koordinoi-
malla oppimisen kolmiportaista tukea ja oppilashuoltoa. Toisaalta luokanohjaaja tukee 
luokan yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta edistämällä yhteishenkeä. Hän organisoi 
monialaista yhteistyötä oppilaiden asioiden hoitamiseksi: tärkeää on toimiva yhteistyö 
kodin ja koulun välillä sekä toimiva moniammatillinen yhteistyö koulun henkilökunnan 
kesken.  

Inklusiivisen kasvatuksen toteuttamista yläkoulun luokanohjaajan työssä määrittävät 
kansainväliset sopimukset, perusopetusta ja oppilashuoltoa säätelevät Suomen lait, valta-
kunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kunnan ja koulun oma opetussuunnitelma. 
Tulkintani mukaan suomalaisen peruskoulun ja inkluusion periaatteissa jo on paljon yhtä-
läisyyttä: tasa-arvon ja osallisuuden tavoitteet kuuluvat molempiin. Käytännössä koulun 
oma toimintakulttuuri, monialaisen yhteistyön toimivuus sekä opettajan oma osaaminen 
vaikuttavat paljon inklusiivisen kasvatuksen toteuttamiseen. Jotta luokanohjaaja voi yh-
dessä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa toteuttaa inkluusion kes-
keisiä periaatteita ”kaikki hyväksytään, jokaista autetaan”, on selkeytettävä lakeja ja valta-
kunnallisia ohjeistuksia sekä esiteltävä kouluissa testattuja malleja osallisuuden, oppilas-
huollon ja kolmiportaisen tuen toteuttamiseen. Ennen kaikkea tarvitaan oman koulun sel-
keät pelisäännöt oppilashuollon ja oppimisen tuen toteuttamiseksi, organisoitua tiimityötä, 
opettajien keskinäistä mentor -toimintaa sekä jatkuvaa koulutusta, jolla opettaja kehittää 
osaamistaan kouluarjen haasteisiin. 

Asiasanat: yläkoulu, luokanohjaaja, inklusiivinen kasvatus, osallisuus, oppilashuolto, op-
pimisen tuki, kodin ja koulun yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö 
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ESIPUHE 
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haastavaa. Aikaa on kulunut, mutta nyt se on valmis. Opettajan työhön kuuluu 
opetuksen lisäksi paljon muutakin, ja tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on 
juuri tuo ”muu”. Erityisesti luokanohjaajan eli luokanvalvojan tehtävät voivat 
viedä aikaa ja voimia yläkoulun opettajalta. Kiitos kuuluu kaikille niille oppi-
laille, joita olen vuosien varrella kohdannut opettajana ja luokanohjaajana. 
Kaikki kohtaamiset ovat opettaneet jotakin.  
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Korostan työssäni hyvän yhteistyön merkitystä kouluyhteisössä, joten kii-
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1.1 Luokanohjaajana yläkoulussa 

Pidä kuria pitämättä pipoa tiukalla. Ole rento mutta vankka kallio. Heitä läppää, 
tarinoita ja opeta hyvin. Ole kiva ja sano kova sana. Pidä kuria, älä ärsytä. Ole 
persoonallinen mutta älä erotu liiaksi. Pidä huolta siitä, että oppilailla on kivaa, 
ja samalla siitä, että jos hermostut, kenelläkään ei ole kivaa. --- Luota oppilaisiin, 
mutta älä ole sinisilmäinen. Ja edellä kuvatut paradoksit mukaan: neuvottele 
itsellesi asema, jossa ei tarvitse neuvotella, ja miellytä oppilaita niin, ettet yritä 
miellyttää oppilaita. (Hoikkala & Paju 2013, 197.) 

Yllä olevassa sitaatissa tutkijat Hoikkala ja Paju kuvaavat tutkimuksensa pohjal-
ta oppilaiden näkemyksiä yläkoulun ihanneopettajasta. Määrittely on täynnä 
paradokseja: tätä voi tavoitella, mutta se ei ehkä koskaan toteudu. 

No, opettaja menee luokkaan opettamaan ja pistää oven kiinni – siitä se lähtee! 
kollegani neuvoi opettajan työhön ollessani ensimmäistä vuotta opettajana. 
Lausahdus kuvaa perinteistä opettajan työtä myös yläkoulussa: hyvin itsenäistä 
- ja yksinäistä. Muun muassa Hargreavesin (1994) ja Sahlbergin (2015) esille
tuoma opettajan ammatin perinteinen itsenäisyys ja autonomia voi olla positii-
vinen piirre, joka auttaa opettajia kehittämään työtään haluamallaan tavalla.
Suomalaisiin opettajiin on luotettu yhteiskunnan taholta ja opettajat ovat voi-
neet osoittaa olevansa luottamuksen arvoisia. Räisäsen (2013) ja Sahlbergin
(2011a) mukaan Suomen omissa arviointikäytänteissä korostetaan luottamusta
opetuksen järjestäjiin ja opettajiin ja siten vähäisempää kontrolloivuutta kuin
monissa muissa maissa. Suomessa oppimistulosten arviointi on kehittämisen
väline opetuksen järjestäjille ja oppilaitoksille eikä arvioinnilla pyritä sanktioi-
hin tai koulujen ranking-listoihin. Toisaalta opettajan työn autonomian kääntei-
nen puoli on ollut yksin tekemisen perinne, jota nykyisin pyritään muuttamaan
yhä enemmän yhteistyön suuntaan esimerkiksi Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa (2014, 36).

Opettajan työn autonomia ja yksin tekeminen on työssäni korostunut eri-
tyisesti luokanohjaajana (=luokanvalvojana), kun olen pohtinut sitä, miten voin 
auttaa oppilaita selviämään yläkoulun läpi koulunkäynnin ja murrosiän haas-

1 JOHDANTO
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teissa. Miten auttaa oppilasta selviämään perheen tragediasta? Millä keinoilla 
voi auttaa syrjityn oppilaan pääsemään muiden mukaan? Miten tukea oppilasta 
ja hänen vanhempaansa, joiden arkielämän hallinta ei suju lainkaan? Yläkoulun 
opettaja yleensäkin mutta luokanohjaaja erityisesti joutuu pohtimaan oppilai-
den koulunkäyntiin, luokan ryhmädynamiikkaan ja oppilaiden hyvinvointiin 
liittyviä asioita. Joskus olen kokenut auttaneeni oppilasta oikeasti, mutta usein 
olen miettinyt, olenko toiminut haastavissa tilanteissa oikein tai riittävästi. Ko-
kemukseni mukaan yläkoulun luokanohjaaja on keskeinen tekijä vuorovaiku-
tuksen ja yhteistyön hoitamisessa luokkansa oppilaiden hyväksi moneen suun-
taan: oppilaisiin, vanhempiin ja koulun henkilökuntaan.  

Kiinnostuin tutkimusaiheesta sekä omien kokemuksieni kautta että koko 
suomalaisen perusopetuksen tilannetta seurattuani. Taustalla on myös laajempi 
näkökulma: suomalaisesta perusopetuksesta ja varsinkin yläkoulusta saadaan 
tutkimustuloksia ja otsikoita, jotka ovat osin ristiriitaisia. Opetuksen ja oppilai-
den hyvinvoinnin kehittämiseksi on kuitenkin tehty valtakunnallisia lakeja ja 
ohjeistuksia: oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) oppilashuollon kehit-
tämiseksi, perusopetuslain muutos (642/2010) oppimisen kolmiportaisen tuen 
takia sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014), joiden perus-
teella laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat tulivat voimaan yläkouluissa 
syksyllä 2017. Mitä nämä valtakunnalliset ohjeistukset merkitsevät yläkoulun 
luokanohjaajan näkökulmasta? 

Yläkoulun luokanohjaajan tehtäviä ei määritellä Perusopetuslaissa 
(642/2010), Perusopetusasetuksessa (852/1998 ajantasaistettu versio) tai Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Opetusalan valtakunnalli-
nen työehtosopimus (OVTES 2017, osio B liite 1 14§) määrittää luokanvalvojan 
työtä seuraavasti:  

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden 
kasvatuksellisista asioista. Tehtävä edellyttää yhteistyötä toisten opettajien ja 
koulun muun henkilökunnan kesken sekä koulun ja kodin välillä. Tärkeätä on 
myös luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa. 
Luokanvalvoja on oman luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja järjestyk-
senpitoa koskevissa asioissa. 

Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja mahdollisuuksien mukaan 
heidän kasvuympäristöönsä ottaen erityisesti huomioon oppilaan persoonalli-
suuden kehittymisen ja koulunkäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin 
vaikuttavat tekijät, neuvotella oppilaiden ja huoltajien kanssa koulunkäyntiä 
koskevista asioista, osallistua luokan yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin ja olla 
niissä mukana, esittää tarvittaessa rehtorille neuvottelu- yms. tilaisuuksien jär-
jestämistä luokan toisten opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien 
henkilöiden kanssa ja osallistua niiden järjestelyihin, osallistua oppilashuolto-
toimintaan, tarkkailla luokan oppilaiden poissaoloja ja niiden syitä sekä ryhtyä 
tarvittaessa toimenpiteisiin. 

Fullan (2007, 129) toteaa, että koulujen kasvatuksellinen muutos riippuu 
nimenomaan siitä, mitä opettajat tekevät ja ajattelevat. Kiilakosken (2014, 112) 
mukaan opettajien merkitys koulujen muutoksessa pitää erityisen hyvin paik-
kansa Suomessa, jossa kouluilla ja opettajilla on varsin suuri autonomia. Myös 
Salminen (2012, 269) toteaa, että Suomen koulujärjestelmää on yritetty muuttaa 
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valtakunnallisella ohjauksella, mutta aivan keskeisessä asemassa ovat kuitenkin 
opettajat.  

1.2 Hyviä ja huonoja uutisia peruskoulusta 

PISA-menestyksen myötä suomalainen perusopetus nostettiin jopa maailman 
parhaaksi 2000-luvun alkupuolella, mutta toisaalta julkisessa keskustelussa on 
oltu huolissaan nuorten kouluviihtyvyydestä, oppilaiden osallisuudesta ja var-
sinkin poikien koulumenestyksestä. Työrauhaongelmat, koulukiusaaminen ja 
nuorten syrjäytyminen nousevat valtakunnallisiksi uutisaiheiksi melko usein. 
Suomalaisten oppilaiden heikoksi tulkittu kouluhyvinvointi ja kouluviihtyvyys 
on ollut kansainvälisissä vertailuissa kriittisen huomion kohteena (Harinen & 
Halme 2012; OECD 2016; Välijärvi 2015). Vaikka suomalaisten nuorten on to-
dettu olevan melko tyytyväisiä elämäänsä, niin heidän kokemuksensa koulusta 
eivät ole kovin myönteisiä (Bradshaw, Martorano, Natali & de Neuburg 2013; 
Klocke, Clair & Bradshaw 2014). 

Opettajien ja oppilaiden välit ovat parantuneet Suomessa (Mehtäläinen, 
Niilo-Rämä & Nissinen 2017, 90), mutta suomalaisnuorten kokemukset koulu-
viihtyvyydestä, opettajien ja oppilaiden väleistä sekä oppilaiden vertaissuhteis-
ta ovat kuitenkin hieman negatiivisempia kuin OECD-maissa keskimäärin 
(Yoon & Järvinen 2016). Toisaalta PISA 2015- tulosten mukaan (OECD 2016; 
Välijärvi 2017) suomalaiset nuoret ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä verrattuna 
muiden maiden nuoriin. Suomalaiset nuoret olivat viidenneksi tyytyväisimpiä 
elämäänsä 71:n maan oppilaista. Suomalaiset pojat olivat selvästi tyytyväisem-
piä elämäänsä kuin tytöt, ja korkeamman sosioekonomisen taustan omaavat 
nuoret olivat hieman tyytyväisempiä kuin muut. Kouluterveyskyselyn (2017) 
mukaan 75% yläkoululaisista oli tyytyväisiä elämäänsä. 

Unicefin raportti (2017) puolestaan julistaa, että Suomi on viidenneksi pa-
ras maa lapsille ja nuorille. Building the Future -raportti (Unicef 2017) selvitti 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita lasten ja nuorten näkökulmasta 41 rik-
kaaksi luokitellussa maassa, joista niukasti Suomen edelle pääsivät Norja, Saksa, 
Tanska ja Ruotsi. Suomi oli paras koulutuksen laadussa, toinen köyhyyden 
poistamisessa ja neljäs eriarvoisuuden vähentämisessä. Keskitasoa Suomi oli 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kiusaamistilanne oli Suomessa vertai-
lun keskitasoa: Suomessa noin 10% lapsista koki kiusaamista vähintään kahdes-
ti kuukauden aikana. Myös Euroopan mittakaavassa suomalaiset lapset ovat 
olleet hyvinvoinnin kärjessä, jos mitataan koulutusta, terveyttä, ihmissuhteita ja 
hyvinvointia (Bradshaw & Richardson 2009). 

PISA-menestys vuosina 2000-2015 on tuonut Suomelle mainetta koulutuk-
sen ”ihmemaana”, sillä äidinkielen, luonnontieteiden ja matematiikan tuloksis-
sa suomalaiset yläkouluikäiset nuoret ovat pärjänneet hyvin: suoritustaso on 
ollut yli OECD:n keskitason. Suoritustaso on kuitenkin laskenut tasaisesti vuo-
desta 2006, eniten matematiikassa. (Vainikainen, Kupiainen & Hautamäki 2017; 
Vettenranta 2016.) PISA 2015 -tutkimuksen tuloksissa suomalaiset oppilaat oli-
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vat Vettenrannan (2016) mukaan vielä ”huipulla pudotuksesta huolimatta”. 
Rinne (2017, 143) tuo esille, että yläkouluikäisten oppilaiden osaamistaso on 
etenkin pojilla madaltunut. Jo noin joka kymmenes nuori ei saavuta sellaista 
lukutaidon tasoa, jolla hän voisi jatkaa opintoja tai osallistua aktiivisesti yhteis-
kuntaan ilman ongelmia. Antikainen, Rinne ja Koski (2013, 356-357) tuovat esil-
le suomalaisen peruskoulun kolme merkittävää heikkoutta: oppilaiden melko 
huono kouluviihtyvyys, peruskoulun jälkeisen toisen asteen tutkinnon suorit-
tamattomien suuri osuus sekä nuorten yhteiskunnallinen passiivisuus. Mistä 
nämä monenkirjavat ja ristiriitaiset tulokset kertovat?  

 Suomessa peruskoulun pääperiaatteena on 1970-luvulta lähtien ollut tar-
jota lapsille ja nuorille samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen riippumatta 
asuinpaikasta tai sosioekonomisesta taustasta (Antikainen 2006; Moberg & Sa-
volainen 2015, 85; Vainikainen ym. 2015, 107). PISA-tulos vuodelta 2015 (Vet-
tenranta ym. 2016) kuitenkin toi esille säröilevän tasa-arvon suomalaisessa pe-
ruskoulussa, vaikka kokonaisuudessa osaaminen oli edelleen korkeatasoista. 
Perheen sosioekonominen asema sekä kodin varallisuus vaikuttivat oppilaiden 
osaamiseen yhtä merkittävästi kuin muissa OECD-maissa keskimäärin. En-
simmäistä kertaa myös alueellinen tasa-arvo säröili (Vettenranta ym. 2016, 92-
95.) Tasa-arvon näkökulmasta 2000-luvun koulutuspolitiikassa on perusope-
tukseen liittyviä riskitekijöitä (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2018, 115): hyvä-
osaisten oppilaiden pako huonomaineisista kouluista johtaa koulujen eriytymi-
seen suurissa kaupungeissa, lisäksi poikien ja tyttöjen väliset erot sekä maa-
hanmuuttajien ja kantasuomalaisten väliset erot oppimistuloksissa kasvavat. 

Uusin hallitusohjelma Osallistava ja osaava Suomi (Valtioneuvosto 2019) toi 
esille alueelliset, sosioekonomiset ja sukupuolten väliset erot koulutuksessa. 
Parannuskeinoina hallitusohjelma esittää perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-
ohjelmaa sekä oppivelvollisuuden ulottamista toisen asteen koulutukseen.  

1.3 Näkökulmana inkluusio 

Valitsin tutkimukseni näkökulmaksi ja käsitteelliseksi viitekehykseksi inkluusi-
on, koska sen periaatteet ja tavoite poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sopi-
vat erittäin hyvin myös yläkoulun luokanohjaajan työn tavoitteiksi. Myös ny-
kyinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 15, 35, 79) koros-
taa inklusiivista oppilaiden osallisuuden kokemusta ja kuulluksi tulemista kou-
lutyön ja oppilashuollon perustana.  

”Inkluusio on kansainvälinen ja ihmisen koko elämänkaaren kattava ajat-
telutapa, jonka keskeisenä tavoitteena on kaikkien ihmisten tasa-arvoinen ja 
täysivaltainen osallisuus ympäröivän yhteisön toiminnassa”, suomalaiset in-
kluusion tutkijat Murto, Naukkarinen ja Saloviita (2001) määrittelevät. Inklusii-
vinen kasvatus ja opetus (inclusive education, suomeksi myös osallistava kasva-
tus) voidaan määritellä kaikkien oppilaiden opettamisena yhdessä ikätoverei-
den kanssa lähikoulussa siten, että ketään ei vammansa tai erilaisuuden vuoksi 
eroteta muista (Ainscow & Miles 2009, 1; Hakala & Leivo 2015, 10; Ladonlahti & 
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Naukkarinen 2006). Laaja inkluusiokäsitys (Waitoller & Artiles 2013) korostaa 
ihmisten laajempaa osallisuutta ja mukana olemista (inclusion) yhteiskunnassa, 
ja ei-toivottuna vaihtoehtona on ihmisten poissulkeminen tai ulkopuolelle jää-
minen. Osallisuus tai osattomuus voivat liittyä sukupuoleen, kulttuuriin tai so-
siaaliseen asemaan.  

Laaja inkluusiokäsitys pitää koulutusta perusoikeutena, joka ylläpitää 
demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Inkluusio pyrkii osallista-
maan mukaan kaikki ihmiset, erityisesti sellaiset ihmisryhmät, joita uhkaa yh-
teiskunnan ulkopuolelle jääminen (Ainscow & Miles 2009, 1-3; Naukkarinen 
2005, 12; UNESCO 2001, 15). Inkluusion tavoitteena on varmistaa kaikkien las-
ten koulutuksellinen ja sosiaalinen osaaminen niin, että he voivat olla yhteis-
kunnan täysivaltaisia jäseniä (Karagiannis, Stainback & Stainback 2000a).  

Booth ja Ainscown (2002; 2005) mukaan inkluusio on oppimisen ja osallis-
tumisen esteiden poistamista. Ainscown, Boothin ja Dysonin (2006) mukaan 
inkluusio on kaikkia oppilaita koskeva jatkumo, jossa kaikki hyväksytään ja 
kaikkia tuetaan: inkluusio koskee koko kouluyhteisöä, vanhempia ja koulujär-
jestelmää. Osallistavan koulun keskeisiä tavoitteita ovat yhteistoiminnallisuus, 
yhdenvertaisuus sekä kaikkien osallisuus (tarkemmin luvussa 2.1.). 

Tämän tutkimuksen lähtökohtia (kuvio 1) ovat siis tutkimukset ja oma ko-
kemus yläkoulusta ja sen haasteista, perusopetuksen kehittämiseen pyrkivät 
nykyiset lait ja opetussuunnitelma sekä ajankohtainen inkluusionäkökulma.  

 

 

KUVIO 1 Tutkimuksen lähtökohtia  

Tutkimuksen 
lähtökohtia

Oma kokemus 
yläkoulun 

opettajana ja 
luokanohjaajana

Ristiriitaiset 
tutkimustulokset
yläkoulusta, esim. 

osaaminen vs. 
viihtyminen 

Oppilashuoltolaki, 
kolmiportainen tuki 

ja 
opetussuunnitelma

Laaja 
inkluusiokäsitys,
esim. Booth & 
Ainscow 2005
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1.4 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yläkoulun luokanohjaajien näkö-
kulmasta hoidetaan oppilaiden inklusiivinen koulunkäynnin, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden tukeminen ja miten tätä tukemista voisi kehittää. Tutkimuskysy-
myksien lähtökohtana on kokemukseeni pohjautuva luokanohjaajan yhteistyö 
kolmeen suuntaan: oppilaisiin, vanhempiin ja koulun henkilökuntaan.  

Tutkimustehtävä on selvittää, miten inkluusio eli osallistava kasvatus 
liittyy yläkoulun luokanohjaajan työhön ja millä keinoilla luokanohjaajan 
työtä voidaan kehittää inkluusion näkökulmasta. 

Tutkimuksessani kasvatustieteen näkökulmaan yhdistyy myös yhteiskun-
nallinen ja historiallinen näkökulma. Siten tutkimukseni on myös monitieteinen, 
sillä mukana on kasvatustieteen lisäksi myös kasvatuksen historiaa ja kasvatuk-
sen sosiologiaa. Kasvatus ja koulutus ovat oleellinen osa yhteiskuntaa ja sen 
kehitystä, joten yhteiskunnallinen ja historiallinen näkökulma niihin on tärkeä 
erityisesti koulutuksen tasa-arvon kehityksen kannalta. Koska tasa-arvo -
periaate on tärkeää inkluusiossa, esittelen suomalaisen koulutuksen tasa-arvon 
kehityksen pääpiirteitä ja vertaan sen päämääriä ja toteutumista inklusiivisen 
eli osallistavan kasvatuksen päämääriin ja toteutumiseen lyhyesti luvussa 2.1.5. 

Tutkin luokanohjaajan työtä kyselytutkimuksen avulla. Lisäksi tutkin Tal-
vimäen koulun (=keksitty nimi anonymiteetin vuoksi) luokanohjaajien työtä ja 
sen kehittämistä haastattelujen, dokumenttien ja osallistuvan havainnoinnin 
avulla. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja pääosan aineistosta analysoin 
laadullisten menetelmien avulla. Tutkimuslomakkeen Inkluusioindeksiä mit-
taavia väittämiä (Booth & Ainscow 2005) analysoin kvantitatiivisia menetelmiä 
käyttäen, joten tutkimustani voi kuvata myös mixed methods -tutkimukseksi 
(tarkemmin luvussa 3).  

Pattonin (2002, 439) mukaan tutkija voi raportoida tuloksia jonkin analyyt-
tisen näkökulman pohjalta, kuten tutkimuksen keskeiset ongelmanasettelut. 
Tutkimuksessani jäsennän aineistoa tutkimuskysymysten mukaan: luvut 4-6 
käsittelevät tutkimuskysymysten mukaisesti luokanohjaajien näkökulmia in-
kluusion toteutumisesta luokanohjaajan työssä. Käytän tutkimuksessani laadul-
lisen tutkimuksen raportointitapaa, jossa tulosten esittely ja pohdinta ovat jous-
tavia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 268-269). Tutkimusote on induktiivi-
nen eli se päätyy yksityisistä havainnoista yleisiin merkityksiin. Suorat lainauk-
set aineistosta on kursivoitu. Tutkimuksen edetessä abstrahointi lisääntyy, joten 
kirjallisuuden ja aineiston yhdistävää pohdiskelua on mukana jo luvuissa 5 ja 6. 
Luvussa 7 pohdin tutkimuksen tuloksia ja sisältöä laajemmin. 

Johdantoluvussa esittelen tutkimukseni lähtökohdat ja näkökulman. Toi-
nen luku esittelee tutkimukseni käsitteellisen viitekehyksen: inkluusion määri-
telmiä, inkluusio suomalaisessa perusopetuksessa sekä opettajuus ja luokanoh-
jaajuus yläkoulussa. Kolmas luku esittelee tutkimuksen tieteenfilosofiset ja käy-
tännön toteutuksen ratkaisut. Neljäs luku esittää kvantitatiiviset tulokset siitä, 
miten luokanohjaajat näkivät inklusiivisen koulukulttuurin periaatteiden toteu-
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tuvan työssään Inkluusioindeksi -mallin (Booth & Ainscow 2005) mukaan. Jaan 
luokanohjaajan työn kolmeen merkittävään vuorovaikutus- ja yhteistyösuun-
taan jo tutkimuskysymyksissä. Miten luokanohjaaja toteuttaa inkluusiota eli 
osallistavaa kasvatusta yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja kouluyhteisön 
kanssa luokanohjaajien näkökulmasta? Näitä kolmea näkökulmaa tarkastelen 
luvussa 5. Luku 6 käsittelee tutkimuskysymyksen 2 mukaisesti ensin inklusiivi-
sen toiminnan kokonaisuutta yläkoulussa. Tämän jälkeen Talvimäen koulun 
tapaustutkimuksen ja kyselytutkimuksen pohjalta kootusti esitetään keinoja 
luokanohjaajan työn kehittämiseen. Lopuksi luvussa 7 pohdin tutkimustani 
sisällöllisesti laajemmin, arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä 
esitän jatkotutkimusideoita.     



    

Tässä luvussa kuvailen tutkittavaa ilmiötä käsitteellisen viitekehyksen avulla. 
Luvussa 2.1 selvitän erilaisia tapoja määritellä inkluusio sekä inkluusion kan-
sainvälistä taustaa ja periaatteita. Tässä tutkimuksessa tulkitsen inkluusion 
Boothin ja Ainscown (2002; 2005) näkemyksen mukaan, jossa tavoitteena on 
kaikkien lasten oikeus opetukseen siten, että kaikki hyväksytään ja jokaista au-
tetaan, kaikilta oppilailta poistetaan oppimisen ja osallistumisen esteitä. Tarkas-
telen inkluusion vaiheita ja käytänteitä: miten segregaatiosta edetään integraa-
tioon ja inkluusioon. Tarkastelen myös inkluusiota hidastavia ja edistäviä teki-
jöitä.  

Inkluusiokeskustelussa on kyse koulutuksellisen tasa-arvon toteutumises-
ta, joten tarkastelen lyhyesti myös suomalaisen koulutuksen tasa-arvon kehitys-
tä historiallisesta ja inklusiivisesta näkökulmasta: miten Suomen koulujärjes-
telmässä ovat tulleet esille sosiaalinen, yksilöllinen ja osallistava tasa-arvo.  

Luvussa 2.2 tarkastelen sitä, miten inklusiivinen tuki ja oppilaiden osalli-
suus näkyvät perusopetuksessa yläkoulussa nykyisin lakien ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman (2014) mukaan. Näkökulmina ovat monialainen oppilas-
huolto, oppimisen kolmiportainen tuki ja osallisuus. 

 Uudistukset olisi saatava osaksi koulujen toimintakulttuuria, joten esitte-
len aluksi perusopetuksen yläkoulukontekstia oppilaiden, vanhempien ja opet-
tajien näkökulmasta luvussa 2.3. Sitten esittelen koulukulttuurin ja opettajuu-
den ammatillista kehittämistä. Lopuksi esittelen tarkemmin tutkimukseni pää-
henkilön eli yläkoulun luokanohjaajan ja analysoin luokanohjaajuus -käsitettä 
tuomalla siihen ohjauksen näkökulman opinto-ohjaukseen liittyvien tutkimus-
ten avulla.  

2 INKLUUSIO YLÄKOULUSSA
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2.1 Inkluusion periaatteita ja käytänteitä 

2.1.1 Kaikki hyväksytään, jokaista autetaan 

Jokaisella lapsella on ainutlaatuiset luonteenpiirteet, kiinnostuksen kohteet, ky-
vyt ja oppimistarpeet. Koulutusjärjestelmät pitäisi suunnitella ja toteuttaa siten, 
että niissä otetaan huomioon näiden luonteenpiirteiden ja tarpeiden suuri vaih-
televuus. (UNESCO 1994) 

Inkluusio-käsite voidaan määritellä ja ymmärtää monella tavalla. Salamancan 
sopimuksessa (UNESCO 1994) inkluusio määritellään kaikkien lasten opetta-
miseksi yhdessä siten, että lähikoulu vastaa lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja jär-
jestää tarvittavan tuen. Biklen on yksi amerikkalaisen inkluusioliikkeen perus-
tajista ja hänen mukaansa (2001, 55-56) inkluusio tarkoittaa vammaisten ja 
vammattomien oppilaiden opinto-ohjelmien integrointia yhteisiksi opinto-
ohjelmiksi tai oppimisympäristöiksi, mutta inkluusio ei viittaa opetuksen paik-
kaan tai näkyviin käytänteisiin. Inkluusio onkin Biklenin mukaan ajattelutapa, 
jonka mukaan erilaiset oppilaat yhdistävä koulutus on kasvatuksen kannalta 
hyödyllistä.  

Inklusiivinen kasvatus ja opetus voidaan suppeammin määritellä kaikkien 
oppilaiden opettamisena yhdessä ikätovereiden kanssa lähikoulussa siten, että 
ketään ei vammansa tai erilaisuuden vuoksi eroteta muista (Ainscow & Miles 
2009, 1; Hakala & Leivo 2015, 10; Ladonlahti & Naukkarinen 2006; Väyrynen 
2001).  

Inkluusio ymmärretään kuitenkin usein laajemmin ja moniulotteisemmin. 
Laaja inkluusiokäsitys tuo esille myös laajemmin yhteiskunnallisen osallisuu-
den tai mukana olemisen (inclusion) - ja toisaalta poissulkemisen tai ulkopuo-
lelle jäämisen (exclusion). Nämä voivat liittyä sukupuoleen, kulttuuriin ja sosi-
aaliseen asemaan (Waitoller & Artiles 2013). Väyrysen (2001, 15) mukaan in-
kluusio on filosofia ja toimintapa, joka vastustaa syrjintää niin periaatteen kuin 
käytännön tasolla. Laaja inkluusiokäsitys näkee koulutuksen perusoikeutena, 
joka luo ja ylläpitää demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tällöin 
se on myös poliittinen prosessi. Inkluusio pyrkii osallistamaan mukaan kaikki 
ihmiset, erityisesti sellaiset ihmisryhmät, joita uhkaa marginalisoituminen tai 
yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen (Ainscow & Miles 2009, 1-3; Naukkarinen 
2005, 12; UNESCO 2001, 15). Inkluusion tavoitteena on varmistaa kaikkien las-
ten koulutuksellinen ja sosiaalinen osaaminen niin, että he voivat olla yhteis-
kunnan täysivaltaisia jäseniä (Karagiannis, Stainback & Stainback 2000a).  

Inkluusio on kulttuurisidonnainen käsite: se voidaan tulkita ja sitä voi-
daan toteuttaa eri tavoin paikallisen koulukulttuurin näkökulmasta. Koska in-
kluusio -käsite saa joka maassa oman merkityksensä ja sovelluksensa, niin täy-
sin yleispätevää määritelmää inkluusiosta on vaikea esittää (Ainscow, Booth & 
Dyson 2006; Dyson 1999; Malinen, Savolainen, Engelbrecht & Xu, 2010; Nauk-
karinen 2005, 13; Ryndak, Jackson & Billingsley 1999/2000, 102-104; Peterson & 
Hittie 2003). Länsimaissa inklusiivinen opetus yhdistetään usein oppilaisiin, 
joilla on jokin vamma tai muu erityisen tuen tarve. Malinen ym. (2010, 353) nä-
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kevätkin länsimaisen inkluusioliikkeen taustalla olleen integraatiokeskustelun, 
jossa pääasiallinen tavoite oli erityisoppilaiden integroiminen yleisopetuksen 
kouluihin. Niin sanottu laaja inkluusiokäsitys tuo esille laajempia osallisuuksia 
(inclusions) ja poissulkemisia (exclusions). Nykyisin inklusiivista opetusta ja 
kasvatusta voidaan pitää laajempana käsitteenä, jonka kohderyhmänä ovat 
myös muiden syiden takia koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa ulkopuolelle 
jäävät lapset ja nuoret. Tällaisia syitä ovat köyhyys, etninen tausta, äidinkieli, 
uskonto tai sukupuoli. (Malinen ym. 2010.) 

 Perinteisiin erityiskasvatuksen kohteisiin kuten vammaisiin liittyvä län-
simainen näkemys inkluusiosta ei useinkaan sovi kehittyvien maiden konteks-
tiin, jossa yhä suuri joukko lapsia jää koulusysteemin ulkopuolelle eri syistä 
(Ainscow & Miles, 2009; Alur & Timmons 2009). Booth (2009) puolestaan esittää, 
että myöskään vammaiset ihmiset eivät ole kansainvälisesti ajatellen yhtenäi-
nen ryhmä, sillä vammaisuuden määritelmissä ja sitä aiheuttavissa syissä on 
eroja eri maiden välillä.  

Useat tutkijat esittävät yhteisiä piirteitä, jotka kuuluvat inklusiiviseen kou-
luun. Inklusiivisia piirteitä ovat esimerkiksi kaikkien oppilaiden mahdollisuus 
opiskella lähikoulussaan ja tarvittavien tukitoiminen järjestäminen, oppilaiden 
osallistaminen ja syrjäyttävien käytänteiden poistaminen sekä koulun aikuisten 
ja oppilaiden yhteistoiminnallisuus. (Booth & Ainsow 2002; Lipsky & Gartner 
1997; Naukkarinen 2005; Stainback & Stainback 2000, esipuhe.) 

Dyson (1999) analysoi inkluusio -käsitteen käyttöä kansainvälisesti ja ko-
rostaa kahta diskurssia. Eettisyyttä ja oikeuksia korostava diskurssi perustelee 
inkluusion sosiaalisella oikeudenmukaisuudella: ketään ei saa syrjiä ja erilai-
suus on rikkaus. Tehokkuutta korostava diskurssi haluaa osoittaa, että in-
kluusion avulla saadaan paremmat oppimistulokset ja että se on taloudellisem-
paa kuin segregoitu erityisopetus. Dyson (1999, 48-49) kuvaa inkluusiota epä-
selväksi ja eri tavoilla ymmärretyksi käsitteeksi, josta keskustelu jatkukoon. 

Inkluusion perusajatuksina esitetään usein tasa-arvo, sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus ja demokratia (Ainscow, Dyson & Weiner 2013, 19-20; Lipsky & 
Gartner 1997; Stainback & Stainback 2000, esipuhe). Tällöin kaikki oppilaat 
opiskelevat tavallisessa lähikoulussa, jossa he saavat tarvitsemansa tukipalvelut. 
Kaikkia oppilaita arvostetaan ja heidät hyväksytään kuuluvaksi kouluyhteisöön. 
Inklusiivisessa koulussa tulisi olla sellainen toimintakulttuuri, jossa oppilaiden 
moninaisuus nähdään myönteisenä asiana: oppilaiden erilaisuuden uskotaan 
vahvistavan yhteisöä, sillä erilaisuus tarjoaa tilaisuuden oppia enemmän. 

Ryndak, Jackson ja Billingsley (1999/2000) tutkivat eri asiantuntijoiden 
näkemyksiä inkluusiosta ja löysivät viisi edellytystä, jotka koulun tulisi täyttää, 
jotta inkluusion voisi tulkita toteutuvan. Ensinnäkin oppilaat opiskelevat yleis-
opetuksessa lähikoulussa, toiseksi kaikki oppilaat oppivat yhdessä ja heitä ohja-
taan oppimaan yhdessä, kolmanneksi yleisopetus tarjoaa tukitoimia niin että 
kaikkien oppimistulokset ovat riittävän hyviä ja neljänneksi koulun yhteistoi-
minnalliset tiimit tarjoavat oppilashuoltopalveluja. Viides argumentti on inklu-
siivinen arvopohja eli kaikkien tasa-arvoinen jäsenyys ja hyväksyminen koulu-
yhteisöön. 
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Göransson ja Nilholm (2014) pyrkivät selkeyttämään inkluusio -käsitettä ja 
esittävät neljä tapaa määritellä inkluusio: 

1. inkluusio opetuksen paikkana; kaikkia oppilaita opetetaan yhdessä 
2. inkluusio erityisoppilaiden sosiaalisten ja akateemisten tarpeiden 

mahdollistajana 
3. inkluusio kaikkien oppilaiden sosiaalisten ja akateemisten tarpeiden 

mahdollistajana 
4. inkluusio yhteisöllisyyden luojana 

Ainscow, Booth ja Dyson (2006, 15-22) ovat luokitelleet kuusi eri tapaa 
ymmärtää inklusiivinen opetus. Merkittävin ero näiden kuuden inluusiokäsi-
tyksen välillä on siinä, miten opetuksen kohderyhmä määritellään. Ensinnäkin 
inkluusio voidaan määritellä siten, että sen kohteena ovat vammaiset ja muun 
erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat. Toiseksi inklusiivinen opetus voidaan 
käsittää siten, että se on opetusta, jota annetaan kurinpidollisista syistä koulusta 
erotetuille oppilaille. Kolmas näkemys on niin sanottu laaja inkluusiokäsitys, 
jonka mukaan inkluusion kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi sukupuolen, 
äidinkielen, etnisen taustan tai köyhyyden vuoksi syrjityt lapset. Tässä inkluu-
sio liittyy kaikkiin koulutuksen ulkopuolelle jääviin oppilasryhmiin, joten tämä 
näkemys on erityisen suosittu kehittyvissä maissa. Neljäs inkluusiokäsitys on 
“Inclusion as the promotion of the school for all”, jonka taustalla on ajatus kai-
kille yhteisestä koulusta. Tämä näkemys on peräisin maista, joissa koulut ovat 
perinteisesti vahvistaneet yhteiskunnallisten luokkien eriarvoista asemaa. Vii-
des käsitys näkee inkluusion vaatimuksena ”Inclusion as Education for all”. 
Tämä EFA-ohjelma (Education for all -julistus, UNESCO 2010) painottaa vam-
maisten lasten oikeuksien rinnalla myös tyttöjen, etnisten vähemmistöjen ja 
AIDS-orpojen oikeutta saada koulutusta. Toisaalta tämä on herättänyt vam-
maisliikeiden edustajissa huolta siitä, että vammaiset lapset menettävät ase-
maansa. 

Ainscow, Booth ja Dyson (2006, 22-26) painottavat inklusiivisen kasvatuk-
sen arvoja ja periaatteita enemmän kuin kohderyhmiä. He näkevät inkluusion 
koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvänä laajempana periaatteena: ”Inclusion as 
a principled approach to education and society”. Heidän mukaansa inklusiivi-
sen opetuksen ja kasvatuksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, osallistuminen, 
yhteisöllisyys, myötätunto, monimuotoisuuden kunnioitus ja kestävä kehitys. 
Ainscow, Booth ja Dyson (2006, 24-25) korostavat, että inkluusio ei ole mikään 
pysyvä olotila, vaan jatkuva prosessi, jossa koulut muuttavat itseään ja toimin-
taansa yhä enemmän inklusiivisiksi.  

Booth ja Ainscow (2002, 3; 2005, 14) näkevät inkluusion tavoitteena, johon 
pyritään tietoisesti, mutta jota ei voi koskaan täysin saavuttaa. Inklusiiviseen 
kouluun kuuluu heidän näkemyksensä mukaan seuraavaa: koulussa poiste-
taan oppimisen ja osallistumisen esteitä kaikilta oppilailta, arvostetaan tasa-
veroisesti kaikkia oppilaita ja henkilökunnan jäseniä ja kehitetään koulua siten, 
että sen toiminta vastaa oppilaiden ja henkilöstön tarpeisiin. Boothin ja Ains-
cown (2002; 2005) mukaan inkluusio on myös sitä, että kaikille oppilaille taa-
taan oikeus käydä lähikoulua ja edistetään oppilaiden osallistumista oman lä-
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hikoulun kulttuuriin. Inklusiivisessa koulussa suhtaudutaan oppilaiden erilai-
suuteen ja moninaisuuteen resurssina ja rikkautena sekä rakennetaan koulun 
toimintaperiaatteet ja käytännöt sellaisiksi, että ne tukevat oppilaiden moninai-
suutta. Boothin ja Ainscown (2002; 2005) mukaan inkluusiossa koululla on vah-
va rooli yhteisöllisyyden rakentajana, arvojen kehittäjänä sekä oppimistulosten 
edistäjänä. Koulu ja ympäröivä lähiyhteisö toimivat aktiivisesti yhdessä ja lo-
pulta inkluusio koulussa edistää laajempaa yhteiskunnallista inkluusiota.  

Booth ja Ainscow (2002; 2005, 31; kuvio 2) jakavat inklusiivisen koulun 
kehittämisen kolmeen osaan Inkluusioindeksi -mallissaan (Index for Inclusion). 
Ensinnäkin on luotava inklusiivinen koulukulttuuri (creating inclusive cultures), 
toiseksi on kehitettävä osallistavan opetuksen periaatteet (producing inclusive 
policies) ja kolmanneksi on otettava käyttöön inklusiiviset käytännöt (evolving 
inclusive practices). 

Inklusiivinen koulukulttuuri (Booth & Ainscow (2005, 19; ks. myös 51-98) 
tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että koulu on turvallinen, hyväksyvä, yhteis-
toiminnallinen ja virikkeellinen. Tällöin kaikkia arvostetaan ja kaikki hyväksy-
tään, kaikilla on mahdollisuus osallistua ja saavuttaa mahdollisimman hyviä 
tuloksia. Pyritään yhteisöllisyyden rakentamiseen koulussa. Koulun toimintaa 
ohjaavat inklusiiviset arvot, jotka välitetään kaikille uusille oppilaille, opettajille, 
vanhemmille ja opetuksen järjestäville tahoille. Koulun kehittäminen on jatkuva 
prosessi. Osallistavan opetuksen periaatteisiin kuuluu Boothin ja Ainscown 
mukaan se, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja syrjintä 
estetään. Koulun tukitoimet tukevat oppilaiden ja koulun aikuisten työtä, ja 
tukitoimia kehitetään inklusiivisten periaatteiden pohjalta. Pyritään luomaan 
kaikille yhteinen koulu sekä tukemaan moninaisuuden hyväksymistä. Inkluu-
sio toteutuu koulun kaikissa suunnitelmissa ja muutosstrategia löytyy kaikilta 
toiminnan tasoilta.  

Inklusiiviset käytännöt puolestaan kehittävät koulun arjen toimintoja. 
Opetustilanteita ja oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan oppijoiden yksi-
löllisiä tarpeita. Uusia toimintamalleja luodaan yhteistyön löytämiseksi huolta-
jien ja lähiyhteisöjen kanssa. Koulussa ohjataan kaikkia oppilaita osallistumaan 
ja oppimaan yhteistoiminnallisesti. Myös koulun henkilökuntaa ohjataan työs-
kentelemään yhdessä, esimerkiksi opettajat suunnittelevat, arvioivat ja kehittä-
vät työtään yhdessä sekä opettavat yhdessä. Koulunkäyntiavustajat tukevat 
kaikkien oppilaiden osaamista ja osallistumista. 
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KUVIO 2 Boothin ja Ainscown (2002/2005) Inkluusioindeksi -mallin osa-alueet 

Tässä tutkimuksessa perustan oman näkemykseni inkluusiosta: 
- Ainscown ja Boothin inkluusionäkemykseen (2002; 2005), jossa koulun 

inkluusiota on se, että poistetaan oppimisen ja osallistumisen esteitä kai-
kilta oppilailta, arvostetaan tasaveroisesti kaikkia oppilaita ja henkilö-
kunnan jäseniä. Lopulta inkluusio koulussa edistää laajempaa yhteis-
kunnallista inkluusiota.  

- Ainscown, Boothin ja Dysonin (2006) näkemykseen, jossa inklusiivisia 
arvoja ja periaatteita painotetaan enemmän kuin kohderyhmiä. 

- Göranssonin ja Nilholmin (2014) inkluusion määritelmään, jossa inkluu-
sio nähdään kaikkien oppilaiden sosiaalisten ja akateemisten tarpeiden 
mahdollistajana sekä yhteisöllisyyden luojana. 

 
Näkemykseni mukaan oppilaita voidaan jakaa ryhmiin tarkoituksenmu-

kaisesti eri tilanteissa esimerkiksi akateemisin tai sosiaalisin perustein (ks. Ryti-
vaara 2011), jolloin inkluusio ei vaadi aina sitä, että kaikkia oppilaita opetetaan 
yhdessä. Jos jonkun oppilaan tilanne haittaa selvästi omaa tai muiden osallis-
tumista koulutyöhön, voidaan käyttää ryhmittelyä esimerkiksi kouluavustajan 
tai erityisopettajan avustuksella. Jos inkluusio ymmärretään vain erityisoppi-
laiden sosiaalisten ja akateemisten tarpeiden mahdollistajana, se on mielestäni 
liian rajoittava näkökulma.  

Koska Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin suomenkielisessä 
versiossa (2005) käytetään käsitettä osallistava kasvatus synonyymina käsitteelle 
inclusive education, käytän myös tässä tutkimuksessa käsitettä osallistava kasva-
tus inklusiivisen kasvatuksen rinnalla. Uusi perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet (2014, 35) korostaa oppilaiden osallisuutta. Tällöin opettajan 
toimintaa kuvaava oppilaita osallistava kasvatus on lähellä myös uuden ope-
tussuunnitelman henkeä.  

Inkluusio-
indeksi 

(Booth & 
Ainscow)

Inklusiivinen 
koulukulttuuri

Osallistavan 
opetuksen 
periaatteet

Inklusiiviset 
käytännöt
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2.1.2 Inkluusiota hidastavat tekijät 

Koulun muutos riippuu siitä, mitä opettajat ajattelevat ja tekevät – asia on näin 
yksinkertainen ja monimutkainen! (Fullan 2007, 129) 

Opettajaryhmien välillä näyttäisi olevan eroja suhtautumisessa inkluusioon: 
erityisopettajat olivat vähemmän kriittisiä kuin aineenopettajat tai luokanopet-
tajat, ja koulujen rehtorit olivat myönteisimpiä (Moberg & Savolainen 2015, 97). 
Hakalan ja Leivon (2015) mukaan opettajan kokemus erityisoppilaiden opetta-
misesta lisäsi hänen myönteistä suhtautumistaan inkluusioon. Tienaho ja Vuori 
(2014) esittävät, että Suomessa yläkoulun opettajat suhtautuivat inkluusioon 
useammin neutraalisti kuin myönteisesti tai kielteisesti.  

 Avramidis ja Norwich (2002) tekivät kansainvälisistä tutkimuksista meta-
analyysin, jonka mukaan tutkimuksissa on saatu erilaisia tuloksia sukupuolen, 
yleisen opettajakokemuksen tai erityisoppilaiden opetusta koskevan kokemuk-
sen yhteydestä inkluusioon suhtautumisessa. Joidenkin tutkimusten mukaan 
niillä on yhteys opettajien inkluusioon suhtautumiseen, joidenkin mukaan taas 
ei. Scruggsin ja Mastropierin meta-analyysin mukaan (1996, 62-63) opettajien 
enemmistö kannatti inkluusiota periaatteessa. Mutta jos inkluusiolla tarkoitet-
tiin sitä, että kaikki oppilaat opiskelevat luokassa koko ajan, niin tällöin in-
kluusiota kannatti vähemmistö opettajista. 

Opettajat ovat yhä valmiimpia ottamaan omaan opetusryhmäänsä erityis-
opetusta tarvitsevia oppilaita Suomessa (Tienaho & Vuori 2014). Opettajista yli 
70% voisi opettaa ryhmässään lukihäiriöisiä oppilaita, 40% fyysisesti vammaisia 
oppilaita, 30% näkö- ja kuulovammaisia oppilaita, mutta vain 10% olisi valmis 
opettamaan ryhmässään käytöshäiriöisiä tai kehitysvammaisia oppilaita (ks. 
myös Moberg 1998). Myös kansainvälisissä tutkimuksissa (Avramidis & Nor-
wich 2002, 142; Scruggs & Mastropieri 1996) on tullut esille, että opettajat suh-
tautuivat kielteisimmin inklusiiviseen opetukseen sellaisten oppilaiden kohdal-
la, joilla on vaikea vamma tai tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmia. Mo-
bergin ja Savolaisen (2015, 97-98) mukaan Suomessa opettajat olivat melko yk-
simielisiä siitä, ettei koulun nykyisillä resursseilla voida huolehtia kaikkien op-
pilaiden tuen tarpeesta, vaikka myönteisyys inkluusiota kohtaan on lisääntynyt. 

 Erillisen erityisopetuksen syyt voivat liittyä opettajien haluun poistaa 
ryhmästään sellaiset oppilaat, joita he pitävät häiritsevinä. Joskus opettajat saa-
vat tukea toiminnalleen psykologeilta ja lääkäreiltä, jotka esittävät diagnoosin 
poikkeavaksi todetulle oppilaalle. (Tait 2006; Vehmas 2015.) Erityisopetuksen 
medikalisoitumiseen Kivirauma (2001, 174-175) ja Saloviita (2001, 161) esittävät 
kolme syytä: lääketieteellinen diagnoosi antaa vanhemmille tilaisuuden medi-
kalisoida lapsen koulunkäyntiongelmat, opettajille keinon kumota vanhempien 
vastustus erityisopetukseen siirtoa kohtaan ja lääkäreille mahdollisuuden vah-
vistaa omaa professionaalista asemaa.  

Erityisopetuksen strategian (Opetusministeriö 2007, 47) mukaan erityis-
opetuksen oppilaiden määrä oli kasvanut perusopetuksessa yli kymmenen 
vuoden ajan. Erityisopetuksen kasvun syitä olivat kehittynyt diagnosointi, eri-
tyispedagogisen tutkimuksen tuottama uusi tieto sekä lainsäädännön muuttu-
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minen. Pulkkinen ja Jahnukainen (2015) sekä Hakala ja Leivo (2015) väittävät 
myös, että erityisoppilaista aiemmin saatu korotettu valtionosuus vuoteen 2010 
saakka ohjasi kuntia luokittelemaan oppilaita erityisoppilaiksi.  

Naukkarinen (2004, 75-76) esittää, että inkluusiota on Suomessa hidasta-
nut kaksoisjärjestelmän perusajatus: jos oppilas ei sovi yleisopetukseen, hänet 
siirretään erityisopetukseen. Inklusiivisen osallistavan opetuksen perusajatus 
(Booth & Ainscow 2002) puolestaan on se, että yleisopetus ottaa huomioon 
kaikkien oppilaiden tuen tarpeet ja pyrkii poistamaan osallistumisen esteet. 
Naukkarinen (2004; 2010) esittää, että tämä kaksoisjärjestelmä näkyy yliopistos-
sa eri tieteenaloina ja opettajankoulutuksessa. Vaikka yhteistyötä on lisätty luo-
kanopettajien ja erityisopettajien koulutukseen, Naukkarisen mukaan muutosta 
hidastavat lainsäädäntö (esimerkiksi luokanopettajille ja erityisopettajilla on 
erilliset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot), organisaation uudistamisen 
vaikeudet ja yliopistoihin sinänsä tärkeänä osana kuuluva yliopisto-opettajien 
autonomia.  

 Ikonen ja Virtanen (2007, 10) sekä Jylhä (2007, 197) esittävät, että in-
kluusiota voivat hidastaa myös koulun rakenteisiin liittyvät tekijät. Opetus voi 
olla hyvin opettajakeskeistä, opetusjärjestelmät joustamattomia tai pedagogiset  
menetelmät eivät ole tarpeeksi toimivia inklusiivisen luokan opettamiseen. Mi-
kolan (2011, 240) mukaan inkluusiokehityksen esteitä koulutasolla ovat indivi-
dualistinen työkulttuuri ja yhteistoiminnan organisoinnin vaikeus. Hargreaves 
(1994, 172) jaottelee koulun työkulttuurin individualismin ”pakotettuun, vali-
koivaan ja strategiseen individualismiin”. Pakotettu individualismi voi syntyä 
vallitsevasta työn organisoinnista ja koulukulttuurista, esimerkiksi yläkoulun 
aineenopettamiseen perustuvasta lukujärjestyksestä ja työskentelytavasta. Va-
linnainen individualismi on kyseessä silloin, kun opettaja valitsee yksin tekemi-
sen tehokkuuden tai persoonansa takia, vaikka rehtori ja muu työyhteisö kan-
nustaisivat yhteistyöhön. Strateginen individualismi on syynä silloin, kun opet-
taja haluaa organisoida työnsä tehokkaasti, sillä yhteistoiminnallinen työtapa 
koetaan hitaaksi ja tehottomaksi. Individualistisen työkulttuurin sijaan Har-
greaves (1994) esittääkin yhteistoiminnallista työkulttuuria, johon kuuluisivat 
yhteistoiminnallinen opettaminen, oppilashuoltohenkilökunnan ja opettajien 
tiivis yhteistyö ja luokka- ja oppiainerajat ylittävä toiminta. 

Vehmas (2015, 114-115) tuo esille, että inklusiivista koulua on perusteltu 
myös erityisluokkien ja -koulujen synkällä historialla: monet oppilaat ovat ko-
keneet opiskelun niissä ikävänä ja nöyryyttävänä, vaikka toisaalta monet ovat 
viihtyneet erityisopetuksessa. Niemi, Mietola ja Helakorpi (2010) sekä Niemi 
(2015) tutkivat erityiskoulussa opiskelleiden nuorten koulutus- ja työelämäpol-
kuja. Tulosten mukaan useimmat olivat viihtyneet erityisluokalla, saaneet ystä-
viä ja tukea, mutta he kokivat erillisen erityisopetuksen leimaavana eikä erityis-
luokalla saatu osaaminen vastannut ammatillisten opintojen vaatimustasoa. 
Booth ja Ainscow (2005), Naukkarinen (2005) ja Saloviita (2008) korostavat in-
kluusion saavuttamisessa sekä oppimisen että osallistumisen esteiden poista-
mista. Tällöin oleellista on myös se, että oppilas käy koulua yhdessä muiden 
ikäistensä kanssa.  
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Yliopistollisessa koulujen yhteisöllisyysprojektissa tuli esille koulujen ke-
hittämisen ongelmia (Rajakaltio 2014, 45-47). Inkluusioidea koettiin usein ulko-
puolelta tulevana paineena. Uhkana nähtiin, että kolmiportainen tuki jää vain 
sanahelinäksi ja pakollisten dokumenttien kirjoittamiseksi, jos koulun omia 
toimintamalleja ei muuteta. Kehittämistyö edellyttäisi yhteisiä visioita koulussa 
ja rehtorin olisi otettava aktiivinen pedagogisen johtajan rooli. Jos kouluissa oli 
meneillään samaan aikaan liikaa muutoksia, muutospaineet veivät voimavaroja 
koulun henkilökunnalta. Osa henkilökunnasta näki resurssien niukkuuden on-
gelmana kehittämiselle: tarvittaisiin lisää aikaa, koulutusta ja taloudellisia re-
sursseja.  

Hargreaves (2005) sekä McGregor ja Vogelsberg (2000) esittävät kouluor-
ganisaatioiden muutoksia estävinä tekijöinä seuraavia: muutoksen tavoitteiden 
ja hyödyn epäselvyys, liian laaja tai liian nopea muutos, koulun johto ja opetta-
jat eivät ole sitoutuneita muutokseen tai oppilaat ja vanhemmat eivät ole osalli-
sia eivätkä tietoisia tavoitteista.  

2.1.3 Inkluusiota edistävät tekijät 

Koulu ei kehity inklusiiviseksi pelkästään hallinnollisilla päätöksillä tai yksit-
täisten opettajien työn avulla. Erityisesti koulun johdon on oltava sitoutunut 
inkluusion arvoihin ja toimittava niiden vahvistamiseksi (Ainscow, Dyson & 
Weiner 2013, 21-22; Mitchell 2008). McGregor ja Vogelsberg (2000, 48) neuvovat 
koulun johtajaa siinä, miten hän voisi saada henkilökunnan mukaan inklusiivi-
sen koulun kehittämiseen. On lähdettävä liikkeelle myönteiseen sävyyn ja aloi-
tettava vapaaehtoisten opettajien avulla. Kaikki on otettava mukaan suunnitte-
luun ja kaikille on tuotava aiheesta tietoa ja harjoitusta. Lopulta opettajille on 
annettava vapautta toteuttaa inkluusiota. Naukkarinen (2005, 66-67) tutki yleis-
opetuksen koulun ja erityiskoulun yhdistymisen prosessia, jossa kommunikaa-
tion jatkuvuus pyrittiin turvaamaan ”kommunikaatiokolmion” avulla. Henki-
löstölle luotiin mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa ammatillisesti. Tapoja 
olivat tiimit, edustuksellinen koordinaatioryhmä ja säännöllinen yhteistoimin-
takokous. 

Florian (2015, 290-291) näkee inkluusion edellytyksinä kolme asiaa. Ensin-
näkin oppilaiden erilaisuus ymmärretään inhimillisen kehityksen oleellisena 
osana, toiseksi opettajien tulee uskoa siihen, että he osaavat opettaa kaikkia lap-
sia. Kolmas edellytys on se, että opettajat kehittävät jatkuvasti uusia yhteistyö-
muotoja. Tärkeintä koulun kehittämisen kannalta on se, että opettajat yhdessä 
sitoutuvat inklusiivisuuden edistämiseen ja vastustavat oppilaita erottelevia 
käytäntöjä (Ainscow, Dyson & Weiner 2013, 23; Booth & Ainscow 2002; Hakala 
& Leivo 2015, 18). McGregor ja Vogelsberg (2000, 48) kehottavat yleisopetuksen 
opettajia lähtemään inklusiivisen koulun toteuttamiseen avoimin mielin, ratkai-
semaan ongelmat yhdessä ja osallistamaan oppilaita yhteiseen kouluun. He 
myös neuvovat erityisopettajia olemaan joustavia yhteistyössä muiden opetta-
jien kanssa ja antamaan tarvittaessa neuvoja.  

Kohn (1998), McGregor ja Vogelsberg (2000, 34) sekä Mikola (2011, 223-224) 
tuovat esille piirteitä, joista voisi päätellä inklusiivisen opetuksen ja oppijaläh-
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töisyyden toimivan koulussa ja luokassa. Luokissa on esillä oppilaiden töitä, 
jotka kertovat oppilaiden yhteistoiminnallisuudesta. Luokan äänimaailma ker-
too aktiivisesta toiminnasta ja ideoiden vaihdosta: myös oppilaat esittävät pal-
jon kysymyksiä opettajalle. Opettaja työskentelee yhdessä oppilaiden kanssa 
eikä vain opeta luokan edessä. Koko koulussa on hyvä ilmapiiri: koulun henki-
lökunta on ystävällinen sekä oppilaita että vierailijoita kohtaan ja oppilaat ovat 
mukana auttamassa koulun toiminnoissa.  

Rajakaltio (2014, 45-47) esitteli koulujen kehittämistyötä edistäviä tekijöitä 
yliopistollisen projektin pohjalta. Ensinnäkin koulujen täytyisi löytää yhteinen 
näkemys koulun kehittämisestä. Tämä vaatii pedagogista johtamista, ja siinä 
rehtori on tärkeässä asemassa. Rajakaltion mukaan kehittäminen onnistuu, jos 
lähestymistapa on kaksisuuntainen: työyhteisölähtöinen kehittäminen bottom up 
yhdistyy hallintolähtöiseen kehittämiseen top down. Luottamus ja yhteisöllisyys 
luovat perustan vuorovaikutukselle ja dialogille, ja niiden kautta yksilöt voivat 
olla osa työyhteisöä. Tärkeää on myös tiedonkulun avoimuus ja ristiriitojen kä-
sitteleminen erilaisia näkemyksiä hyväksyen. Rajakaltion (2014) mukaan kou-
lun kehittämistä auttavat pysyvät kehittämisrakenteet, kuten tiimit, säännölliset 
keskustelufoorumit ja täydennyskoulutus. Moniammatillisen yhteistyön kehit-
täminen kouluissa olisi tärkeää sekä inkluusion että kolmiportaisen tuen edis-
tämiseksi. Verkostoituminen voi olla vertaisoppimista kollegoilta tai tutustu-
mista muiden koulujen toimintaan.  

 Myös kansainväliset sopimukset (ks. liite 4) ovat pyrkineet turvaamaan 
tasavertaista koulutusta kaikille lapsille. Suomikin on sitoutunut kehittämään 
suomalaista koulutusjärjestelmää ja opetusta kansainvälisten sopimusten, oh-
jelmien ja julistusten perusteella tavoitteenaan turvata kaikkien lasten ja nuor-
ten oppiminen mahdollisimman hyvin (Moberg & Savolainen 2015, 89; Ope-
tusministeriö 2007, 10-12; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
muutokset ja täydennykset 2010, 6; Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet 2014, 14-15). YK:n ihmisoikeuksien julistus (YK 1948, 26. artikla, 1) on histo-
riallinen ja eettinen tulkinta ihmisoikeuksien merkityksestä myös koulutuksessa, 
sillä se korostaa, että jokaisella on oikeus saada opetusta. Alkeisopetuksen on 
oltava pakollista ja ainakin alkeis- ja perusopetuksen maksutonta. Muita mer-
kittäviä kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia ovat YK:n vammaisten oikeuk-
sien julistus vuonna 1975, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 1989, Unescon 
Salamancan sopimus 1994, Luxemburgin peruskirja 1996, Koulutus kaikille -
ohjelma 2000 ja YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus 2006 (liite 4). 

2.1.4 Segregaatiosta integraatioon ja inkluusioon 

Integraatio tarkoittaa Mobergin ja Savolaisen (2015, 81) mukaan kahden erilli-
sen osan yhdistämistä niin, että uudessa kokonaisuudessa alkuperäiset osat ei-
vät erotu toisistaan. Erityis- ja yleisopetuksen integraatiossa voidaan erottaa 
kaksi näkemystä. Pois segregaatiosta -näkemys eli desegregaatio näkee erilliset 
laitokset ja koulut tehottomina ja ihmisarvoa alentavina, kun taas ei-segregaatio 
-näkemyksen eli nonsegregaation lähtökohta on yksi kaikille yhteinen koulu, 
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josta ketään ei tarvitse sulkea ulkopuolelle – tämä näkemys viittaa inkluusioon. 
(Moberg & Savolainen 2015.)  

Integraatiossa voidaan erottaa erilaisia asteita ja muotoja Mobergin ja Sa-
volaisen (2015) mukaan. Perustaso eli fyysinen integraatio tarkoittaa kaikkien 
oppilaiden opettamista yhdessä, kun taas toiminnallinen integraatio merkitsee 
toimivien opetusjärjestelyjen takaamista kaikille. Psykologinen ja sosiaalinen 
integraatio tarkoittaa sosiaalisten suhteiden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
syntymistä. Tavoitteena on yhteiskunnallinen integraatio, joka tarkoittaa tasa-
arvoa kaikille ihmisille koko yhteiskunnassa. (Moberg & Savolainen 2015, 82.) 

Koulutuksessa yleisopetuksen ja eritysopetuksen erillään pitävää kaksois-
järjestelmää alettiin kritisoida esittämällä, että erityiskouluun tai -luokalle siir-
rettäessä oppilas leimautui eikä koulutuksellinen tasa-arvo toteutunut. Lisäksi 
esitettiin, että erityisluokassa oppiminen ei ole pedagogisesti eikä taloudellisesti 
tehokasta eivätkä sosiaaliset taidot kehity erityisoppilaiksi luokiteltujen kesken. 
(Moberg 2001, 82-83; Naukkarinen 2005, 11-12.)  

Kivirauma (2001, 176) esittää, että erityisopetuksen muutoksessa voidaan 
erottaa kaksi vaihetta: integraatiovaihe 1960-luvun lopulta 1970-luvun loppuun 
ja tämän jälkeen inkluusiovaihe. Moberg ja Savolainen (2015, 91; ks. myös Mo-
berg 2002; 44) jakavat erityisopetuksen ja yleisopetuksen integraatiota koskevan 
ajattelun kehittymisen historiaa kolmeen vaiheeseen. Ensinnäkin erillisen eri-
tyisopetuksen kausi 1960-luvulla, jolloin ongelma nähtiin oppilaassa. Tuolloin 
kasvatusmallina oli biomedikaalinen hoito, oppimisympäristönä erityiskoulu ja 
tavoitteena oppilaan kontrolli ja hoito. Toinen kausi oli 1970- ja 1980-luvuilla 
niin sanottu vähiten rajoittavan ympäristön kausi, jolloin ongelma pyrittiin nä-
kemään sekä oppilaassa että ympäristössä. Kasvatusmalli oli behavioraalinen 
kasvatusohjelma, oppimisympäristö vähiten rajoittava ja tavoitteena oppilaan 
käyttäytymisen parantaminen. Kolmas vaihe on 1990-luvulta lähtien ollut niin 
sanottu yhteisen koulun tavoittelun kausi, jolloin ongelma nähdään oppilaan 
sijasta ympäristössä ja vuorovaikutuksessa. Oppilas käy koulua tavallisessa 
luokassa ja tavoitteena on ympäristön sekä asenteiden muuttaminen.  

Stainback, Stainback ja Jackson (1992, 3-4) esittävät, että inkluusio on käsit-
teenä parempi kuin integraatio, koska inkluusion mukaan kaikki oppilaat tulisi 
ottaa mukaan ja osallistaa oman koulun toimintaan eikä vain sijoittaa kouluun. 
Toisaalta integraatio merkitsee sitä, että oppilas on ulkopuolella kouluyhteisös-
tä ja hänet täytyy ottaa mukaan uudelleen, kun taas inkluusion mukaan oppi-
laat käyvät alusta asti yhteistä koulua. Inklusiivinen koulu kehittää systeemin, 
jossa kaikkien oppilaiden tarpeet huomioidaan. Inkluusio korostaa koulun ko-
ko henkilökunnan yhteistyötä ja osallistumista oppilaiden kasvatukseen. 

 Naukkarisen (2005, 12-13) mukaan integraatioajattelua alettiin kritisoida 
esimerkiksi siitä, että konservatiivisimmillaan integraatioajattelu pyrki muut-
tamaan tilannetta kaksoisjärjestelmän sisällä eikä kehittänyt uutta yhdistynyttä 
koulutusjärjestelmää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Italiassa syntyi 
inkluusioajattelu, joka pyrki takaamaan kaikille oppilaille mahdollisuuden op-
pia ja osallistua ikätovereiden kanssa lähikoulussa. ”Yhteinen koulu kaikille” 
merkitsisi kaikkien oppilaiden kasvamista ja opiskelua koulun alusta saakka 
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yhdistyneessä koulujärjestelmässä, jossa ei olisi erillisiä erityiskouluja tai -
luokkia. Keskeistä yhdistyneessä järjestelmässä olisi se, että yleisopetus sopeu-
tetaan ottamaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet. (Karagiannis, Stainback 
& Stainback 2000b; Lipsky & Gartner 1997; Naukkarinen & Ladonlahti 2001). 

Saloviita (2012, 5; ks. myös Bradley & Knoll 1995) puolestaan esittää kolme 
historiallista paradigmaa, jotka liittyvät koulutukseen ja vammaispalveluihin 
yhdistämällä ne käsitteisiin segregaatio, integraatio ja inkluusio. Hän myös 
huomauttaa, että disability on englannin kielessä laajempi käsite kuin suomen 
kielen vammaisuus.  

TAULUKKO 1 Vammaispalvelujen kolme paradigmaa (Saloviita 2012)  

 LAITOSMALLI KUNTOUTUSMALLI TUKIMALLI 

Avainkäsite Segregaatio Integraatio Inkluusio 

Yhteiskunnallinen 
tausta 

Maataloudesta 
teollisuuteen 

Teollisesta jälki- 
teolliseen  

Jälkiteollinen 
 yhteiskunta 

Vammaisuuden  
perusmetafora 

Rikollinen Sairas Kansalainen 

Keskeinen haaste Poissulkeminen 
tai suojeleminen 

Kuntouttaminen Tasa-arvo 

Vammaisuuden ydin-
asia 

Vaurio Toimintavajavuus Osallistaminen 

Palvelut Laitoshoito Porrasteinen järjes-
telmä 

Yksilölliset 
 tukitoimet 

Osallistuminen nor-
maaliyhteiskuntaan 

Ei paluuta Ehdollinen paluu 
kuntoutumalla 

Osallistuminen 
 ilman ehtoja 

Opetus ja koulutus Ei opetusta tai 
suojelukasvatus 

Erityisopetus Yhteisopetus 

 
Laitosmallin aikana vammaiset eristettiin laitoshoitoon, jossa ei yleensä 

annettu opetusta eikä siitä ollut paluuta muuhun yhteiskuntaan. Kuntoutus-
mallin tavoitteena puolestaan oli integroida vammaiset yhteiskuntaan, jos hei-
dät kuntoutuksen ja erityisopetuksen avulla saatiin ”korjattua” yhteiskuntaan. 
Inkluusion tukimalli lähtee siitä, että kaikki ihmiset – myös vammaiset – ovat 
kansalaisia. Tällöin haasteina ovat tasa-arvo ja osallistuminen, joihin pyritään 
yhteisopetuksen ja yksilöllisten tukitoimien avulla. Inkluusion tavoite on saada 
kaikki ihmiset osallistumaan ja olemaan osa yhteiskuntaa ilman ehtoja. 

Saloviidan (2006, 203) mukaan inkluusiossa erilaisuus on ihmisyyteen 
kuuluva luonnollinen asia, joka ei mitenkään estä yhdessä olemista vaikkapa 
koulussa. Integraatiossa taas halutaan antaa oikeuksia niille ihmisille, jotka jo 
on leimattu erilaisiksi kuin muut. Integraatioajatteluun liittyy siten kuntoutus-
paradigma, jonka mukaan ihmistä täytyisi kuntouttaa, jotta hän voisi liittyä 
muiden mukaan normaaliin yhteiskuntaan tai tavalliseen yleisopetukseen.  
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2.1.5 Tasa-arvoa koulutuksen näkökulmasta 

Suomalaisen koululaitoksen historiassa tasa-arvo on ollut koulutuksen 
keskeinen arvoperusta peruskoulun kehittämisestä lähtien. Koulutuksellinen 
tasa-arvo tulee liittää laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, sillä koulutus 
voi olla väline yhteiskunnallisen tasa-arvon saavuttamiseen. (Siekkinen 2017, 
26.) Lynch ja Baker (2005) esittävät, että koulujen muuttuminen todella tasa-
arvoisiksi instituutioiksi vaatii kokonaisvaltaisempaa muutosta, sillä koulutus 
on riippuvainen yhteiskunnan taloudellisista, poliittisista ja sosiokulttuurisista 
tekijöistä. Tutkijat erottelevat viisi merkittävää tasa-arvon ulottuvuutta: resurs-
sit (taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma), hyväksyntä ja arvostus, 
hoiva ja solidaarisuus, työ ja oppiminen sekä valta (Baker & Lynch 2009; Lynch 
& Baker 2005). 

Torsten Husen (1972, 28-39) on esitellyt kolme koulutuksen tasa-
arvokäsitystä: konservatiivinen, liberaali ja radikaali. Konservatiivinen koulu-
tuksen tasa-arvokäsitys pitää ihmisten välisiä eroja luonnollisina, joten koulu-
tuksen tehtävä on seuloa kyvykkäämmät esiin ja tarjota erilaisia väyliä eri lah-
jakkuuksille (Husen 1972, 28; Lehtisalo & Raivola 1999, 70-71). Kalalahti ja Varjo 
(2012, 41-42) esittävät, että suomalaisessa rinnakkaiskoulujärjestelmässä oli 
taustalla konservatiivinen tasa-arvokäsitys ja muodollisesti yhtäläinen pääsy 
koulutukseen (formal equality of opportunity).  

Liberaali koulutuksen tasa-arvokäsitys korostaa laajempaa yhteiskunnal-
lista tasa-arvoisuutta, jolloin koulutuspolitiikan tavoite on taloudellisten, sosi-
aalisten ja alueellisten esteiden poistaminen koulutusmahdollisuuksien tieltä 
(Husen 1975, 33; Kalalahti & Varjo 2012). Kalalahti ja Varjo (2012, 41-44) esittä-
vät, että Suomessa yhtenäiskoulujärjestelmä eli siirtyminen peruskouluun il-
mensi liberaalia koulutuksen tasa-arvonäkemystä, jossa tavoitteena oli oikeu-
denmukainen mahdollisuuksien tasa-arvo (fair equality of opportunity).  

Radikaali koulutuksen tasa-arvonäkemys korostaa kaikkien ihmisten yh-
täläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Tasa-arvo saavutetaan positii-
visen diskriminoinnin avulla, jolloin esimerkiksi jatkokoulutuspaikkoja kiinti-
öidään koulutustaustaltaan erilaisille ihmisille. (Lehtisalo & Raivola 1999, 75-77; 
Siekkinen 2017; 51-52.) Tällöin yhteiskunnan luokkarakenteisiin pohjautuvia 
koulutuksen esteitä kompensoidaan koulujärjestelmän sisällä. Yhteiskunta- ja 
koulutuspolitiikan kytkeytymisen tavoitteena on sosiaalinen oikeudenmukai-
suus (social justice). (Kalalahti & Varjo 2012; 41.) 

Suomalaisen kansanopetuksen historia on ollut samalla myös oppilaiden 
valikoimisen ja valikoitumisen historiaa: millaisia lapsia ja nuoria on kulloinkin 
pidetty mahdollisena ja järkevänä opettaa yhdessä (Simola, Seppänen, Kosunen 
& Vartiainen 2015, 87). Simola ym. (2015) näkevät suomalaisen koulutuksen 
historiassa kolme tapaa puhua koulutuksellisesta tasa-arvosta. Nämä 
koulutuksen tasa-arvodiskurssit ovat: 

1. Sosiaalinen tasa-arvopuhe 1960-luvulta lähtien 
2. Yksilöllinen tasa-arvopuhe 1980-luvulta lähtien 
3. Osallistava tasa-arvopuhe 2000-luvulta lähtien 
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Kuvaan seuraavaksi tasa-arvo -käsitteen kehitystä kohti nykyistä tilannet-
ta ja käytän koulutuksen tasa-arvodiskursseja, kun esittelen suomalaisen perus-
opetuksen kehityksen pääpiirteitä tasa-arvon ja samalla inkluusion näkökul-
masta, koska tasa-arvo on keskeinen tavoite inkluusiossa. 

Sosiaalinen tasa-arvodiskurssi korostaa erilaisten sosiaalisten ryhmien sa-
manlaisia oikeuksia koulutuksessa. Suomen historian näkökulmasta tätä voidaan 
nimittää työläistalonpoikaiseksi tai sosiaalisdemokraattis-maalaisliittolaiseksi 
tasa-arvoksi (Simola ym. 2015, 90-91). Ainscown, Boothin ja Dysonin (2006) laajan 
näkemyksen mukaan tavoitteena on kaikkien lasten oikeus opetukseen siten, että 
kaikki hyväksytään ja jokaista autetaan. Tältä pohjalta laajennan tarkasteluni 
koskemaan lyhyesti jo 1800-luvun kansakoulun syntyä. Tulkintani mukaan jo 
tuolloin alkoi syntyä sosiaalinen tasa-arvodiskurssi, kun autonomisen Suomen 
sääty-yhteiskunnassa kiisteltiin sukupuolten ja eri yhteiskuntaluokkien oikeudes-
ta koulutukseen. Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa ei mainittu vammaisten 
ja ”hitaasti oppivien” lasten opetuksesta, joten yhteiskunnan heikoimmat jäsenet 
jäivät kansakoulun ulkopuolelle. (Ahonen 2003, 53-54; Kivirauma 2015, 45.) 

 Rinteen (2013, 100-101) mukaan Suomessa ei yleisesti kannatettu koulu-
tuksellista tasa-arvoa eikä se toteutunut 1900-luvulle saavuttaessa. Lasten kou-
lutus oli vanhempien asemasta ja asuinpaikasta riippuvaista, sillä maaseudun ja 
kaupunkien lapset olivat eriarvoisessa asemassa. Vasta oppivelvollisuuslaki 
vuonna 1921 teki kansakoulun käynnin säännölliseksi Suomessa. Suurimmalle 
osalle erilaisista oppilaista annettiin ehdot tai heidät jätettiin luokalle (Kivi-
rauma 2015, 45). 

 Tuomaalan (2011, 110) mukaan vuoden 1866 kansakouluasetuksesta al-
kanut sadan vuoden koulutuspoliittinen ajanjakso päättyi vasta 1970-luvulla 
peruskoulu-uudistukseen, jolloin päättyi luokkayhteiskuntaa tehokkaasti uu-
sintanut rinnakkaiskoulujärjestelmä. Toisen maailmansodan jälkeen pohjois-
maisen mallin kulmakiviä Antikaisen ja Rinteen (2012, 444) mukaan olivat kan-
salaisten yhtäläiset oikeudet koulutukseen, julkisen vallan vastuu kansalaisten 
hyvinvoinnista koulutuksen avulla, pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon koulu-
tuksessa sekä pyrkimys täystyöllisyyteen ja tuloerojen kaventamiseen koulu-
tuksen keinoilla. Ahonen (2003, 11) sekä Kettunen, Jalava, Simola ja Varjo (2012, 
37-41) esittävät, että Suomessa juuri peruskoulu-uudistus muodostui tasa-arvon 
ja demokratian ytimeksi. Peruskoulu-uudistuksesta tehdyt tutkimukset osoitta-
vat, että peruskoulu on lisännyt tasa-arvoa koulutuksessa (Pekkala-Kerr, Pek-
karinen, & Uusitalo 2013, Pekkarinen & Uusitalo 2012). Kivirauman (2015, 37-41) 
mukaan peruskouluun siirtymiseen liittyi erityisopetuksen suunnitelmallinen 
laajentaminen ja osa-aikaisen erityisopetuksen tuleminen erityisluokkien ja -
koulujen rinnalle. 

 Yksilöllinen tasa-arvodiskurssi alkoi vaatia yksilöllisen valinnan ja in-
himillisen pääoman kasvattamisen mahdollisuuksia. Perusopetuslain valmiste-
lussa 1990-luvun lopulla yhteisten oikeuksien ja yksilöllisten vapauksien ristirii-
ta kiteytyi kysymykseen oppilaan ja vanhempien oikeudesta valita joku muu 
kuin lähikoulu. Oppilaat voidaan valita painotettuun opetukseen, mutta kun-
tien päätettäväksi jätettiin, tarkoittaako se erikoisluokkaa. Yksilöllistä tasa-
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arvon diskurssia on luonnehdittu markkinaliberalistiseksi tai oikeistolaiseksi 
(Simola ym. 2015, 95 -99). Kivirauman (2015, 45) mukaan uusliberalistisen pe-
ruskoulun tavoitteita ovat tehokkuus, kilpailu ja huippuihin panostaminen.  

Uusliberalistinen koulutuksen tasa-arvokäsitys alkoi korostaa yksilöiden 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia toteuttaa omia kykyjään sekä koulutukseen liit-
tyviä yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia ja kouluvalintojen vapauttamista 
(Ahonen 2002; Kalalahti & Varjo 2012; 48). Perheiden kouluvalinta -politiikka 
yleistyi Suomessakin ylikansalliseen tapaan 1990-luvulla. Lasten sijoittaminen 
peruskouluihin perheiden toiveita kuulemalla ja oppilaita valikoimalla yleistyi 
suurimmissa kaupungeissa. (Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015, 13-14.) 

Kaupunkien välillä Suomessa on huomattavia eroja siinä, kuinka paljon 
yläkoulun oppilaat käyvät peruskoulua kaupungin osoittamassa lähikoulussa 
(Simola ym. 2015, 105). 2010-luvun alussa painotetun opetuksen ryhmissä seit-
semäsluokkalaisista opiskeli Vantaalla 11%, Tampereella 21%, Espoossa 23% ja 
Turussa jopa 37%. Yleisopetuksen ryhmissä lähikoulussa opiskeli Vantaalla 
74%, Espoossa 67%, Tampereella 70% ja Turussa 43% seitsemäsluokkalaisista. 
(Simola ym. 2015, 105.) 

Oppilaiden jakautumisesta erilaisiin kouluihin ja opetusryhmiin on kyse 
suomalaisen peruskoulun keskeisimmästä ideasta (Ahonen 2003; Rantala 2003; 
Simola ym. 2015). Kansakunnan keskinäisen yhteenkuuluvuuden, suvaitsevai-
suuden ja luottamuksen kannalta on merkitystä sillä, keiden kanssa oppilaat 
viettävät yhdeksän kouluvuotta samalla luokalla ja samassa koulussa. Varjo ym. 
(2016, 354-355) esittävät, että vapaa kouluvalinta voi synnyttää uutta rinnak-
kaiskoulua peruskoulujärjestelmän sisään. Jo peruskouluissa painotusten kaut-
ta eriytyvä koulutus saattaa jatkua lukiossa. Kalalahden ja Varjon (2016, 58-62) 
mukaan suomalainen peruskoulu on polarisoitumassa painotetun opetuksen ja 
yleisopetuksen oppilaiden ryhmien välillä. Painotetussa opetuksessa opiskele-
vat korkeasti koulutettujen vanhempien lapset, jotka menestyvät koulussa ja 
opiskelevat useita kieliä. Lähikoulun yleisopetuksessa opiskelevat lapset, joilla 
voi olla heikompi koulumenestys ja suuntana ammatillinen koulutus.    

 Osallistava tasa-arvodiskurssi tuli Suomessa paljon esille 2000-luvun 
alusta lähtien. Keskeinen tekijä oli keskustelu vammaisten lasten oikeuksien 
toteutumisesta perusopetuksessa. Suomen perustuslain mukaan “ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kie-
len, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella” (Suomen perustuslaki 731/1999, 6 § 
2 mom.). Toisaalta Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja 
julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä niin, että lasten ja nuorten 
oppiminen voidaan hoitaa yhteisessä koulussa (liite 4). 

Erityisopetuksen strategian mukaan (Opetusministeriö 2007, 20) inkluu-
siokeskustelussa on kyse koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta, ja siinä 
voidaan erottaa kolme vaihetta. Ensimmäinen tavoite on turvata kaikille pääsy 
koulutukseen, toinen tavoite on turvata kaikille pääsy korkeatasoiseen koulu-
tukseen jatko-opintoja varten. Kolmannessa vaiheessa pyritään poistamaan 
kaikkien oppilaiden oppimisen esteet sekä turvaamaan jokaisen oppilaiden yk-
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silölliset tarpeet ja riittävä tuki, jotta hyviä oppimistuloksia voi saavuttaa. Butle-
rin ja Naukkarisen (2017, 120-121) mukaan ensimmäinen vaihe alkoi Suomessa 
oppivelvollisuuden tullessa 1920-luvulla, mutta se tuli päätökseen vasta 1997, 
jolloin syvästi kehitysvammaiset saivat oikeuden koulutukseen. Toinen vaihe 
alkoi peruskoulun tulon aikaan 1970-luvulla, jolloin pääsy korkeatasoiseen kou-
lutukseen toteutui pääosalle peruskoululaisista. Kolmas vaihe alkoi Suomessa 
1990-luvulla, sillä tuolloin suomalainen erityisopetus alkoi vähitellen muuttua. 
(Butler & Naukkarinen 2017.) Jahnukaisen (2015) mukaan keskeinen muutos 
2000-luvulla on ollut se, että osa-aikaisen ja kokoaikaisen erityisopetuksen rin-
nalle tuli vuonna 2011 kolmiportainen tuki.  

2.2 Inklusiivinen tuki ja osallisuus perusopetuksessa nykyisin 

Suomessakin on otettu askelia kohti inklusiivisempaa koulua, jossa oppimisen 
ja osallistumisen esteitä poistetaan. Esittelen seuraavaksi oppimisen kolmipor-
taisen tuen, monialaisen oppilashuollon ja osallisuus -tavoitteen. Näitä oh-
jeistavat valtakunnalliset säädökset: perusopetuslain muutos (642/2010), oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaki (127/2013) ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet vuodelta 2014. Esittelen myös oppivaa koulua ja opettajan ammatillis-
ta kehitystä, koska ne ovat avaintekijöitä kaikessa koulun kehittämisessä. 

Inkluusio -käsite mainitaan ensimmäistä kertaa myös uusimmassa Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 18), kun määritellään pe-
rusopetuksen tehtäviä. Inkluusioperiaatetta ei varsinaisesti selitetä, mutta in-
kluusioon voi yhdistää tekstissä tämän jälkeen tulevat maininnat:  

Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutet-
tavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. --- Opetus edistää osallisuutta ja 
kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi. ----
Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertai-
suutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 15-16) mukaan 
opetuksen arvoperustaan kuuluu oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään 
opetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulussa oppilasta tulisi kuunnella ja ar-
vostaa, ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Tärkeä olisi 
myös oppilaan kokemus osallisuudesta koulussa. Nämä edellä mainitut tavoit-
teet voi tulkita myös inklusiivisiksi. Toisena kategoriana opetussuunnitelman 
arvoperustassa on ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia:  

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuu-
teen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. --- Pe-
rusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Perusopetus 
edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskun-
nassa.  
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Opetussuunnitelman oppimiskäsityksen (2014, 17) mukaan oppilas on ak-
tiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppimisen tulisi tapahtua vuorovaiku-
tuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja 
oppimisympäristöjen kanssa.  

Moberg ja Savolainen (2015, 92) esittävät, että Suomessa Opetushallitus on 
ajanut varovasti integraatiokehitystä 1970-luvulta saakka. Lainsäädäntö ei ole 
kuitenkaan yksiselitteisesti velvoittanut kuntia toteuttamaan lähikouluperiaa-
tetta ja säädöksien vaikuttavuutta inkluusion edistäjänä on myös epäilty (Butler 
& Naukkarinen 2017; Saloviita 2012). Erityisopetuksen strategia (Opetusminis-
teriö 2007), oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta uudistunut perusopetusla-
ki (642/2010) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) koros-
tavat aiempaa enemmän lähikoulun merkitystä kaikkien oppilaiden kouluna. 
Tällöin oppilaiden tarvitsema tuki pitäisi voida järjestää omassa koulussa. Pe-
rusopetuslaissa (628/1998) lähikoululla tarkoitetaan kunnan oppilaalle osoitta-
maa koulua, joka yleensä määräytyy asuinpaikan perusteella. Lähikouluperi-
aatteen ja ryhmätason inkluusion toteutumisen edellytyksinä Vainikainen ym. 
(2015, 108) näkevät oppimisen tuen riittävää resursointia sekä varhaisen puut-
tumisen toimintamalleja. Täten kuntien koulutuspolitiikka, talouden resurssit ja 
palvelujen saatavuus luovat ne olosuhteet, joissa yksittäiset koulut toteuttavat 
lähikouluperiaatetta.  

2.2.1  Oppimisen kolmiportainen tuki 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja eri-
tyinen tuki (kuvio 3, Ojan (2012, 47) mallia mukaillen). Perusopetuslain (30 § 1 
mom. 642/2010) mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää 
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarpeen ilmetessä. Pedagoginen arvio ja 
pedagoginen selvitys arvoivat oppilaan tuen tarvetta; oppimissuunnitelma ja 
HOJKS kuvaavat tuen toteuttamista ja järjestämistä (Opetushallituksen ohjaus-
kirje 2015). 

Kolmiportaisen tuen avulla toivottiin peruskoulun erityisopetussiirtojen 
määrän vähenevän Suomessa. Ahtiaisen (2015, 25) ja Lintuvuoren (2015, 52) 
mukaan vuoden 2010 lakimuutoksen tavoitteena oli painopisteen siirtäminen 
varhaiseen tukeen ja oppilaiden tukemiseen mahdollisimman paljon yleisen ja 
tehostetun tuen avulla ennen erityistä tukea. Käsitteellisellä tasolla siirryttiin 
erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.  

Opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan koulunkäynnin vai-
keuksien ennalta ehkäisyä. Tällaisia keinoja ovat opetuksen eriyttäminen, opet-
tajien ja henkilökunnan yhteistyö, ohjaus ja opetusryhmien joustava muunta-
minen. Yleinen tuki annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä eikä sen aloittaminen 
vaadi tutkimuksia tai päätöksiä. Perusopetuslaki (16 § 1. ja 2. mom. 2010/642) 
lupaa tukiopetusta oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan 
tai tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia 
oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisope-
tusta muun opetuksen ohessa.  
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 Oppilaalle, joka oppimisessaan tai koulunkäynnissä tarvitsee säännöllistä 
tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea oman 
oppimissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. (Perusopetuslaki 16 a § 2010/642.) Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (2014, 63-64) mukaan tehostettu tuki on vahvempaa 
ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostettuun tukeen kuuluu esimerkiksi 
osa-aikaista erityisopetusta, opintojen yksilöllistä ohjausta ja kodin kanssa teh-
tävää yhteistyötä. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvi-
oon. Arviossa kuvataan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppi-
laan ja huoltajan näkökulmasta, oppilaan yleinen tuki ja sen vaikutukset, oppi-
laan vahvuudet ja erityistarpeet sekä arvio tehostetun tuen tarpeesta ja keinois-
ta. Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettajat, mutta yhteistyö oppilaan ja 
huoltajan kanssa on tärkeää. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsi-
tellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppi-
lashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (Perusopetuslaki 16 a § 2013/1288). 

 Oppimissuunnitelman oppilaskohtaisiin tavoitteisiin kirjataan oppilaan 
oma näkemys kiinnostuksistaan, oppilaan vahvuudet ja erityistarpeet sekä ta-
voitteet oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin. Pedagogisten rat-
kaisujen kuvaus käsittää esimerkiksi työskentelytapoihin ja oppimisympäris-
töihin liittyvät asiat. Tuen edellyttämän yhteistyön kuvaus puolestaan kuvaa 
oppilashuollon toimijoiden vastuunjaon ja yhteistyön huoltajaan. (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2014, 64-65.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 65) mukaan eri-
tyistä tukea annetaan oppilaalle silloin, jos kasvun, kehityksen tai oppimisen 
tavoitteet eivät muuten toteudu. Erityisen tuen tehtävä on antaa oppilaalle sel-
laista tukea, että oppilas suorittaa oppivelvollisuuden ja saa pohjan jatko-
opinnoille. Tarkoitus on tukea itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota sekä oppilaan 
osallisuutta ja vastuunottoa. Erityisopetus järjestetään muun opetuksen yhtey-
dessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai soveltuvassa paikassa. Ennen 
erityistä tukea koskevan päätöksen tekoa opetuksen järjestäjän on kuultava op-
pilasta ja tämän huoltajaa. Lisäksi on hankittava opettajilta selvitys oppimisen 
etenemisestä ja oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys 
oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden 
perusteella on tehtävä erityisen tuen tarpeesta arvio eli pedagoginen selvitys. 
(Perusopetuslaki 17 § 2010/642 ja hallintolaki 34-36 § 2003/434). Opetuksen 
järjestäjän päättämä työntekijä hankkii opettajilta edellä mainitut selvitykset 
oppilaan etenemisestä ja hänen saamastaan tuesta ja kokonaistilanteesta. Näi-
den selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan 
erityisen tuen tarpeesta. Nämä selvitykset ja niiden pohjalta tehty arvio muo-
dostavat pedagogisen selvityksen (Perusopetuslaki 17 § 3 mom. 2010/642; Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 66.) 

Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryh-
mä sekä muut palvelut. Erityisen tuen tarve tarkistetaan toisen vuosiluokan 
jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä – myös aina tuen tarpeen 
muuttuessa. Tällöin tehdään uusi pedagoginen selvitys. Jos oppilas ei enää tar-
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vitse erityistä tukea, tuen lopettamisesta tehdään päätös. Tämän jälkeen oppi-
laalle annetaan tehostettua tukea. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet 2014, 67). Erityisen tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle on tehtävä henki-
lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunni-
telma on laadittava yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa (Perusopetuslaki 17 a 
§ 2013/642). HOJKS on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulun-
käynnin tavoitteista, sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja oppilaan tuesta ja ohjauk-
sesta. Siinä tulee kuvata myös oppilashuollon ja muiden toimijoiden vastuunja-
ko sekä yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa. (Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2014, 68.) 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ohjeistuksessa käytetään käsitettä 
moniammatillinen yhteistyö, kun oppilashuollossa käytetään käsitettä mo-
nialainen yhteistyö. Opetushallituksen ohjauskirjeen (2015) mukaan moniam-
matillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun asian käsittelyyn osallistuu opetus-
henkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa ja/ tai psykologi- ja kuraattoripalve-
luja edustavia jäseniä. Opetushallituksen ohjauskirje (2015) korostaa myös pe-
rusopetuslain mukaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja oppilashuoltolain 
mukaisen yksilökohtaisen oppilashuollon oikeudellista eroa. Molemmissa on 
lähtökohtana yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa, mutta yksilökohtainen 
oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen, kun taas oppimisen ja koulun-
käynnin tuki ei edellytä oppilaan ja huoltajan suostumusta.          
 

 

 

KUVIO 3 Kolmiportainen tuki perusopetuksessa 

2.2.2  Monialainen oppilashuolto 

Oppilashuolto tarkoittaa oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysi-
sen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppi-
lashuolto on ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä op-
pilashuoltoa, lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon 
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. 1287/2013).  

Yleinen tuki
• tehdään jotakin 

toisin
• pedagoginen arvio >

Tehostettu tuki
• oppimissuunnitelma
• tehdään enemmän 

toisin
• pedagoginen  

selvitys >

Erityinen tuki
• HOJKS
• tehdään 

intensiivisesti toisin
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Suomessa perusopetuksen oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden oi-
keudesta opiskeluhuoltoon säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 
(1287/2013). Myös Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet (2014) määrittävät oppilashuollon toteuttamista perusopetuksen puolel-
la. Opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuksen opiskeluhuollos-
ta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta ni-
mitystä koulu. Käytän tekstissä näitä opetussuunnitelman käsitteitä.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (2 § 1287/2013) tarkoitus on ensinnäkin 
edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja eh-
käistä ongelmien syntymistä. Toisena tavoitteena on edistää oppilaitosyhteis-
työn ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, es-
teettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitosten välistä yhteis-
työtä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 77) mukaan kou-
lujen oppilashuoltoa ohjaavien periaatteiden tulisi olla luottamuksellisuus, 
kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuu-
tensa tukeminen.  

Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa soveltamisohjeessa (STM 2015, 7) 
ohjeistetaan, että kaikki oppilashuollon suunnitelmat laaditaan monialaisesti ja 
kaikki oppilashuollon ryhmät ovat kokoonpanoltaan monialaisia. Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 81-85; STM 2015) mukaan paikalli-
sella tasolla opiskeluhuoltoa ohjataan kolmen suunnitelman avulla: 1. lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2. paikallisen opetussuunnitelman kuvaus 
oppilashuollosta ja 3. koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Samalla tulee 
sopia tavoista, joilla koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat perehdytetään 
suunnitelmiin. Opiskeluhuollon ryhmiä ovat oppilashuollon ohjausryhmä, kou-
lukohtainen oppilashuoltoryhmä ja tapauskohtaisesti koottava monialainen 
asiantuntijaryhmä. (STM 2015, 7). 

Monialainen yhteistyö on tärkeää oppilashuollossa: oppilas- ja opiskelija-
huoltolain (9 § 1 mom.) mukaan oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetus-
toimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Monialaisuudella tarkoitetaan 
sitä, että paikalla on opiskeluhuollon eri ammattiryhmien edustajia, ja monia-
laisuus määrittyy opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 
mukaan (STM 2015, 11). Oppilashuolto tulee toteuttaa yhteistyössä oppilaan ja 
huoltajien kanssa, kuitenkin on otettava huomioon oppilaan ikä ja edellytykset 
siihen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3§ 4 mom. ja 18 § 1 mom.). Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain (4 § 1 ja 2 mom.; 3 § 3 mom.) mukaan koulujen oppilashuol-
to on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vas-
taavien työntekijöiden tehtävä. Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu 
kouluyhteisön hyvinvoinnista. Oppilashuollon palveluja lain mukaan ovat psy-
kologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), opetussuunnitelman perus-
teet (2014) ja oppilashuoltolakeja tutkinut Pelkonen (2014) korostavat yhteistyö-
tä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa, joten myös kodin ja koulun välinen 
yhteistyö voidaan lukea kuuluvaksi monialaiseen yhteistyöhän. Sen sijaan 
käsite moniammatillinen yhteistyö viittaa useiden eri ammattikuntien yhteis-
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työhön, joten siitä rajautuu pois huoltajien kanssa tehtävä kodin ja koulun yh-
teistyö. Koululainsäädäntöä tutkinut Mahkonen (2014, 312-313) näkee monialai-
sen yhteistyön tarkoituksena laajentaa oppilashuollon toimintaa eri sektoreiden 
ja toimialojen yhteistyöksi eikä rajata sitä yhteistyöksi eri ammattiryhmien välil-
lä saman sektorin sisällä. 

 Yhteisöllinen oppilashuolto tarkoittaa toimia, joilla kouluyhteisössä 
edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuulli-
suutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä turvallisuutta ja esteettömyyttä. 
Perusopetuslain (47 a§ 1 mom. 1267/2013) mukaan oppilaiden ja huoltajien 
osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä ja hyvinvointia vahvistavia seik-
koja. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. 
Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 79) mukaan osal-
lisuutta edistävä toiminta auttaa kouluyhteisön ongelmien ehkäisyä ja niihin 
puuttumista. Tämä näkökulma osallisuudesta on tulkittavissa inklusiiviseksi. 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilashuoltopalvelujen ja kou-
lun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa yhteistyössä laaditun 
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman mukaan. Koulukohtainen oppilas-
huoltoryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhteisöllistä työtä, johon osallistu-
vat oppilaitoksen ja oppilashuollon henkilöstö. Myös muut koulussa työskente-
levät sekä paikalliset nuorten kanssa toimivat yhteistyötahot tulisi sitouttaa yh-
teistyöhön (STM 2015, 9). Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään 
asioita yleisesti ja yhteisöllisesti, joten ryhmistä ja luokista keskustellaan hyvin-
voinnin, kiusaamisen, osallisuuden, työrauhan ja terveyden näkökulmista.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 83-84) mukaan 
yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapoihin kirjataan koulukohtaisen oppi-
lashuoltoryhmän toimintatavat, yhteistyö koulun ulkopuolisten nuorten hyvin-
vointia edistävien tahojen kanssa sekä yhteistyö oppilaan ohjauksessa ja koulu-
tuksen siirtymävaiheissa. Lisäksi kirjataan järjestyssäännöt, poissaolojen seu-
raaminen ja niihin puuttuminen, tapaturmien estäminen ja erilaisten päihteiden 
käytön ehkäiseminen. Koulut velvoitetaan tekemään myös suunnitelma oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siinä on kerrot-
tava, miten asiat käsitellään yksilötasolla ja millaista yhteistyö on vanhempien 
ja viranomaisten kanssa. Suunnitelmassa on otettava huomioon sekä oppilaiden 
väliset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Myös 
äkillisten kriisien ja vaaratilanteiden varalle on tehtävä suunnitelma yhteistyös-
sä viranomaisten kanssa. Siinä kuvataan kriisien ehkäisy ja toimintatavat, joh-
taminen, työnjako, tiedottaminen, jälkihoito ja toiminnan harjoittelu.  

 Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(5 § 1 mom.) mukaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, 
psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialais-
ta oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja tar-
vittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus ja mielipiteet otetaan 
huomioon häntä koskevissa asioissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan 
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.). Monialainen asiantuntijaryhmä 
kootaan tarvittaessa yksittäisen opiskelijan tueksi selvittämään tuen tarvetta 
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(STM 2015). Opetussuunnitelman perusteiden (2014, 84) mukaan oppilashuol-
tosuunnitelma esittää yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuuden. Lisäksi 
kuvataan mm. asiantuntijaryhmän kokoaminen sekä ryhmän toimintatavat yk-
sittäisen oppilaan kohdalla. Monialainen yhteistyö sisältää yhteistyön nuoriso-
toimen, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 § mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa 
siitä, että oppilashuollon toteuttamista varten laaditaan koulukohtainen oppi-
lashuoltosuunnitelma. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan, 
opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden (2014, 82-83) mukaan koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa on 
esitettävä arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytössä olevista 
palveluista (terveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut), jotta saatavuus 
olisi yhdenvertaista ja toiminta tarkoituksenmukaista. On otettava huomioon 
kouluyhteisön ja asuinalueen erityispiirteet, kuten maahanmuuttajien määrä, 
sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien määrä. Lisäksi kuvataan työn- ja 
vastuunjako sekä tarvittava yhteistyö henkilökunnan välillä. Opetussuunnitel-
man perusteiden (2014, 84) mukaan koulujen oppilashuoltosuunnitelmassa tu-
lee kuvata oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppi-
lashuollon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa – samoin tiedottaminen 
oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista.  

 Oman työkokemukseni mukaan tämä jako pedagogisiin ja oppilashuollol-
lisiin asioihin on herättänyt kritiikkiä koulujen henkilökunnan keskuudessa. 
Usein nämä kaksi puolta limittyvät oppilaan vaikeuksissa, joten niiden käsitte-
leminen erillään ei aina ole tehokasta asioiden hoitamista. 

2.2.3 Osallisuus tavoitteena luokka- ja kouluyhteisössä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 35) korostavat entistä 
enemmän myös oppilaiden osallisuutta: koulutyö järjestetään niin, että sen pe-
rustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Myös perusopetus-
laki (47 § 1 mom. 1267/2013) velvoittaa, että opetuksen järjestäjän tulee edistää 
kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on 
mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja ilmaista mielipiteensä oppilaiden 
asemaan liittyvissä asioissa. Tämän osallisuuden korostamisen voi tulkita myös 
inklusiiviseksi tavoitteeksi. 

Osallisuus, osallistaminen ja osallistuminen tulevat käsitteinä esille pal-
jon tässä tutkimuksessa. Osallisuus-käsitteen voidaan määritellä tarkoittavan 
lapsen ja nuoren kohtaamista, mielipiteiden kuulemista, kunnioittavaa vuoro-
vaikutusta arjessa sekä tunne yhteisöön kuulumisesta (Kataja, Partio, Ranta, 
Setälä & Tarkka 2018, 46-47). Kataja ym. (2018) määrittelevät osallistamisen 
toiminnaksi, jossa ammattilaiset pyrkivät aktivoimaan lapset toimintaan ennal-
ta määrättyjen normien puitteissa – osallistaminen olisi siis rajoittavampaa kuin 
osallisuuden mahdollisuuksien tukeminen. Osallistuminen puolestaan voi olla 
Katajan ym. (2018, 47) mukaan osallisuuden lähtökohdista lähtevää tai toimin-
taa, jossa lapsi on tilanteessa, joka on rakennettu muiden ehdoilla - osallistumi-
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nen on kuitenkin yksi osallisuuden tavoite. Tässä tutkimuksessa nämä kolme 
käsitettä voidaan tulkita inkluusioon kuuluvina ja sitä edistävinä käsitteinä. 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja kou-
lun järjestyssäännön valmisteluun. Opetushallituksen ohje (2016, 7) järjestys-
sääntöjen laatimiseksi painottaakin, että kaikille oppilaille tulee järjestää mah-
dollisuus osallistua järjestyssääntöjen valmisteluun ja että koulun oppilaskun-
taa tulee kuulla ennen sääntöjen hyväksymistä. Myös monialaisten oppimisko-
konaisuuksien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta, antaa mahdol-
lisuuksia olla mukana opiskelun suunnittelussa sekä innostaa oppilaita toimi-
maan kouluyhteisöä ja yhteiskuntaa vahvistavalla tavalla (Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2014, 32).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 27-28) esittää kou-
lun toimintakulttuurin yhtenä periaatteena osallisuuden ja demokraattisen toi-
minnan. Tähän kuuluu se, että osallisuutta edistävä demokraattinen toiminta-
kulttuuri antaa myös oppilaille kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemises-
ta yhteisön jäseninä. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta antavat tärkeän väy-
län oppilaiden osallistumiselle. 

Perusopetuslain (47 § 2 mom. 1267/2013) mukaan koululla tulee olla sen 
oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää 
oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Oppi-
laskunta ja muut koulun osallisuutta tulevat toimintatavat ovat oppilaille mah-
dollisuuksia harjoitella demokratiataitoja tulevaisuutta varten. (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014, 35.) Perusopetuslaki (47 § 5 mom.) myös 
velvoittaa, että opetuksen järjestäjän on määräajoin selvitettävä oppilaiden ja 
huoltajien näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.  

 Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus 
oman koulun kehittämistä kohtaan. Opetusministeriön opas (Nousiainen 2005, 
16-17) korostaa yhteistoiminnallisuutta yhteisöllisen koulun kehittämisessä: 
positiivisen ilmapiirin luominen rohkaisee asioiden esille tuomiseen, keskustelu 
yhteistoiminnallisissa ryhmissä edistää asioiden merkitsevyyttä kouluyhteisös-
sä ja oppilaskunnan hallituksen jäsenten erilaisuus pakottaa jäsenet dialogiin. 
Lairion (2009, 183-184) mukaan oppilaskuntatoiminnan avulla oppilaat voidaan 
ottaa mukaan kouluarjen suunnitteluun käsittelemään oikeita kouluarjen asioi-
ta, ja näin vahvistaa koko koulun yhteisöllisyyttä. Opetushallituksen (2011, 34) 
mukaan oppilaskuntatoimintaa oli jo lähes kaikissa yläkouluissa vuonna 2011. 
Yläkoulussa valitaan usein luokkien omat luottamushenkilöt, kuten puheenjoh-
taja ja sihteeri tai isäntä ja emäntä, jotka voivat osallistua oman luokan asioiden 
hoitamiseen luokanohjaajan johdolla (Lairio 2009). 

Tukioppilastoiminnan tavoitteina ovat Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton (2016; ks. myös Lahtinen-Leinonen 2009) mukaan toiset huomioivan käy-
töksen edistäminen, nuorten osallisuuden lisääminen, kiusaamisen ennaltaeh-
käiseminen ja yksilönä kehittyminen. Tukioppilastoiminnan arvoihin kuuluvat 
nuorten osallisuus, yhdenvertaisuus ja luottamuksellisuus. Tukioppilastoiminta 
kattoi vuonna 2016 lähes 90 % perusopetuksen yläluokista 7-9. Perhon (2007) 
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tutkimuksen mukaan tukioppilastoiminta oli tärkeää ja mielekästä siihen osal-
listuville, mutta saattoi jäädä vieraaksi muulle kouluyhteisölle.  

Yläkoulun oppilaille oli annettu vastuuta eniten taksvärkki- ja SPR:n näl-
käpäiväkeräysten sekä koulun juhlien järjestämisessä, teemapäivien toteuttami-
sessa ja tukioppilastoiminnassa (Opetushallitus 2011, 41). Myös koulun tilojen 
ja pihan suunnitteluun, koulun toiminnan arviointiin ja järjestyssääntöjen laa-
timiseen oppilaat ovat osallistuneet (Fröjd & Kaihari-Salminen 2010, 131). Kou-
luterveyskyselyjen (Luopa ym. 2014, 73-74) mukaan perusopetuksen oppilaiden 
kuulluksi tuleminen sekä mahdollisuudet vaikuttaa koulussa ovat parantuneet 
2000-luvulla. Enemmistö nuorista uskalsi sanoa mielipiteensä luokassa ja koki, 
että opettajat rohkaisivat heitä siihen. Myös tietämys omista vaikutusmahdolli-
suuksista koulussa on parantunut.  

Koululuokka ja koulu muodostavat oppilaan kannalta tärkeän sosiaalisen 
yhteisön ja ryhmän (Laine 2005, 186; Schmuck & Schmuck 2001, 28). Maslown 
(1987) klassisen tarvehierarkian teorian perusteella voi tarkastella oppilaan 
ryhmään kuulumisen merkitystä oppilaan hyvinvoinnille. Alimpana hierarki-
assa ovat fysiologiset tarpeet, sitten tulevat turvallisuuden, sosiaalisuuden ja 
arvostuksen tarpeet. Nämä liittyvät oleellisesti luokan ilmapiiriin ja oppilaan 
osallisuuteen ryhmässä. Inklusiivinen koulukulttuuri korostaa juuri osallisuu-
den merkitystä, koska vain sen avulla Maslown tarvehierarkian korkein aste eli 
itsensä toteuttaminen voi onnistua.  

Piispasen (2008, 176; ks. myös Sapon-Shevin 2007) tutkimuksen mukaan 
hyvän oppimisympäristön keskeinen tekijä on luokan ja koulun turvallisuus. 
Sosiaalisen ja psykologisen turvallisuuden edellytyksiä ovat kiusaamattomuus, 
hyvä olo, kiireettömyys, itsensä hyväksytyksi tunteminen ja persoonallisuuden 
tukeminen. Inklusiivinen ajattelu tarkastelee ryhmän jäsenyyttä yhteisöllisesti ja 
korostaa sitä, että tulisi löytää tapoja, joilla koululuokasta voidaan rakentaa fyy-
sisesti ja emotionaalisesti turvallinen kaikkien oppimista edistävä ryhmä 
(Schmuck & Schmuck 2001; Putnam 2009). 

Jukarainen, Syrjäläinen ja Värri (2012, 244-245) esittävät, että kouluturval-
lisuus on toisaalta sosiaalinen ilmiö, joka liittyy osallisuuteen ja ihmissuhteisiin, 
ja toisaalta humanistis-kulttuurinen ilmiö, joka liittyy ihmisarvoon ja hyvin-
vointiin. Oppilaiden turvattomuuden tunne syntyy kiusatuksi ja unohdetuksi 
tulemisen pelosta ja erilaisuuden uhasta. Jos turvallisuus on hallintoa ja kriisi-
valmiutta, silloin painottuvat ilkivallan ja väkivallan valvonta, järjestyssäännöt, 
palo- ja pelastustoimi. Toinen tapa kouluturvallisuuden näkemiseen on esittää 
se hyvinvoinnin eli ilon ja hyvän olon tunteen lisäämisenä. Tällöin korostuvat 
osallisuuden vahvistaminen, erilaisuuden hyväksyntä ja luottamuksen raken-
taminen koulussa. (Jukarainen, Syrjäläinen ja Värri (2012, 251; kuvio 4)  
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KUVIO 4 Kaksi tapaa esittää kouluturvallisuutta (Jukarainen, Syrjäläinen & Värri 2012) 

Schmuck ja Schmuck (2001, 137) tuovat esille tekijöitä, jotka ovat tärkeitä 
oppilaiden kaverisuhteissa ja luokan yhtenäisyyden luomisessa. Luokan kave-
risuhteita ei voi erottaa opetuksesta, koska ne liittyvät oppimistilanteisiin opet-
tajan ja oppilaiden välillä ja oppilaiden kesken. Ryhmän yhtenäisyyttä vahvis-
tavat oppilaiden kokema ryhmän jäsenyys sekä luottamus ja lojaalisuus toisia 
kohtaan. Luokka on ryhmänä kiinteä silloin, kun sen jäsenet hyväksyvät toisen-
sa ja ovat vahvasti sitoutuneita ryhmään. Kouluterveyskyselyssä (2017) 76% 
yläkoululaisista arvioi, että luokan oppilaat viihtyvät yhdessä, 64% oppilaista 
koki olevansa tärkeä osa omaa luokkayhteisöä ja 55% tärkeä osa omaa kouluyh-
teisöä. Noin 9% yläkoululaisista koki, että heillä on vaikeuksia koulukavereiden 
kanssa toimeen tulemisessa ja 11% ajatteli, että vaikeuksia on ryhmässä työs-
kentelyssä (Kouluterveyskysely 2013). Salmivalli (1996; 1998; 2010, 42-43) koros-
taa luokan oppilaiden eri roolien merkitystä kiusaamisessa, esimerkiksi usein 
kiusaajan apuna ovat apuri ja kannustaja. 

Peterson ja Hittie (2003, 333-349) korostavat luokkayhteisön ilmapiirin ja 
sosiaalisten suhteiden rakentamisen merkitystä. Heidän mukaansa tärkeää on 
se, että oppilas voi tuntea ryhmässä emotionaalista turvallisuutta ja että hän voi 
tuntea kuuluvansa ryhmään. Ystävällistä ilmapiiriä tulisi rakentaa koko koulu-
yhteisössä. Toimivan ja välittävän koulu- ja luokkayhteisön rakentamisessa ko-
rostuvat oppilaiden oma vastuu ja toiminta, mutta opettajatkin voivat monin 
käytännön toimenpitein parantaa koulu- ja luokkayhteisön ilmapiiriä. 

Schmuck ja Schmuck (2001, 32-39) tutkivat koululuokkaa sosiaalipsykolo-
gian näkökulmasta. Ryhmän emotionaalinen luonne ja vaikutus oppilaiden mo-
tivaatioon sekä ryhmän vaikutus oppilaan minäkäsitykseen ja älylliseen toimin-
taan vaikuttavat siihen, millainen ryhmä koululuokasta muodostuu. Penning-
tonin mukaan (2005, 24, 83) ryhmän rakenne muodostuu neljästä osatekijästä: 
kiinteydestä eli koheesiosta, rooleista, normeista ja statuksesta. Ryhmään vai-
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kuttaa myös ympäristö eli se kulttuuri, jossa ryhmä sijaitsee. Tällöin yksittäisen 
luokan inklusiiviseen osallistavuuteen vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuri. 

Ryhmädynamiikka muuttuu tiettyjen vaiheiden kautta: ryhmä syntyy, 
muotoutuu, kukoistaa ja päättyy. Ryhmän vaiheiden klassisen mallin (Tuckman 
& Jensen 1977, 419-426) mukaan ryhmällä on viisi vaihetta. Ensimmäinen vaihe 
on aloitusvaihe, sitten kuohuntavaihe, vakiintuminen, kypsän toiminnan vaihe 
ja lopetusvaihe. Pajun (2011, 43-33) mukaan luokan dynamiikka muovautuu 
suhteessa viralliseen kouluun, kuten opetussuunnitelmaan ja opettajiin, mutta 
myös epäviralliseen kouluun ja nuorten keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Mikola (2011) selvitti alakoulua koskevassa etnografisessa tutkimukses-
saan, mitkä asiat koulussa estävät tai mahdollistavat kaikkien oppilaiden yh-
dessä oppimista alakoulussa. Mikolan mukaan opettajien ja oppilaiden arki on 
varsin pirstaleista. Eniten tukea tarvitsevat oppilaat voivat joutua erityisope-
tuksen ja muun tuen takia kohtaamaan eniten vaihtuvia aikuisia ja oppilasryh-
miä koulussa, jolloin he eivät pysty liittymään omaan luokkayhteisöön riittävän 
hyvin. Koulussa olisikin etsittävä arjen eheyttämistä esimerkiksi tuomalla tuki-
toimet oppilaan luo omaan luokkaan inkluusiolle ominaisesti. 

Oppilaiden yhteistoiminta on sidoksissa koulun aikuisten yhteistoimin-
taan. Koulun aikuisten yhteistoimintaa on tutkittu oppivan organisaation ja 
oppivan yhteisön näkökulmasta, sillä tutkijat näkevät koulun kehittämisen ja 
muutoksen perustaksi koulun aikuisten yhteistoiminnan. (Collinson & Cook 
2007; Fullan 1994, Luukkainen 2004; Sahlberg 1998; Senge 2000). Myös perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 27) toteaa, että oppivassa yhtei-
sössä ”koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus yhteiskunnan 
kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön”. 

Oppiva yhteisö on perusopetuksen toimintakulttuurin ydin Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 26-27) mukaan: ”Koulu toimii op-
pivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniä oppimiseen”. Oppiva yhteisö ke-
hittyy dialogin avulla, yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvis-
tavat yhteisöä. Yhteisön oppimista edistävät tavoitteiden pohdinta, oman työn 
säännöllinen arviointi ja kiireettömyys. 

Sahlbergin (1998, 111) mukaan ollakseen oppiva organisaatio koulun tulisi 
noudattaa seuraavia periaatteita: yksittäisten opettajien on oltava oppijoita, op-
pimisen pitää olla sekä yhteistoiminnallista että itsenäistä ja oppiminen pitää 
vakiinnuttaa koulun keskeiseksi toiminnaksi. Senge (1990) tiivistää oppivan 
organisaation edellytykset viideksi osa-alueeksi, joiden avulla organisaatio pa-
rantaa taitojaan oppia. Nämä osa-alueet ovat yksilöiden henkilökohtainen 
osaaminen, mentaalimallit, yhteisen vision muodostuminen, yhdessä oppimi-
nen ja systeemiajattelu. Mentaalimallit ovat Sengen mukaan ihmisten syvälle 
juurtuneita oletuksia ja mielikuvia, jotka vaikuttavat käsitykseemme maailmas-
ta. Sahlberg (1998, 153) näkee, että kouluorganisaation kehittämiseksi opettajien 
tulisi perehtyä omiin opetustyötä koskeviin orientaatioihin eli mentaalimallei-
hin. Opettajien tulisi myös osana ammatillista kehittymistä käyttää enemmän 
tutkivaa otetta oman opetustyönsä ilmiöiden ymmärtämiseksi. 
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Argyris ja Schön (1996) esittävät, että organisaatiossa oppimiseen liittyvät 
käsitteet pintaoppiminen ja syväoppiminen. Pintaoppiminen käsittelee enem-
män näkyviä seikkoja, kuten ulkoisten rakenteiden korjaamista. Syväoppiminen 
tarkoittaa asenteiden, uskomusten ja merkitysten reflektoivaa tarkastelua. Col-
linson ja Cook (2007, 98) näkevät, että kouluyhteisössä yhteistoiminnallinen 
tutkiminen johtaa syväoppimiseen: yhteistoiminnallinen tutkiminen johtaa on-
nistuneeseen muutokseen tai innovaatioon, mikä puolestaan johtaa suurem-
paan vaikuttavuuteen. Sahlbergin (1998, 118) mukaan organisaation oppiminen 
edellyttää yhteisöllistä oppimista, joka muuttaa koulukulttuuria ja sen arvoja, 
normeja ja tapoja. 

 Senge (1994, 4-6) korostaa johdon merkitystä: johdon tulisi ottaa huomi-
oon pitkäaikaiset oppimisprosessit ja strategiat, joita vaaditaan organisaation 
kehittymiseen. Johdon tulisi opettaa muille organisaation tavoitteiden mukaisia 
ihanteita, jolloin työntekijä voi kehittää omaa toimintaansa organisaation tavoit-
teiden mukaisesti. Nonakan ja Takeuchin (2003, 1-3) käsityksen mukaan organi-
saatioiden osaaminen kehittyy, kun uudet ongelmanratkaisuprosessit ja uudet 
näkökulmat kehittävät sekä ihmisiä että organisaatioita. Täten ristiriidat ja nä-
kemyserot edistävät organisaation toimintaa, sillä ne antavat mahdollisuuden 
luoda ja oppia uutta. Osaaminen syntyy organisaation ja sen ympäristön vas-
takkainasettelun sekä ihmisten välisten näkemyserojen seurauksena (Nonaka & 
Takeuchi 2003, 5-6). Quinnin, Andersonin ja Finkelsteinin (2005) mukaan orga-
nisaatioiden tulisi murtaa professionaalisuuteen liittyvä tavoite tehdä täydellis-
tä työtä siirtymällä entistä joustavampaan ja luovempaan toimintaan.  

Collinson ja Cook (2007, 60-62) esittelevät tekijöitä, jotka auttavat organi-
saation oppimista. Yhteisö pyrkii yhdessä oppimiseen ja tiedon jakamiseen. 
Tutkiva ote työhön tarkoittaa sitä, että koulussakin voidaan toteuttaa kyselyitä, 
ja niiden pohjalta virheitä analysoidaan ja tehdään asiat paremmin. Oppivassa 
organisaatiossa huolehditaan ihmissuhteiden ja demokratian toimivuudesta. 
Sen jäsenet myös voivat toteuttaa itseään, sillä he pystyvät löytämään työstään 
mielekkäitä arvoja ja asenteita ja siten sitoutuvat yhteisön toimintaan. 

Miten kouluorganisaatio pystyy toteuttamaan oppilashuoltoa, kolmipor-
taista tukea ja uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa niin, että oppilaiden 
hyvinvointi ja osallisuus toteutuvat? Peterson ja Hittie (2010, 289-291) esittävät, 
että toimivassa kouluyhteisössä on kolme perusasiaa: demokraattinen ja yhteis-
työhön perustuva päätöksentekokulttuuri, oppilaille ja opettajille tukea tarjoava 
toimintakulttuuri sekä toimiva yhteistyö huoltajien ja lähiyhteisöjen kanssa. 

Johnson ja Johnson (2002, 111-112) esittävät, että koulujen tulisi muuttua 
yksilökeskeisistä ja kilpailuhenkisistä massatuotantolaitoksista yhteistoiminnal-
lisiksi ja tiimipohjaisiksi organisaatioiksi. Heidän mukaansa koulut ovat olleet 
massatuotanto-organisaatioita, joissa opettajat työskentelevät yksin omissa luo-
kissaan omien oppilaitten kanssa ja käyttävät omaa opetusmateriaalia. Johnson 
ja Johnson (2002, 112-115; kuvio 5) esittelevät yhteistoiminnallisen koulun or-
ganisaatiorakenteen. Ensinnäkin luokissa käytetään yhteistoiminallista oppi-
mista parantamaan oppilaiden koulumenestystä, luomaan myönteistä vuoro-
vaikutusta ja parantamaan oppilaiden hyvinvointia. Toiseksi koulun opettajilla 
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olisi kollegoiden välisiä yhteistoiminnallisia tukiryhmiä, joiden tarkoitus on 
lisätä opettajien asiantuntemusta ja edistää toistensa ammatillista kasvua. Kol-
manneksi myös koulun hallintoviranomaiset voivat toimia tiimeissä lisätäkseen 
omaa osaamistaan. Nämä yhteistoiminnalliset ryhmät ovat esimerkkejä myös 
inklusiivisesta koulukulttuurista.  

 

 

KUVIO 5 Yhteistoiminnallisen koulun organisaatio (Johnson & Johnson 2002) 

 Sahlbergin mukaan (1998, 145) opettajilla on oppimisesta ja ohjaamisesta 
omat käsityksensä eli orientaatiot ja niistä muodostuvat metaorientaatiot. Sahl-
berg esittelee (1998, 145-151) kanadalaisten tutkijoiden John Millerin ja Wayne 
Sellerin kehittämän kolmen metaorientaation jatkumon: transmissio, transaktio 
ja transformaatio. Transmissiossa toiminta luokissa on opettajakeskeistä: opetta-
ja siirtää tietoa oppilaille. Tällöin oppiminen on tietojen ja käsitysten vastaanot-
tamista ja taitojen harjoittamista. Transaktiossa opettaja on kannustaja ja ohjaaja, 
jolloin oppimisen väline on vuorovaikutus älyllisen ja fyysisen ympäristön 
kanssa. Oppiminen on tällöin prosessi, joka tukee ajattelun ja yhteistyötaitojen 
kehittymistä. Transformaatiossa opettaja on oppija ja samalla osa yhteisöä, jossa 
opettaja ja oppilaat ovat työtovereita. Oppimisen tavoitteena on luoda sosiaali-
nen oppijayhteisö, joka hallitsee kriittisen dialogin ja tiedonhankinnan.  

Yläasteen aineenopettajan työssä voi nähdä transmission perinteisesti ko-
rostuneen. Toisaalta yläasteen luokanohjaajan työssä voi nähdä transaktion ja 
transformaation korostuvan, sillä inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen näkö-
kulmasta nekin korostavat sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Oppijayhteisön 
rakentaminen on myös inklusiivisen opetuksen tavoite. 

Suomessakin on tutkittu inklusiivista kasvatusta ja osallisuutta koulussa.      
Naukkarisen (1999, 243-244) mukaan perinteisen ja oppivan koulun välillä on 
eroja oppilaiden yksilöllisyyden käsittelemisessä. Hänen yläkoulua koskevan 
tapaustutkimuksensa mukaan perinteisessä koulussa yhteisöllisyys on löyhää, 
sosiaalinen kontrolli autoritaarista, ongelmatilanteet nähdään oppilaan ongel-
mina ja ratkaisu perustuu yksilödiagnostiikkaan. Naukkarisen (1999) mallinta-
massa oppivassa koulussa yhteisöllisyys on yhteistoiminnallista, sosiaalinen 
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kontrolli demokraattista, ongelmatilanteet nähdään oppimisympäristön vuoro-
vaikutusongelmina ja ratkaisutapa on systeeminen.  

Seppälä-Pänkäläisen tutkimuksen (2009, 223-224) mukaan ei ole olemassa 
yhtä ainoaa osallistavan koulun kehittämisen mallia, vaan jokaisen kouluyhtei-
sön tulisi löytää oma tapansa edistää tasa-arvoista osallistumista: koulussa tar-
vitaan toimintakulttuurin asenteiden tarkastelua. Muutoksessa korostuvat työs-
säoppimisen, yhteisöllisen johtajuuden ja muutoksen johtamisen taidot.  

2.3 Opettajan työn kehittäminen yläkoulun näkökulmasta 

Edellä esitetyt oppimisen tuki, oppilashuolto ja osallisuus ovat inkluusioon 
kuuluvia keskeisiä näkökulmia. Suomalainen yläkoulu on tämän tutkimuksen 
kontekstina, joten esittelen tutkimuskysymyksiin liittyen yläkoulun oppilaiden 
hyvinvointia, kodin ja koulun yhteistyötä sekä opettajien hyvinvointia ja opet-
tajuuden kehitystä. Tutkimuksen keskiössä on yläkoulun luokanohjaajana toi-
miva opettaja, joten esittelen myös opettajuuden muutosta ja luokanohjaajuutta 
inklusiivisen kehittämisen näkökulmasta. 

2.3.1 Mitä kuuluu yläkoulun oppilaille, vanhemmille ja opettajille? 

Mitä kuuluu yläkoulun oppilaille? Kouluhyvinvointi on merkittävä ulottu-
vuus oppilaiden koko hyvinvointia tarkasteltaessa (Ben-Arieh, McDonell & At-
tar-Schwartz, 2009; Bradshaw & Richardson 2009). Konu ja Rimpelä (2002) esit-
tävät mallissaan, että oppilaiden kouluhyvinvointi koostuu koulun fyysisistä 
puitteista, sosiaalisista suhteista, terveydestä ja oppilaan mahdollisuuksista to-
teuttaa itseään. PISA-tutkimuksissa oppilaiden hyvinvointiin lasketaan psyko-
loginen, sosiaalinen, kognitiivinen ja fyysinen ulottuvuus (OECD 2017). Väli-
vaara, Paakkari, Aro ja Torppa (2018, 11) puolestaan esittävät, että oppilaiden 
itsensä kuvaamana kouluhyvinvointiin kuuluu neljä osa-aluetta: koulun raken-
teelliset tekijät, autonomian ja itsensä toteuttamisen edellytykset, yhdessä toi-
mimisen edellytykset ja oppimisen olosuhteet. Kouluhyvinvoinnin toteutumi-
sessa yläkoulussa opettajilla yleensä ja luokanohjaajalla erityisesti on suuri 
merkitys.  

Aaltosen (2011, 491) mukaan kouluun kuulumisen tunne ja hyvät ihmis-
suhteet ovat asioita, joita nuoret arvostavat ja jotka motivoivat heidän toimin-
taansa. Kalalahden (2007, 427-428) mukaan koulun henkinen turvallisuus sekä 
opettajien ja oppilaiden hyvä vuorovaikutus edistävät kouluun kuulumisen 
tunnetta ja koulumyönteisyyttä. Koulun ilmapiiri on hyvä käsite kuvaamaan 
koko koulun henkistä olotilaa, mutta oma luokka on keskeinen opiskelua ja so-
siaalisia suhteita säätelevä yksikkö oppilaiden arjessa. Siksi käytin luokkahenki 
-käsitettä kyselytutkimuksessani - toisaalta myös luokanohjaaja toimii yhden 
tietyn luokan ohjaajana.  

Kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa on mitattu 15-vuotiaiden oppilaiden 
taitoja äidinkielessä, matematiikassa ja luonnontieteissä. Suomalaiset yläkoulu-
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jen oppilaat ovat pärjänneet hyvin, sillä suoritustaso on ollut yli OECD-maiden 
keskiarvon. Suoritustaso on kuitenkin laskenut tasaisesti vuodesta 2006, ja 
suomalaiset ovat menettäneet kärkiasemiaan varsinkin Aasian maiden oppilail-
le. (Vainikainen, Kupiainen & Hautamäki 2017.) Suomessa sosioekonomisen 
taustan yhteys oppimistuloksiin on ollut heikompi kuin muissa maissa. Myös 
koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat kansainvälisesti ottaen pieniä, mut-
ta niillä on yhteys oppilaiden sosioekonomiseen taustaan, ja tämä yhteys näyt-
täisi voimistuvan (Nissinen 2015, 136-137).      

Suomessa koulujen välillä ja niiden sisällä oli merkittäviä eroja työrauhas-
sa (Holopainen ym. 2009, 67-68). Opettajasuhde ja fyysinen oppimisympäristö 
olivat vahvasti yhteydessä siihen, kokivatko oppilaat luokan työrauhan hyvänä. 
Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan 68 % yläkoulun oppilaista ajatteli, että 
luokassa on yleensä hyvä työrauha. Levinin ja Nolanin määritelmän mukaan 
(2007, 21) työrauhaongelma on käytöstä, joka häiritsee opetusta, loukkaa toisen 
oikeutta opiskella, aiheuttaa psykologista tai fyysistä uhkaa tai tuhoaa ympäris-
töä. Charles (2005, 3) puolestaan määrittelee työrauhaongelman käytökseksi, 
joka häiritsee opettamista tai oppimista, uhkaa muita tai rikkoo yhteiskunnan 
moraalia tai lakeja vastaan. Ogdenin (2003) mukaan työrauhaongelma on toi-
mintaa, joka rikkoo koulun sääntöjä tai normeja, haittaa opetusta ja oppimista – 
tällöin se haittaa myös oppilaan omaa kehitystä ja vuorovaikutusta muiden 
kanssa.  

Opetusryhmien koot ovat Suomessa pienempiä verrattuna muihin maihin, 
joten tämä osaltaan mahdollistaa opetuksen tehokkuuden: opettajalla on 
enemmän mahdollisuuksia auttaa taidoiltaan erilaisia oppilaita. Keskimääräi-
nen opetusryhmän koko äidinkielessä oli Suomessa 18,3 oppilasta ja OECD-
maissa 23,9 oppilasta (Välijärvi 2015, 200). Luokkakoko on keskeisessä asemassa 
oppilaiden avunsaantiin oppitunneilla (Blatchford, Bassett & Brown 2011): 15 
oppilaan luokassa opettaja huomioi yksittäisen oppilaan 2-3 kertaa useammin 
kuin 30 oppilaan luokassa.  

Peruskoulun varjopuoli on ollut oppilaiden melko huono kouluviihtyvyys 
(Antikainen 2013, 355-356). Kansainvälisten tutkimusten (Bradshaw ym. 2013; 
Klocke, Clair & Bradshaw 2014) mukaan suomalaisnuoret olivat melko tyyty-
väisiä elämäänsä, mutta koulukokemukset eivät olleet kovin myönteisiä. Toi-
saalta kansainvälinen ICCS-tutkimus (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 
2017, 90) kertoo, että suomalaisten koulujen ilmapiiri on parantunut: suoma-
laisnuorten näkemys oppilaiden ja opettajien välisistä suhteista on kansainvälis-
tä keskiarvoa parempi ja samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa. Opettajien ja 
oppilaiden välisten suhteiden kehitys on ollut myönteistä myös WHO:n rapor-
tin (Kämppi ym. 2012, 48-53) mukaan, esimerkiksi ylimääräistä apua opettajalta 
saatiin yhä useammin. Tytöt kokivat saaneensa opettajilta rohkaisua yleisem-
min kuin pojat. Myös Kouluterveyskyselyt (2013; 2017) vahvistavat oppilaiden 
ja opettajien välien myönteisen kehityksen 2000-luvulla. Valtaosa oppilaista 
ajatteli, että opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti (72%) ja että luo-
kan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua (82%). Silti oppilaat kokivat, että opet-
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tajat eivät ole riittävän kiinnostuneita heidän kuulumisistaan: jopa 44% oppi-
laista ajatteli niin.  

YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli Suomelle vuonna 2010, että se 
selvittäisi syitä huonoon kouluviihtyvyyteen. Suomen Unicefin ja Nuorisotut-
kimusverkoston tutkimushankkeen loppuraportti Hyvä, paha koulu – Kouluhy-
vinvointia hakemassa ilmestyi vuonna 2012 (Harinen & Halme 2012). Johtopää-
tösten mukaan suomalainen peruskoulu oli erityisissä vaikeuksissa oppilaiden 
osallistumisoikeuden toteuttamisessa. Oppilaat eivät juurikaan voineet päättää 
opetuksen sisällöistä tai menetelmistä, työpäivän pituuksista tai koulun varus-
telusta. Suomen kouluissa oli paljon pyrkimystä turvata lasten keskeiset oikeu-
det, mutta oikeuksien toteutumista ja koulupäivän turvallisuutta haittasivat 
pelon tunteet ja kiusaaminen. Oppilasyhteisöjä näyttäisi toisinaan yhdistävän 
erityinen suomalainen koulunvastustuskulttuuri, jossa esille voivat tulla työ-
rauhaongelmat. (Harinen & Halme 2012, 4.) Kansainvälisen ICCS-tutkimuksen 
mukaan suomalaisilla nuorilla on erinomaiset tiedolliset ja asenteelliset val-
miudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen, mutta kiinnostus tai tarve aktiivi-
seen osallistumiseen ei ole kovin suurta (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 
2017; ks. myös Elo 2012; 30-33). Samankaltainen tulos tuli esille jo aiemmissa 
tutkimuksissa (Kupari & Siisiäinen 2012, 7-8; Suutarinen 2006, 64). 

Pääosa suomalaisista oppilaista koki oppilaiden väliset suhteet hyvinä, to-
teaa WHO:n raportti (Kämppi ym. 2012). Koulussa menestyneet ja lukioon ai-
kovat oppilaat suhtautuivat myönteisimmin kouluun. Heikommin koulussa 
menestyneet oppilaat arvioivat koulutyön määrän yleisemmin liian suureksi. 
(Kämppi ym. 2012, 112-115.) Kuitenkin suomalaiset oppilaat käyttivät aikaa 
opiskeluun ja kotitehtäviin selvästi OECD-maiden keskiarvoa vähemmän (Väli-
järvi 2015, 196-200).  

Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan noin 7% oppilaista koki kiusaamista 
vähintään kerran viikossa ja 68% vastaajista oli sitä mieltä, että koulun aikuiset 
eivät ole puuttuneet kiusaamiseen. Syrjivää kiusaamista ulkonäön, sukupuolen, 
etnisen taustan tai uskonnon vuoksi koulussa tai vapaa-ajalla oli kokenut 24% 
yläkoulun oppilaista (Kouluterveyskysely 2017). Syrjintäkokemukset olivat 10-
17 -vuotiaiden lasten ja nuorten arjessa varsin yleisiä, ja alttiimpia syrjinnälle 
olivat vammaiset, pitkäaikaissairaat tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 
nuoret (Kankkunen, Harinen, Nivala & Tapio 2010). Kouluterveyskyselyn (2017) 
mukaan syrjivää kiusaamista koki yli 40% kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toi-
mintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä lapsista (ks. myös Kanste, Sainio, 
Halme & Nurmi-Koikkalainen 2017).  

Hamarus ja Kaikkonen (2011) näkevät kiusaamisessa keskeisenä valta-
epätasapainon, jolloin kiusattu ei pysty puolustautumaan tasaveroisesti, sekä 
yksilön subjektiivisen kokemuksen asiasta. Kansainvälisessä tutkimuksessa 
käytetään usein Olweuksen (1992, 14) määritelmää kiusaamisesta, jonka mu-
kaan yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai 
pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille. 
Negatiivisia tekoja voidaan aiheuttaa fyysisesti, sanoilla, eleillä tai ryhmästä 
sulkemalla. Herkama (2012, 16) ja Pörhölä ym. (2006, 250) esittävät, että kiu-
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saaminen on vuorovaikutusprosessi, jossa oppilas joutuu yhden tai useamman 
muun oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja syrjimisen koh-
teeksi. Tämä näkemys korostaa viestinnällistä ja suhteisiin kytkeytyvää kiu-
saamista. Viestinnällinen kiusaaminen voi olla ilmeistä (uhkailu tai nimittely) 
tai piiloista (uhkaavat nonverbaaliset viestit tai kohteliaiden tapojen rikkomi-
nen). Tutkimusten mukaan (Pörhölä 2008, 96; Salmivalli 2010, 26) kiusatun rooli 
on usein pysyvä ja pahimmillaan se jatkuu koko kouluajan. Kiusatuksi joutu-
minen on yhteydessä yksinäisyyteen, masentuneisuuteen ja jopa itsetuhoaja-
tuksiin. Kiusaaminen voi tuoda ongelmia kiusatun lisäksi myös kiusaajalle. 
Varjosen (2015) mukaan 8-vuotiaana kiusaajana oleminen näytti ennustavan 
huumekokeiluja 18-vuotiaana. Tutkijat selittävät kiusaamisen ja huumeiden 
käytön yhteyttä kiusaajan epäsosiaalisilla piirteillä. 

Tupakoimattomien ja raittiiden yläkoulun oppilaiden osuus on kasvanut, 
ja humalahakuinen juominen on vähentynyt (Kouluterveyskyselyt 2013; 2017). 
Yläasteikäisillä pojilla savukkeiden ja nuuskan yhteiskäyttö on yleisin tapa 
käyttää tupakkaa, mikä on erittäin haitallista, koska yhteiskäyttö on yhteydessä 
vielä voimakkaampaan nikotiiniriippuvuuteen kuin pelkät savukkeet (Ollila & 
Ruokolainen 2016). Kun nuorten huumekokeilut ja nuuskan käyttö ovat lisään-
tyneet Suomessa, niin tutkijat (Luopa ym. 2014, 75) esittävät huolen siitä, kor-
vaavatko nuuska ja kannabis tupakan ja alkoholin lähivuosina. Päihdetilanne 
vaikuttaa yläasteikäisten hyvinvointiin ja näkyy siten koulun oppilashuollon 
toiminnassa sekä rangaistuskäytänteissä. 

Poikien hyvinvoinnissa on ollut enemmän huolta aiheuttavia piirteitä kuin 
tyttöjen hyvinvoinnissa (Luopa ym. 2014, 77-78). Seurantatutkimuksessa (Risti-
kari ym. 2016) kuvattiin Suomessa vuonna 1987 syntyneiden 60 000 nuoren 
elämää vuoteen 2012 saakka. Tulosten mukaan (Ristikari ym. 2016, 99; ks. myös 
Paananen ym. 2012) suurin osa nuorista voi hyvin, mutta koulutustaso vaikutti 
nuorten hyvinvointiin selvästi. Vain perusasteen suorittaneilla nuorilla oli 
enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla, he saivat toimeentulotukea sekä 
tekivät rikoksia useammin kuin muut. Päättötodistuksen arvosanoilla mitattuna 
tytöt suoriutuivat peruskoulussa paremmin kuin pojat. 

Souto (2011, 221-222) osoitti etnografisessa tutkimuksessaan, että rasismi 
on vahvasti läsnä oleva ilmiö koulussa. Tutkimuksessa suomalaisten nuorten ja 
maahanmuuttajanuorten ryhmät näyttivät jakautuvan sen mukaan, miten ne 
suhtautuivat monikulttuuristumiseen ja rasismiin. Maahanmuuttajataustaiset 
oppilaat kokivat muita useammin ongelmia koulussa jaksamisen, ilmapiirin 
sekä avun saamisen suhteen (Matikka, Luopa, Kivimäki ym. 2014). He myös 
kokivat enemmän toistuvaa koulukiusaamista ja ahdistuneisuutta kuin muut ja 
heillä oli enemmän keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa kuin muilla 
(Halme, Kuusio, Kanste, Rajala, Klemetti & Seppänen 2017). Luokanohjaajan 
oppilaiden tuntemus ja tilanteeseen puuttuminen voi auttaa yläkoulun nuoria 
parantamaan tilannetta näissäkin tilanteissa. 

Virtasen (2016) mukaan suomalaiset yläkoululaiset kokivat kiinnittyvänsä 
kouluun varsin hyvin, mutta yläkoulussa on noin viisi prosenttia oppilaita, joi-
den kouluun kiinnittyminen on heikkoa ja koulu-uupumus korkea: heillä on 
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riski kohdata vaikeuksia koulunkäynnissä myöhemminkin. Antikaisen (2013, 
275-277) mukaan sopeutuvat normaalioppilaat ovat pääjoukko, joka sopeutuu 
kouluun ja opiskeluun. Koulumenestyjät viihtyvät koulussa ja käyttävät sitä 
hyväkseen tulevaisuutta varten, kun taas passiiviset vetäytyjät eivät aiheuta 
ongelmia muille. Sen sijaan koulun vastustajat eivät tule toimeen koulussa: he 
luovat koulun sisälle oman epävirallisen kulttuurinsa, joka haastaa koulun vi-
rallisen kulttuurin. 

Kodin ja koulun yhteistyö. Suomen perusopetuslain (4 § 1 mom.) mu-
kaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuus-
ikäisille perusopetusta. Opetuksen järjestämisen perusteiden mukaan opetuk-
sessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (Perusopetuslaki 3 § 3 mom.). Valtio-
neuvoston asetus (4 §) tarkentaa, että opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteis-
työssä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitys-
tasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.  

Perusopetuslaki (26 § 2 mom.) myös määrää, että opetuksen järjestäjän tu-
lee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa lu-
vattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, 
että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Myös perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet (2014, 18, 35) korostaa sitä, että huoltajalla on ensisijainen vastuu 
lapsensa kasvatuksesta. Koulu kuitenkin tukee kotien kasvatustehtävää ja vas-
taa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä sekä tukee 
oppilaiden hyvinvointia yhdessä kotien kanssa.  

Opetussuunnitelman perusteiden (2014, 36) mukaan vastuu kodin ja kou-
lun yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Kehittämiseen tarvi-
taan koulun henkilökunnan aloitteellisuutta, vuorovaikutusta ja monipuolista 
viestintää. Yhteistyön lähtökohtana ovat tasavertaisuus ja luottamus. Yhteistyö-
tä on tehtävä erityisesti oppimisen tukea suunniteltaessa ja koulun nivelvai-
heissa, yläkoulun alussa ja lopussa. Vanhemmat voivat osallistua koulun toi-
mintaan oppilaan vanhempina, koulujen johtokunnissa tai vanhempainyhdis-
tyksissä. Jo vuoden 2003 perusopetuslain muutoksessa (477/2003) korostettiin 
kodin ja koulun yhteistyötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(2004) todettiin huoltajien ja koulun kasvatusvastuu eli kasvatuskumppanuus.  

Kouluterveyskyselyjen mukaan monet vanhemmuuteen liittyvät asiat 
ovat kehittyneet parempaan suuntaan Suomessa (Luopa ym. 2014). Yhä har-
vemmalla nuorella oli keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, ja vanhemmat 
myös tiesivät paremmin, missä lapset viettävät viikonloppua. WHO:n Koulu-
laistutkimuksen mukaan 90% oppilaista koki, että vanhempien rohkaisu ja tah-
to auttaa koulunkäynnissä oli hyvällä tasolla (Kämppi ym. 2010, 107-111, 114). 

Vanhemmat voivat osallistua yläkoulun toimintoihin melko rajallisesti 
Opetushallituksen mukaan (Fröjd & Peltonen 2010, 134-142). Eniten vanhem-
mat osallistuivat koulun teemapäiviin, juhliin ja retkiin. Suomen Vanhempain-
liiton Vanhempien Barometri -tutkimus (= VB, 2015, 4-5) antaa vielä huonom-
man kuvan vanhempien osallisuudesta koulussa. Opetushallituksen mukaan 80% 
kouluista mahdollisti vanhempien arvioinnin koulujen toiminnasta, VB:n mu-
kaan tämä mahdollisuus oli neljäsosalla yläkoululaisten vanhemmista. Opetus-
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hallituksen mukaan 37% kouluista antoi mahdollisuuden osallistua opetus-
suunnitelman laatimiseen ja VB:n mukaan vain 23% yläkoululaisten vanhem-
mista sai mahdollisuuden siihen. (Fröjd & Peltonen 2010, 140, 252; VB 2015, 22.)  

Kodin ja koulun yhteistyöstä ala- ja yläkoulun oppilaiden vanhempien kä-
sitykset olivat melko samanlaisia VB:n (2015, 18-19) mukaan: 82% vanhemmista 
sai riittävästi tietoa lapsen koulunkäynnistä. Yläkoululaisten vanhemmista 83% 
tuli kuulluksi lapsensa asioissa. Positiivista palautetta lapsestaan sai kolme nel-
jäsosaa vanhemmista. Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus kokonaisuutena 
jakoi vanhempien mielipiteitä: 45% yläkoululaisten vanhemmista ajatteli, että 
yhteistyötä tehdään riittävästi, mutta 41% vanhemmista oli sitä mieltä, että yh-
teistyötä kodin ja koulun välillä on liian vähän.  

Monimuotoiset perheet tuovat uusia haasteita kodin ja koulun yhteistyö-
hön. Nuoren kasvuympäristönä voi olla ydinperhe, yksinhuoltajaperhe, uus-
perhe, sateenkaariperhe tai maahanmuuttajaperhe. (Karhuniemi 2013, 74; Yesi-
lova 2009, 17.) Unholan (2012, 6) mukaan huoltajat edustavat koko yhteiskuntaa 
pienoiskoossa eli eri ammattien, sosiaaliryhmien, uskontojen, kulttuureiden ja 
poliittisten suuntausten edustajia.  

Vanhempainyhdistykset ovat vaikuttamiskanavia koulun ja kodin välillä. 
Niillä ei ole juridista asemaa, mutta ne voivat auttaa vanhempia verkostoitumi-
seen ja yhteistyöhön. Usein yhdistykset lähinnä hankkivat varoja ja järjestävät 
tapahtumia (Poutala 2010, 64-65; Rimpelä, Metso, Saaristo & Weiss 2008, 46). 
Metso (2004, 129-132) luokitteli vanhemmat neljään ryhmään toimijuuden näkö-
kulmasta. ”Hallintoon osallistujat” vaikuttavat koulujen johtokunnissa, vanhem-
painyhdistyksissä tai sivistyslautakunnissa. ”Informaalit toimijat” järjestävät itse 
toimintaa tai myyjäisiä. ”Tukijat” osallistuvat viralliseen kodin ja koulun yhteis-
työhön, mutta eivät järjestä itse. ”Sivustaseuraajat” eivät osallistu kodin ja koulun 
yhteistyöhön, vaikka ovat kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä.  

Mitä kuuluu yläkoulun opettajille? Työstä innostuminen ja työhön sy-
ventyminen on opetusalalla yleisempää kuin suomalaisilla työntekijöillä keski-
määrin Opetusalan työolobarometrin (Länsikallio & Ilves 2016) mukaan. Perus-
koulun opettajista jopa 80% oli melko tai erittäin tyytyväinen työhönsä. Toisaal-
ta puolet peruskoulun opettajista oli kokenut viimeisen vuoden aikana epäasi-
allista kohtelua tai kiusaamista: oppilaiden taholta 28% opettajista, huoltajilta 27% 
ja työtovereilta 16%. Väkivaltaa oli kokenut erityisopettajista 21% ja aineenopet-
tajista 5% (Länsikallio & Ilves 2016, 19-22). Onnismaan (2010, 13) mukaan väki-
vallan kohteeksi joutumisen riskiä lisäsi opettajilla alhaisempi ikä, miessuku-
puoli ja työskentely erityisopettajana. Vaikka oppitunneilla oli opettajien mu-
kaan pääasiassa miellyttävä ilmapiiri, opetuksesta kului paljon aikaa järjestyk-
sen ylläpitoon oppilaiden ”häiriköidessä” (Taajamo & Puhakka 2018). 

Opettajien keskimääräinen työaika oli peruskoulun opettajilla 39,5 tuntia 
viikossa. Yli puolet opettajista koki, että töitä on usein liikaa (Länsikallio & Ilves 
2016, 4-6). Noin neljä viidesosaa peruskoulun opettajista koki työpaikan ilma-
piirin kannustavana ja uusia ideoita tukevana. Myös moniammatillinen yhteis-
työ nähtiin varsin toimivana ja vain 15% opettajista näki eri ammattiryhmien 
välisen tiedonkulun melko huonona (Länsikallio & Ilves 2016, 10-11).  
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Suomessa yläkoulujen opettajien työssä on paljon positiivisia piirteitä, 
mutta myös kehitettävää, kertoo TALIS 2013 -tutkimus (Taajamo ym. 2014), 
joka on OECD:n johdolla toteutettu kansainvälinen tutkimus. Opettajien mieles-
tä opettajankoulutus ei anna tarpeeksi valmiuksia moniammatilliseen yhteis-
työhön, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, työrauhaongelmien hoitamiseen 
tai haastavien oppilaiden kohtaamiseen. Uusien opettajien perehdyttäminen 
työhön on Suomessa vielä melko vähäistä kansainvälisesti vertaillen. (Taajamo 
ym. 2014.) Suomessa opettajat pitivät mentorointia tärkeänä, mutta vain joka 
viidennessä koulussa tarjotaan mentorointiohjelmaa uusille opettajille (Taajamo 
& Puhakka 2018). Jokinen ym. (2014, 39-40) esittävät, että työhöntulo-ohjaus ja 
perehdyttäminen on suomalaisissa oppilaitoksissa edelleen melko laiminlyöty 
osa-alue, sillä yli puolet yleissivistävän koulutuksen opettajista ilmoitti, etteivät 
he olleet saaneet pitkäkestoista perehdyttämistä tai tukea uusille opettajille. 
Eniten tukea uudet opettajat saivat muilta opettajilta.  

 OECD:n mukaan (Taajamo ym. 2014, 44; Taajamo & Puhakka 2018) Suo-
messa yläkoulun opettajat ja rehtorit pitivät työstään ja uskoivat, että yhteis-
kunnassa arvostetaan oppimista ja opettajan työtä. Suomalaisopettajat uskoivat 
opettajan ammattia arvostettavan muiden tutkimusmaiden opettajia enemmän. 
Suomessa 90% yläkoulun opettajista ilmoitti pitävänsä työstään, 88% suosittelisi 
omaa kouluaan työpaikaksi ja 85% valitsisi opettajan ammatin uudelleen. 

 Jokinen ym. (2014, 7-8, 16) tuovat esille, että opettajien viihtymistä auttoi-
vat hyvät työskentelyolosuhteet, joihin kuuluivat kohtuullinen luokkakoko, 
myönteiset suhteet oppilaisiin ja vanhempiin sekä työn vapaus. Kollegojen ja 
koulun johdon tuki nähtiin myös tärkeänä.  

Onnismaa (2010) tutki yli sata suomalaisia opettajia koskevaa hyvinvointi-
tutkimusta vuosilta 2004-2009. Tulosten mukaan opettajien työyhteisöjen kehit-
tämishankkeet onnistuivat paremmin, kun haluttiin opetella uusi tapa tehdä 
yhteistyötä, rehtori tuki kehittämistä, yhteisössä oli muutama aktiivinen ja mui-
ta innostava henkilö, kehittämisen kohteina oli riittävän pieniä asioita ja kehit-
tämiselle varattiin aikaa. Henkilöstön hyvinvointia auttoi parantamaan avoi-
muuden kulttuuri, jossa vuorovaikutus tapahtui kasvotusten ja se oli jatkuvaa. 
Hyvinvointia paransivat myös jaettu vastuu ihmisten kesken sekä yhteisölliset 
rakenteet, kuten tiimit, parityö ja palaverit. (Onnismaa 2010, 38; kuvio 6) 
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KUVIO 6 Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen peruskoulussa (Onnismaa 2010, 38) 

2.3.2  Kansankynttilästä muutosagentiksi 

Hyvän opettajan ihanne on kokenut muutoksia aikojen saatossa. Kemppisen 
(2006, 13) mukaan opettaja on muuttunut mallikansalaisesta oppimiskonsultiksi. 
Luukkainen (2005, 162-163) näkee tavoitteena, että opettajasta tulisi ”eettisesti 
näkemyksellinen ja aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä”. Hän kuvaa opettajuu-
den kehittymistä Suomessa siten, että vielä 1960-luvulla opettaja oli sosiaalistaja 
ja kansankynttilä. 1970-luvulla tärkeää oli opettajan hyvä opetustaito ja 1980-
luvulla asiantuntijuus. Reflektoiva tutkija oli ihanteena 1990-luvulla, kunnes 
2000-luvulla opettaja haluttiin yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi ja kasvattajaksi.  

 Rinne (1986, 205) tutki kansakoulun ja ala-asteen opettajien kvalifikaatio-
vaatimuksia Suomessa vuosina 1851-1986. Hyvän opettajan ominaisuuksia oli-
vat puhdasmaineisuus, ruumiinterveys, säännöllisyys ja musikaalisuus kansa-
koulun alkuvuosista aina 1900-luvun alkupuolelle. 1980-luvulla puolestaan 
opettajuuteen kuuluivat hyvä esiintymistaito, koulussa menestyminen, sovel-
tuvuus ja ekstroverttiys.  

Fullanin (1993; 2001) mukaan opettajasta voisi tulla ”muutosagentti”, jolla 
on oma kasvatusnäkemys ja eettinen vastuu. Opettaja myös asennoituisi siten, 
että hän uudistaisi ajatteluaan jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kasvun kaut-
ta. Opettajan ammattitaito laajentuisi haasteiden ja kokeilevan opetuksen avulla. 
Opettajien kollegiaalinen yhteistyö saavutettaisiin vuorovaikutteisella yhteis-
työllä ja itsetuntemuksen syventämisellä. Myös Välijärvi (2005, 117) korostaa 
yhteisöllisen opettajuuden merkitystä, jolloin kollegiaalisuus olisi menestyvän 
koulun edellytys. Lisääntyvä joustavuus ja valinnaisuus kouluissa voisi toteu-
tua opettajien erityisosaamisen hyödyntämisellä yli kunta-, ikä- ja oppilaitosra-
jojen: opettajia ei niinkään valittaisi virkaan, vaan asiantuntijaksi yhteisöön.  
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Mortiboys (2012, 10-11) esittelee osaavan opettajan piirteitä kolmesta nä-
kökulmasta: asiantuntijuus, opetustaidot ja emotionaalinen älykkyys. Opettajan 
asiantuntijuuteen kuuluu kokemus, kekseliäisyys ja ajan tasalla oleminen. Opet-
tajan opetustaitoihin kuuluu hyvä valmistautuminen, selkeä puhe ja ohjeet, 
kiinnostavat materiaalit ja työtavat sekä hyödyllinen palaute. Opettajan emo-
tionaalisen älykkyyden ominaisuuksia ovat positiivisuus, vastuullisuus, empa-
tia sekä oppilaita kunnioittava asenne. 

Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002) sekä Tynjälä (2004; 2006) jakavat 
asiantuntijatutkimuksen kolmeen pääsuuntaan: kognitiivinen eli mielen sisäi-
nen näkökulma, osallistumisnäkökulma ja luomisnäkökulma. Kognitiivinen 
suunta painottaa asiantuntijuuden kehittymistä tiedonhankintana. Osallistu-
misnäkökulma korostaa asiantuntijuuden kehittymistä osallistumisena tiettyyn 
yhteisöön ja sen toimintaan. Luomisnäkökulma esittää asiantuntijuuden uuden 
tiedon luomisprosessina. Nämä ovat myös toisiaan täydentäviä näkökulmia, 
joita yhdistämällä voidaan saada laajempi käsitys asiantuntijuudesta.  

Perinteinen kognitiivinen asiantuntijatutkimus (Dreyfus & Dreyfus 1986; 
Tynjälä 2006) on käsitellyt asiantuntijuutta yksilöllisinä ongelmanratkaisupro-
jekteina ja perustunut asetelmaan, jossa verrataan kokenutta eksperttiä ja aloit-
televaa noviisia. Tutkimuksien mukaan ekspertit näkevät ongelmat laajemmin 
ja syvällisemmin kuin noviisit. Ekspertit myös toimivat joustavammin, koska 
heillä on työkokemuksen kautta syntynyttä niin sanottua hiljaista tietoa.  

Tynjälän (2006, 105-106) mukaan opettajan ammatissa formaalinen teoreet-
tinen tieto jakautuu pääosin kahteen osaan, substanssitietoon eli opetettavaan 
aineeseen liittyvään tietoon ja kasvatustieteelliseen tietoon. Kasvatustieteelli-
seen tietoon kuuluu pedagogiikan lisäksi viestintää, vuorovaikutusta, ammat-
tietiikkaa sekä yhteiskuntaan liittyvää yleistietoa. Opettajan asiantuntijuuden 
kannalta keskeistä on substanssitiedon ja pedagogisen tiedon yhdistyminen 
pedagogiseksi sisältötiedoksi eli miten sisältöjä opetetaan ja mitä vaikeuksia 
niiden oppimiseen liittyy.  

Hargreaves ja Fullan (2012, 89-98) esittävät, että opettajan ammatilliseen 
pääomaan kuuluu kolme osa-aluetta: inhimillinen, sosiaalinen ja päätöksente-
koon liittyvä osa. Inhimilliseen pääomaan kuuluu opetettavan sisällön ja ope-
tuksen hallinta, oppilaiden ja oppimisen tunteminen sekä kyky emotionaalisesti 
kohdata oppilaat ja henkilökunta. Sosiaalinen pääoma on resurssi, joka kehittyy 
sosiaalisessa kanssakäymisessä, sillä ihmisten keskinäiset yhteydet vaikuttavat 
käsityksiin tiedosta. Päätöksentekoon liittyvä osa-alue merkitsee sitä, että opet-
tajan on kyettävä tekemään oppilaiden oppimiseen ja omaan opettamiseen liit-
tyviä päätöksiä havaintojen perusteella. Sosiaalista pääomaa ja yhteistyötä voi 
hyödyntää päätösten teossa.  

Laajassa meta-analyysissa Cornelius-White (2007) tiivisti 119 tutkimusta 
opettaja-oppilassuhteesta. Tulosten mukaan eniten hyviin suorituksiin oppilas-
ta auttoi opettajan lämmin ja empaattinen asenne oppilaisiin. Hyvällä opettajal-
la oli hyvä suhde oppilaisiin, jolloin opettaja oli kiinnostunut oppilaistaan ja 
pyrki luomaan hyvät välit. Lisäksi opettajalla oli myönteiset odotukset kaikkien 
oppilaiden oppimista kohtaan (kuvio 7). 
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KUVIO 7 Millainen on hyvä opettaja? (Cornelius-White 2007) 

Hargreaves (1994) on löytänyt viisi erilaista opetuskulttuuria kouluista. 
Individualistinen opetuskulttuuri toimii siten, että opettajat työskentelevät eril-
lään toisistaan: opettaja toimii ja valmistelee opetuksensa yksin. Individualisti-
nen työkulttuuri merkitsee toiselle opettajalle negatiivista eristäytyneisyyttä, 
mutta toiselle positiivista itsenäisyyttä. Kollaboratiivinen yhteistyön kulttuuri 
olisi Hargreavesin mukaan edellytys tehokkaalle koulun toiminnan kehittämi-
selle. Tällöin yhteistyö on vapaaehtoista ja kehittämisorientoitunutta: opettajat 
voivat tehdä yhteistyötä opetuksessa sekä antaa palautetta myös epävirallisissa 
keskusteluissa. Teennäinen kollegiaalisuuden kulttuuri puolestaan on hallin-
nollista ja muodollista sekä tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottua. Balkanisaatio 
on opetuskulttuuria, jossa opettajat ovat jakautuneet erillisiin ja pysyviin ryh-
miin esimerkiksi oppiaineiden mukaan, jolloin yhteistyö ryhmien välillä on 
heikkoa. Liikkuva mosaiikki on Hargreavesin (1994) mukaan vastalääke balka-
nisaatiolle. Siinä ryhmät ovat liikkuvia, monimuotoisia ja kollegiaalisia verkos-
toja, joiden toiminta kehittää ratkaisuja koulutyön ongelmiin. Inkluusion näkö-
kulmasta kollaboratiivinen yhteistyö ja liikkuva mosaiikki olisivat toimivia ope-
tuskulttuureita, jotta opettajat voisivat uudistaa koulua kohti Johnsonin ja John-
sonin (2002) esittelemää yhteistoiminnallista koulua (kuvio 5). 

2.3.3 Luokanvalvojasta luokanohjaajaksi 

Pidän käsitettä luokanohjaaja monipuolisempana käsitteenä kuin luokanvalvoja, 
joten käytän sitä tässä tutkimuksessa. Käsitteenä luokanohjaaja kuvaa työn si-
sältöä paremmin, sillä luokan ohjaaminen esittää opettajan aktiivisena toimijana. 
Ohjaaja ohjaa oppilasta johonkin suuntaan koulussa ja elämässä; hän siis toimii 
aktiivisesti. Kun taas valvoja ikään kuin passiivisesti valvoo, että kaikki sujuu 
annettujen ohjeiden mukaan. Myös toisen asteen koulutuksessa on ryhmänoh-
jaaja, lisäksi yläkoulussa on opinto-ohjaaja, tukioppilasohjaaja ja oppilaskunnan 
ohjaaja. Tarkastelen luokanohjaaja-käsitettä opinto-ohjauksen paradigman avul-
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la, koska siitä löytyy paljon yhtymäkohtia luokanohjaajuuteen. Opinto-
ohjauksen näkökulmasta on kasvatustieteellistä tutkimusta tehty Suomessa 
melko paljon (esim. Latomaa 2011; Onnismaa 2007; Parkkinen 2013; Vehviläi-
nen 2015), mutta luokanohjaajan työstä tutkimusta on varsin vähän.  

Talvimäen koulun haastateltavien opettajien kanssa pohdimme, kumpi 
käsite kuvaisi paremmin opettajan tehtäviä. Kaikki haastateltavat pitivät pa-
rempana luokanohjaajaa, koska he kokivat työnsä olevan enemmän ohjaamista 
nykyisin. Käsitteenä luokanohjaaja nähtiin monipuolisempana kuin luokanval-
voja, sillä luokan ohjaaminen esittää opettajan aktiivisena toimijana.  

Omat työtapani muistuttaa ohjaajaa enemmän kuin valvojaa. Pyrin osallistamaan oppi-
laita, että minä en kanna vastuuta milloin se valokuvaus on, vaan se kerrotaan heille, ja 
sitten oppilaat: muistuttakaa toisianne, olkaa aktiivisia. (H5, Talvimäen koulun luo-
kanohjaaja) 

Tykkään kyllä ohjaaja -sanasta: on oppilaskunnan ohjaava opettaja tai opinto-ohjaaja. 
Opetusnäkemys on siirtymässä opettajuudesta ohjaajuuteen, niin luokanohjaaja vois 
olla parempi. Valvojakaan ei huono ole, se on perinteinen. Ja toisaalta kyllä valvon, että 
kaikki sujuu. Toisaalta tämä ”no news is good news”: en lähe sörkkimään omiani, ei 
heitä aina tartte niin ohjata. (H1, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Vehviläinen (2015) määrittelee ohjauksen yhteistoiminnaksi, jossa tuetaan 
ja edistetään ohjattavan oppimisprosessia tai kasvuprosessia. Onnismaa (2007) 
puolestaan määrittelee ohjauksen ajan, huomion ja kunnioituksen antamiseksi; 
ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan neuvottelua ja yhteistyötä, joka edistää keskus-
telun avulla ohjattavan kykyä parantaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Lato-
maa (2011) muotoilee ohjauksen olevan pedagogista toimintaa, jossa ohjaaja 
pyrkii ohjattavan elämäntilannetta, kokemusta ja toimintaa tulkitsemalla ja 
ymmärtämällä edesauttamaan ohjattavan kasvua, oppimista ja sosiaalistumista, 
tukemaan ohjattavaa vaikeuksissa ja mahdollistamaan virheiden korjaamista.  

Vehviläisen mukaan (2015, 12-13) ohjauksessa kyse on yhteistoiminnasta 
sekä ohjattavien toimijuuden vahvistamisesta. Ohjaus on usein pitkäkestoista, 
opintojen tai opiskelun ohjaamista. Ohjauksen kautta yksilö ja instituutio - ku-
ten oppilas ja koulu - kohtaavat toisensa ja parhaassa tapauksessa toiminta on-
nistuu sekä yksilön että instituution kannalta. Ohjattavat saavat opintoja val-
miiksi ja oppivat niiden kautta jotain. He tunnistavat paikkansa yhteisössä, 
tunnistavat motivaationsa olla niissä mukana sekä kehittävät tapoja toimia niis-
sä. Tämä määritelmä sopii hyvin yläkoulun luokanohjaajan ja oppilaan vuoro-
vaikutuksen pohjaksi, joten käytän tässä työssä luokanohjaaja -nimitystä.  

Sosiodynaaminen ohjaus korostaa vuorovaikutusta ja dialogia konstruk-
tivistisesta näkökulmasta (Peavy 1999, 2004). Tätä näkemystä korostetaan muun 
muassa Jyväskylän yliopiston opinto-ohjaajakoulutuksessa. Kanadalaisen 
Peavyn (1999, 19-21, 43) mukaan ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä, 
rohkaisua ja aktivoimista. Ohjaus on toisten ihmisten auttamiseen tähtäävää 
reflektiivistä sosiaalista toimintaa, jossa ohjaaja pyrkii auttamaan ohjattavaa 
saamaan omat voimavaransa käyttöön. Ohjaukseen kuuluu ohjattavaa kun-
nioittavaa dialogia, jossa kieli on tärkeä merkityksen rakentamisen väline.  
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Suomalaisista ohjauksen tutkijoista Parkkinen (2013, 109) korostaa ohjaa-
jan eettisyyttä, johon kuuluu ohjattavan arvostaminen: ohjaajan arvostava ja 
kunnioittava asenne ohjattavaa kohtaan luo positiivisen ilmapiirin, jossa aito 
dialogi tulee mahdolliseksi. Kokemus arvostetuksi tulemisesta luo vastavuoroi-
suutta ja keskinäistä luottamusta, jolloin henkilökohtaisten kysymysten käsitte-
leminen on mielekästä. Onnismaa (2007, 28) kuvaa tarkemmin dialogia ja siinä 
ohjauksen rooleja: ohjattava osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkai-
semiseen. Ohjattavan omat tavoitteet ja tulkinta ovat koko ohjauksen lähtökoh-
ta, sillä hän on itse oman elämänsä asiantuntija. Ohjaajan rooli puolestaan on se, 
että hän pyrkii dialogissa vahvistamaan ohjattavan toimintakykyä ja välttää 
valmiiden ratkaisumallien tarjoamista.  

Peavyn mukaan (1999, 45) elämänkenttä on metaforinen käsite tilalle, jossa 
elämme. Elämänkenttä on psykologinen ja sosiaalinen käsite, joka ohjaa ihmis-
ten toimintaa ja tulkintoja. Peavy erottaa neljä elämänkentän osaa: suhteet toi-
siin ihmisiin ja läheisyys, työ ja oppiminen, terveys ja ruumiillisuus sekä henki-
syys ja maailmankatsomukselliset asiat (ks. myös Onnismaa 2007, 34). Peavyn 
mukaan (1999, 48) ohjaus on myös kulttuurikeskeistä toimintaa, jossa autetaan 
kulttuurin jäseniä oppimaan, miten he voivat siirtyä uuteen kulttuuriin ja 
suunnistaa siinä. Parkkisen (2013, 109) mukaan ohjaajan täytyy olla tietoinen 
omista arvoistaan ja niiden vaikutuksesta ohjausvuorovaikutukseen. 

Juutilainen ja Vanhalakka-Ruoho (2011, 234-236) esittävät, että ohjauspro-
sessiin kuuluvat seuraavat osaamisen ydinalueet (kuvio 8): 

 

 

KUVIO 8 Ohjausprosessin ydinalueet Juutilaisen ja Vanhalakka-Ruohon (2011) mallia 
mukaillen. 

Näissä ohjausprosessin ydinalueissa voi nähdä paljon yhteistä myös inklusiivi-
sen koulukulttuurin lähtökohtiin, kuten eettinen osaaminen, erilaisten oppijoi-
den tukeminen ja oppimisen esteiden poistaminen, vuorovaikutusosaamiseen 
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liittyvä yhteistyö moniammatillisesti ja erilaisten ihmisten kanssa sekä moninai-
suuden ymmärtäminen laajemmin yhteiskunnassa.  

Luokanohjaajan käsikirja (Halme, Huttunen, Kuikka, Pesonen & Suoja 
2007, 5-16) on tehty osana Opetushallituksen kehittämishanketta, joka liittyy 
opinto-ohjaukseen. Siinä esitellään luokanohjaajan yleisinä tehtävinä kodin ja 
koulun yhteistyön hoitaminen, oppilaiden oppimisen ja kehityksen tukeminen 
sekä tarvittavien asiakirjojen laatiminen tukea tarvitseville oppilaille.  

Luokanohjaajan tehtävä yläkoulussa on yksi opettajan erityistehtävistä, 
josta ei yleensä voi kieltäytyä, jos rehtori niin määrää. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (2014) mukaan oppilaan ohjaaminen kuuluu kaikille 
oppilaan opettajille. Ohjaus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: kasvun ja kehi-
tyksen tukeminen, oppimaan oppimisen ohjaaminen ja uravalinnan ohjaus. 
Koulujen työnjako tämän suhteen tulisi määritellä kunkin koulun opetussuun-
nitelmassa. Halme ja Huttunen (2012, 160) sekä Kasurinen (2012, 89) pohtivat 
työnjakoa yläkoulussa. Heidän mukaansa luokanohjaajan rooli painottuu kas-
vun ja kehityksen tukemiseen, aineenopettajat ohjaavat oppimista erityisesti 
oman aineen näkökulmasta ja opinto-ohjaajan tehtävä on ohjata jatko-
opintoihin ja uravalintaan. 

2.4 Tiivistelmä 

Inkluusio on kulttuurisidonnainen käsite, joten se voidaan tulkita monin tavoin. 
Suppean määritelmän mukaan inkluusio merkitsee kaikkien oppilaiden opet-
tamista yhdessä ikätovereiden kanssa lähikoulussa niin, että ketään ei vamman 
tai erilaisuuden takia eroteta muista. Laaja inkluusiokäsitys tuo laajemmin esille 
yhteiskunnallisen osallisuuden tai ulkopuolelle jäämisen; tämä voi liittyä suku-
puoleen, kulttuuriin tai sosiaaliseen asemaan. Inkluusion tavoitteena voidaan 
nähdä kaikkien lasten koulutuksellisen ja sosiaalisen osaamisen varmistaminen 
niin, että he voivat olla yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Tässä tutkimuksessa 
keskeinen on Boothin ja Ainscown (2002; 2005) tulkinta inkluusiosta: poistetaan 
oppimisen ja osallistumisen esteitä kaikilta oppilailta. Laajempi yhteiskunnalli-
nen inkluusio pyritään saavuttamaan, kun kaikkia kouluyhteisön jäseniä arvos-
tetaan ja kaikkien oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta tuetaan. Tällöin teh-
dään yhteistyötä koulussa moniammatillisesti sekä vanhempien ja lähiyhteisö-
jen kanssa monialaisesti. 

Yläkoulun luokanohjaajan toimenkuvaan kuuluu yhteistyö oppilaiden, 
vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Suomalaiset oppilaat ovat menestyneet 
osaamista mittaavissa tutkimuksissa, mutta kouluviihtyvyys on ollut melko 
heikkoa. Uusimmat tutkimukset tuovat positiivisia uutisia: opettajien ja oppi-
laiden välit ovat parantuneet ja suurin osa yläkouluikäisistä voi hyvin - ongel-
mat kuitenkin kasaantuvat osalle nuoria. Suuri osa yläkoululaisten vanhemmis-
ta on tyytyväinen koulun ja kodin yhteistyöhön, mutta osa näkee siinä paran-
nettavaa. Yläkoulun opettajista suurin osa viihtyy työssään ja kokee, että Suo-
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messa opettajan työtä arvostetaan. Kehitettävää olisi mentoroinnissa ja val-
miuksien saamisessa kouluarjen haasteiden ratkaisemiseen. 

Suomalaisen inkluusion ja koulutuksen historia voidaan tulkita myös op-
pilaiden valikoimisen historiaksi: millaisia lapsia on haluttu opettaa yhdessä. 
Suomessa vasta 1970-luvun peruskoulujärjestelmä konkretisoi sosiaalisen tasa-
arvon tavoitteen, jossa eri yhteiskuntaluokkien lapset maaseudulta ja kaupun-
gista saivat samanlaista koulutusta. Yksilöllistä tasa-arvoa korostava diskurssi 
johti 1990-luvulta lähtien ”lohkoutuvaan peruskouluun”, jossa oppilaat osittain 
valikoituvat kaupunkien yläkouluihin painotusten mukaan. Osallistava tasa-
arvopuhe on tuonut esille vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien 
lasten oikeuden tasa-arvoiseen koulutukseen. 

Suomessa on otettu askelia kohti inklusiivisempaa koulua. Perusopetus-
lain muutos (642/2010) toi perusopetukseen oppimisen kolmiportaisen tuen, 
joka laajentaa opettajien vastuuta huolehtia kaikkien oppilaiden tuen saamises-
ta moniammatillisen yhteistyön avulla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(1287/2013) pyrkii edistämään yhteisöllistä ja yksilökohtaista hyvinvointia mo-
nialaisen yhteistyön avulla. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet (2014) tuo ensimmäistä kertaa esille käsitteen inkluusio. Samalla koroste-
taan inklusiivista oppilaiden osallisuutta: koulutyön perustana on oppilaiden 
osallisuus ja kuulluksi tuleminen.  

Inklusiivisen koulukulttuurin esteitä ovat esimerkiksi individualistinen 
työkulttuuri, yhteistoiminnan organisoinnin vaikeus, erityisopetuksen medika-
lisoituminen ja opettajien varautunut asenne erilaisten oppijoiden opettamiseen 
tavallisessa ryhmässä. Inkluusiota puolestaan edistää koulun johdon ja opetta-
jien sitoutuminen siihen sekä yhteistyön monialainen kehittäminen myös van-
hempien kanssa. Suomi on sitoutunut kansainvälisten sopimusten perusteella 
turvaamaan kaikkien lasten koulutuksen mahdollisimman hyvin.  

Opettajaihanne on kehittynyt kansankynttilästä muutosagentiksi. Opetta-
jan ammatilliseen osaamiseen nähdään kuuluvaksi muun muassa asiantunti-
juus, opetustaidot ja emotionaalinen älykkyys, mutta erityisesti kollegiaalinen 
yhteistyö. Avoimuuden kulttuuri ja yhteisölliset rakenteet parantavat henkilös-
tön hyvinvointia myös peruskoulussa. Kollaboratiivinen yhteistyön kulttuuri 
olisi Hargreavesin (1994) mukaan edellytys koulun toiminnan kehittämiselle: 
yhteistyö on yhteisöllisen oppimisen keskeinen periaate, koska se edistää yh-
teistä ajattelua ja ammatillista oppimista. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden (2014) mukaan perusopetuksen toimintakulttuurin ydin on juuri 
oppiva yhteisö, jossa tärkeää on yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemus 
kaikille. 

Opinto-ohjaajuuden paradigman näkökulmasta yläkoulun luokanohjaajan 
ammattitaitoon ja ohjausprosessiin kuuluvat muun muassa eettinen osaaminen, 
erilaisten oppijoiden tukeminen, vuorovaikutustaidot monenlaisten ihmisten 
kanssa ja monialainen yhteistyö koulussa – näissä onkin paljon yhteistä Boothin 
ja Ainscown (2002) inkluusionäkemyksen kanssa. 



    

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävä on selvittää, miten inkluusio eli osallistava kasvatus liittyy 
yläkoulun luokanohjaajan työhön ja miten luokanohjaajan työtä voidaan 
kehittää inkluusion toteuttamisessa. 

Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Miten yläkoulun luokanohjaajan toimenkuvaan liittyy inklusiivinen

eli osallistava kasvatus?
a) Miten inklusiivisen koulukulttuurin periaatteet toteutuvat luokanoh-

jaajien näkökulmasta omassa koulussa?
b) Miten inklusiivinen kasvatus toteutuu luokanohjaajan ja oppilaitten

välillä luokanohjaajien näkökulmasta?
c) Miten inklusiivinen yhteistyö toteutuu luokanohjaajan ja vanhempien

välillä luokanohjaajien näkökulmasta?
d) Miten inklusiivinen yhteistyö toteutuu luokanohjaajan ja koulun

henkilökunnan välillä luokanohjaajien näkökulmasta?

2. Millaista on inklusiivinen toiminta yläkoulussa sekä millaisilla keinoilla
yläkoulun luokanohjaajan työtä voidaan kehittää inkluusion toteuttami-
sessa?

3.2 Tieteenfilosofiset valinnat 

Ontologinen, epistemologinen ja metodologinen kysymys ovat Guban ja Lin-
colnin (2000) mukaan jokaisen tutkimusparadigman keskeiset kysymykset, joi-
hin otetaan kantaa. Ontologia voidaan määritellä opiksi olevaisen luonteesta. 
Ontologisen näkökulman mukaan kysytään, millainen on todellisuuden olemus 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
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ja mitä voimme tietää siitä. Epistemologia puolestaan on oppi tiedosta ja sen 
olemuksesta. Epistemologinen kysymys viittaa tutkijan ja tiedon väliseen suh-
teeseen ja siihen, mitä ylipäätään voidaan tietää. Metodologia merkitsee oppia 
tiedonhankkimismenetelmistä, joten metodologinen kysymys viittaa siihen ta-
paan, miten tietoa hankitaan. Tutkimusparadigmojen perususkomusten vertai-
lussa käytin pohjana Guban ja Lincolnin (2000, 109) sekä Metsämuurosen (2006, 
84-87) tulkintoja tutkimusparadigmoista. 

Ontologinen näkökulma tutkimukseeni sisältää sekä jälkipositivistisia 
piirteitä että konstruktivismin piirteitä. Tutkimukseni kyselytutkimus -osuus 
edustaa lähinnä jälkipositivismia ja Talvimäen koulun tutkimus konstruktivis-
mia. Näitä tarkennan seuraavissa kappaleissa. 

Kyselytutkimukseni edustaa survey -tyyppistä metodia ja jälkipositivis-
mia, sillä ontologiselta kannalta tulkitsen sen edustavan kriittistä realismia, jon-
ka mukaan todellisuus on epätäydellisesti ja todennäköisesti havaittavissa. Tut-
kimuslomakkeiden avulla pyritään niin objektiiviseen havaintojen saamiseen 
kuin mahdollista, mutta täydelliseen objektiivisuuteen ei päästä. Tutkimukseni 
tuloksia kuitenkin verrataan aiempiin tuloksiin ja tiedeyhteisö arvioi tuloksia. 
(Guba & Lincoln 2000, 109). Postpositivismiin kuuluu tutkimuksen toistetta-
vuus eli kyselytutkimus on mahdollista toistaa sellaisenaan.  

Tutkimusparadigma Talvimäen koulun suhteen puolestaan on lähinnä 
konstruktivistinen. Tällöin ontologisesta näkökulmasta todellisuus syntyy rela-
tivismin kautta. On olemassa paikallisesti ja spesifisti konstruoitunut todelli-
suus, jossa todellisuus on eri henkilöiden suhteellista todellisuutta, vaikka osa 
todellisuudesta voi olla yhteistä monien yksilöiden kanssa. Talvimäen koulu-
kulttuuri oli tutkimuksessani tuo paikallinen ja spesifi todellisuus, jota jokainen 
haastateltava tulkitsi omasta näkökulmastaan. Talvimäen haastateltavilla on 
yhteistä todellisuutta. He työskentelevät tai opiskelevat samassa kouluraken-
nuksessa koulupäivien aikana ja tekevät keskenään yhteistyötä. Myös tutkima-
ni koulun opetussuunnitelmat ja ohjeistukset ovat kaikille yhteisiä. Silti jokai-
sella koulussa toimivalla ihmisellä on oma suhteellinen todellisuus, joka syntyy 
oman ammatin tai aseman sekä oman persoonan kautta. Näitä jokaisen oman 
todellisuuden kuvauksia koulutyöstä ja erityisesti luokanohjaajan merkitykses-
tä halusin haastatteluissa tutkia.  

Epistemologinen näkökulma (Guba & Lincoln 2000, 109) tähän tutkimuk-
seen sisältää sekä jälkipositivismin piirteitä että konstruktivismin piirteitä. Ky-
selytutkimukseni sisältää postpositivismin kriittisen tradition näkökulman. 
Tutkimuksessa pyritään niin objektiiviseen havaintojen saamiseen kuin mah-
dollista, mutta täydelliseen objektiivisuuteen ei päästä, sillä ”todellinen” todel-
lisuus on vain epätäydellisesti ja todennäköisesti havaittavissa.  

Talvimäen koulun tutkimus edustaa puolestaan konstruktivismia. Kon-
struktivistinen tutkimus on vuorovaikutteista ja subjektiivista, jolloin tutkija luo 
tuloksia ja tulkitsee löydöksiään tutkittavasta. Tällöin tutkija ja tutkittava ovat 
aktiivisesti yhteydessä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Talvimäen koulun 
haastattelujen aikana olin tutkijana itse luomassa tuloksia, sillä olin tuolloin 
vuorovaikutuksessa haastateltavien kanssa ja oman persoonani kautta tein 
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haastatteluja. Jos joku toinen olisi tehnyt haastatteluja Talvimäellä, haastattelut 
ja tilanteet eivät olisi olleet täysin samanlaisia, joten löydökset ja tulkinnatkaan 
eivät olisi täysin samanlaisia. 

Metodologian näkökulmasta tämä tutkimus sisältää sekä jälkipositivisti-
sia että konstruktivistisia piirteitä. Tutkimus sisältää jälkipositivismin mukai-
sesti metodien moninaisuuden, johon sisältyy sekä laadullisia että määrällisiä 
piirteitä. Konstruktivismin metodologia puolestaan perustuu tulkintaan eli 
hermeneutiikkaan, sillä tarkoituksena on etsiä ja luoda tulkintoja todellisuudes-
ta. (Guba & Lincoln 2000, 109). Tässä tutkimuksessa yhdistyvät laadullinen ja 
määrällinen tutkimus, mutta laadullisen tutkimusote on pääasiallinen ja 
määrällinen tätä tukeva. Tutkimukseni survey -tyyppinen kyselytutkimus 
edustaa kvantitatiivista metodia, varsinkin sen Inkluusioindeksi -osuus. Meto-
dologisesta näkökulmasta kyselytutkimuksessa ei pyritty positivismin luonnon-
tieteellisiin kontrolloituihin koejärjestelyihin, vaan tutkittavat kohteet eli ylä-
koulun luokanohjaajat vastasivat luonnollisessa työympäristössään koulussa 
omaehtoisesti: tällöin metodologia edustaa jälkipositivismia.  

Konstruktivismin metodologia perustuu tulkintaan eli hermeneutiikkaan, 
sillä tarkoituksena on etsiä ja luoda tulkintoja todellisuudesta. Niinpä Talvimä-
en koulun haastatteluissa etsinkin haastateltavien tulkintoja koulutodellisuu-
desta eri ammattien näkökulmasta, joten vaikka kysymykset sisälsivät samoja-
kin elementtejä, niissä oli myös eroja ammattiryhmien välillä (haastattelukysy-
mykset liitteessä 3).  

Mixed methods tarkoittaa Pitkäniemen (2015, 262-264) mukaan meteodo-
logiaa, joka yhdistää toisiinsa kvantitatiivista ja kvalitatiivista orientaatiota. 
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin yhdistäminen voi Tashakkorin ja 
Teddlien (2004, 14-15) mukaan tuoda lisäarvoa tutkimukselle ainakin kolmella 
eri tavalla. Ensinnäkin sen avulla voidaan vastata sellaisiin kysymyksiin, joihin 
muilla yksittäisillä menetelmillä ei saada vastausta. Toisaalta mixed methods -
lähestymistavan avulla voi tehdä perusteltuja johtopäätöksiä useammasta nä-
kökulmasta kuin pelkästään kvalitatiivisessa tai kvantitatiivisessa tutkimukses-
sa. Lisäksi mixed methods -tutkimus voi tuoda selkeämmin esille aineiston mo-
ninaisuuden ja erilaiset tulkinnat.  

Mixed methods -tutkimuksessa voidaan käyttää cross over –tutkimus-
asetelmaa, jossa jompikumpi monometodi on hallitsevampi (Pitkäniemi 2015; 
ks. myös Metsämuuronen 2006a, 133-134). Kvantitatiivinen metodi on käytössä 
lähinnä tutkimuskysymyksen 1a tutkimisessa: luokanohjaajien näkemyksiä in-
klusiivisen koulukulttuurin toteutumisesta tutkin Boothin ja Ainscown In-
kluusioindeksi -mallin (2005) avulla. Kyselytutkimuksen avoimet kysymykset 
ja Talvimäen koulun tapaustutkimus edustavat laadullista tutkimusta – näiden 
avulla etsitään vastauksia muihin tutkimuskysymyksiin eli kysymyksiin 1b, 1c, 
1d sekä 2. 

Niiniluodon (1980, 21-22) filosofisen metodin mukaan tutkimukseen kuu-
luu kolmivaiheinen rakenne: problematisointi, eksplikointi ja argumentaatio. 
Laadullisessa tutkimuksessa oleellista on Eskolan ja Suorannan (2008, 249) mu-
kaan eksplikointi eli se, että tutkija kertoo seikkaperäisesti tekemistään ratkai-
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suista raportissaan. Eksplikoinnit toimivat tutkimuksen arvioinnin perustana ja 
toisaalta ne opettavat tutkimuksen lukijaa ottamaan huomioon esille tuotuja 
seikkoja omissa tutkimuksissaan. Eskola ja Suoranta suosittelevatkin tutkimus-
ratkaisujen reflektoinnin aloittamisen jo tutkimusidean aikaan ja sen jatkamisen 
läpi tutkimusongelman kehittelyn, aineistonkeruun, luokittelun ja tulkinnan 
aina raportointiin saakka. Näin pyrin tekemään tässä tutkimuksessa.  

3.3 Tutkimusaineiston hankkiminen 

Tutkimusaineisto koostuu kyselytutkimuksen tutkimuslomakkeista sekä Tal-
vimäen koulun haastatteluista, osallistuvasta havainnoinnista ja dokumenteista 
(taulukko 2). Metsämuurosen (2006a, 88) ja Silvermannin (1993) mukaan kes-
keiset tutkimusmetodit laadullisessa metodologiassa ovat haastattelu, osallistu-
va havainnointi ja tekstianalyysi. Talvimäen koulun haastattelut, osallistuva 
havainnointi ja dokumenttien tulkinta edustavat laadullista tutkimusta. Tutki-
mukseni survey -tyyppinen kyselytutkimus edustaa kvantitatiivista metodia, 
varsinkin sen Inkluusioindeksi -osuus. Mixed methods mahdollistaa sen, että 
tutkimuskysymyksiin saadaan vastauksia, jotka ovat moniulotteisempia kuin 
monometodien antamat vastaukset. 

Tässä tutkimuksessa toteutuvat myös aineisto- ja menetelmätriangulaatio. 
Triangulaatiolla tarkoitetaan Eskolan ja Suorannan (2008, 68) mukaan erilaisten 
aineistojen, teorioiden ja/ tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Tri-
angulaation käyttöä voidaan heidän mukaansa perustella sillä, että yksittäisellä 
tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvausta ilmiöstä, joten use-
ammalla menetelmällä ja aineistolla voi tutkia sitä useammasta näkökulmasta. 
Denzinin (1988) mukaan aineistotriangulaatio tarkoittaa sitä, että yhdessä tut-
kimuksessa käytetään useanlaisia aineistoja ja/ tai useita eri tiedonantajaryh-
miä. Menetelmätriangulaatiossa kohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankin-
ta- ja tutkimusmenetelmillä. (Eskola & Suoranta 2008, 68-72; Patton, 2002; 247-
248; Tuomi & Sarajärvi 2013, 144-146).  
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TAULUKKO 2 Tutkimuksen aineisto ja osallistujat  

   

3.3.1 Osallistujat  

Kyselytutkimukseen osallistui 102 yläkoulun opettajaa, jotka toimivat luo-
kanohjaajina. Mukana oli kolmetoista yläkoulua kolmestatoista eri kunnasta. 
Koulut sijaisivat maantieteellisesti eri puolilla Suomea, joukossa oli kouluja 
kaupungeista ja maaseudulta. Koulut olivat oppilasmäärältään erilaisia. Muka-
na oli yli 700 oppilaan yläkoulu ja alle sadan oppilaan koulu, loput olivat tasai-
sesti siltä väliltä. Kun lähetin tutkimuslomakkeet yläkouluille syksyn 2011 ja 
kevään 2013 välisenä aikana, valitsin kyselytutkimukseeni erikokoisia yläkoulu-
ja eri puolilta Suomea. Aluksi tutkin koulujen perustietoja niiden omilta nettisi-
vuilta, jotka olivat sisällöllisesti erilaisia. Osa kouluista esitti perustiedot selke-
ästi ja lyhyesti, joidenkin koulujen sivuilta sai etsiä tietoja jopa turhaan.  

Kyselytutkimukseeni vastanneet yläkoulun opettajat edustavat varsin hy-
vin keskimääräistä yläkoulun opettajaa Suomessa. Opettajavuosien keskiarvo 
on sama (15 vuotta), nais- ja miesopettajien suhdeluku on lähes sama ja ikäja-
kaumakin vastaa varsin hyvin valtakunnallista ikäjakaumaa. Suomessa yläkou-
lujen opettajista on naisia 72% ja miehiä 28% (Taajamo ym. 2014, 16). Tässä tut-
kimuksessa vastaajista oli naisia 70,6% ja miehiä 29,4% eli suhdeluku on mel-
kein sama kuin koko Suomen yläkouluissa. Suomessa yläkoulun opettajilla oli 
keskimäärin 15 vuotta työkokemusta, josta 11 vuotta oli nykyisestä koulusta 

Kyselytutkimus

• Mukana 13 yläkoulua, jotka olivat 
13:sta eri kunnasta

• Vastaajinan 102 luokanohjaajana 
toimivaa yläkoulun opettajaa

• Vastausprosentti 73
• Tutkimuslomakkeessa kuusi 

sivua:
• a) Avoimet kysymykset 

luokanohjaajan työstä kolme 
sivua

• b) Boothin ja Ainscown 
Inkluusioindeksi -malli kolme 
sivua

• Yhteensä 612 sivua
• Ajoitus: syksy 2011 - syksy 2013

Talvimäen koulun 
tapaustutkimus

• Haastattelut:
• Talvimäen koululla 22 

haastateltavaa: 13 opettajaa, 
rehtori, kolme oppilashuollon 
edustajaa, kolme oppilaskunnan 
edustajaa, kaksi nuoriso-ohjaajaa

• Yht. 144 sivua litteroitua tekstiä                                   
Osallistuva havainnointi:

• Muistiinpanot ja tarkennukset 
sähköpostilla n. 30 sivua                                        
Dokumentit:

• Talvimäen koulun ja kaupungin 
opetussuunnitelmat (2017)

• Talvimäen kotisivut ja 
tiedotuslehdet 2015-2017 sekä 
oppilaan, opettajan ja 
luokanvalvojan oppaat

• Dokumentit n. 250 sivua
• Marraskuu 2015 -tammikuu 2016
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(Taajamo ym. 2014, 18). Kyselytutkimukseeni vastanneiden luokanohjaajien 
opettajavuosien keskiarvo oli myös 15 vuotta (14,9 tarkalleen) ja mediaani oli 14.  

 Suomessa yläkoulun opettajien ikäjakauma on seuraava (Taajamo ym. 
2014, 16): 25-29-vuotiaita 7%, 30-39-vuotiaita 28%, 40-49-vuotiaita 31%, 50-59-
vuotiaita 27% ja yli 60-vuotiaita 5%. Kyselytutkimukseni vastaajat jakautuivat 
opettajakokemuksen mukaan tasaisesti välille 0-33 vuotta; yksi opettaja oli siis 
aloittanut opettajana juuri samana syksynä, kun vastasi kyselyyn. Kun selvitin 
sitä, miten työkokemus opettajana on yhteydessä käsitykseen inkluusiosta, ja-
oin opettajat kolmeen ryhmään Hargreavesin (2005; 2013) mallin mukaan. 
Opettajan uran alussa olevia eli 0-4 vuotta opettajana toimineita oli kyselyyni 
vastanneista 16,7%. Opettajana 5-19 vuotta toimineita oli vastaajista 49%. Vä-
hintään 20 vuotta opettajana työskennelleitä vastaajista oli 34,3%. 

Suomen yläkouluissa on keskimäärin 348 oppilasta ja luokkakoko 18 oppi-
lasta (Taajamo ym. 2014, 19). Opetushallituksen mukaan (Kumpulainen 2014) 
Suomen perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 oli keskimäärin 20 oppilasta ja luokil-
la 7-9 keskimäärin 17 oppilasta. Kyselytutkimukseen vastanneiden luokanoh-
jaajien valvontaluokilla oli keskimäärin 18,4 oppilasta, mediaani 19 ja moodi 17.  

Talvimäen koululla haastattelin 22 henkilöä: yhdeksää luokanohjaajana 
toimivaa opettajaa, kahta luokkatasojohtajana toimivaa opettajaa, rehtoria, 
opinto-ohjaajaa, erityisopettajaa, kolmea oppilashuoltohenkilökuntaan kuulu-
vaa henkilöä (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja), kolmea oppilaskunnan 
edustajaa ja kahta nuoriso-ohjaajaa.  

Jo tutkimuksen alkuvaiheissa suunnitelmani oli tehdä myös luokanohjaa-
jien haastatteluja. Tutustuttuani tutkimuksiin ja kirjallisuuteen kiinnostuin yli-
opistollisesta Yhteisöllinen koulu -projektista, jonka tavoitteena oli kehittää 
koulujen moniammatillista yhteistyötä ja yhteisöllisiä toimintatapoja, jotka tu-
kevat oppilaiden kasvua ja oppimista. Lisäksi haluttiin huolehtia työhyvin-
voinnista ja kehittää työyhteisön toimintakulttuuria. (Rajakaltio 2014.) Yhteisöl-
linen koulu -projekti oli yliopistollinen projekti vuosina 2010-2013. Siihen osal-
listui 15 koulua, joille järjestettiin täydennyskoulutusta ja konsultointia kolmi-
portaisen tuen, yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. (Rajakaltio 
2014, 9-11.) Yhteisöllinen koulu -projektissa inkluusio nähtiin laajassa, ihmisten 
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta korostavassa merkityksessä, jolloin koulun 
arjessa inkluusion toteutumiseen vaikuttivat koulun aikuisten suhtautuminen 
inkluusioon sekä koulun käytänteet (Rajakaltio 2014; ks. myös Seppälä-
Pänkäläinen 2009). Tässä projektissa oli kiinnostavia yhtymäkohtia käyttämääni 
Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -malliin (2005).  

 Olin yhteydessä projektin tutkijaan, joka kertoi projektin tavoitteista ja to-
teuttamisesta. Hänen avullaan etsin tietoja luokanohjaajan työtä kehittäneistä 
yläkouluista Suomessa ja otin yhteyttä niihin. Yhden koulun rehtori kiinnostui 
tutkimuksestani, joten tutustuin kouluun ensimmäisen kerran marraskuussa 
2015 ja toisen kerran tammikuussa 2016. Koska vierailin koulussa talvella, ol-
koon koulu nimeltään Talvimäen koulu. Se on Etelä-Suomessa sijaitseva iso 
yhtenäiskoulu, jonka luokat 1-6 sijaitsevat eri rakennuksessa kuin luokat 7-9. 
Haastattelemieni opettajien mukaan yhteistyö alakoulun ja yläkoulun välillä oli 
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aika vähäistä. Yläkoulussa oli useita satoja oppilaita ja useita kymmeniä opetta-
jia. Pari vuotta aiemmin oli kaksi isoa yläkoulua liitetty yhteen. Kaikki haasta-
tellut näkivät yhdistämisen lopulta onnistuneen yllättävän hyvin: Kun kaksi hy-
vää yhdisty, niin tuli vaan entistä parempi koulu! Talvimäen yläkoulussa oli kah-
denlaista painotusopetusta, joihin oppilaat tulivat valintakokeiden kautta. 
Vuoden 2016 syksyllä yläkoulun aloittaneista seitsemäsluokkalaisesta hieman 
yli puolet tuli lähialueelta oman koulupolkunsa mukaisesti ja hieman alle puo-
let tuli valintakokeiden kautta muualta kaupungista ja lähikunnista.  

Ensimmäisellä kerralla haastattelin opettajia (yhdeksää luokanohjaajaa ja 
kahta luokkatasojohtajaa), rehtoria, opinto-ohjaajaa sekä oppilaskunnan edusta-
jia. Olin etukäteen ollut rehtoriin yhteydessä puhelimitse sekä sähköpostilla ja 
saanut häneltä luvan tulla tutustumaan kouluun ja tekemään haastatteluja. Olin 
sopinut osan haastatteluista opettajien kanssa etukäteen sähköpostilla, osan 
sovin paikan päällä koululla. Luokkatasojohtajat olivat opettajia, jotka vastasi-
vat oman luokkatason asioiden hoitamisesta yhdessä luokanohjaajien kanssa ja 
johtivat pedagogisten tiimien toimintaa (tarkemmin luvussa 6). 

Havainnoin haastattelujen ohessa koulutyötä välitunneilla ja jonkin verran 
oppitunneilla. Keskustelin myös koulusihteerin, vahtimestarin ja ruokalan 
työntekijöiden kanssa. Toisella vierailukerralla haastattelin erityisopettajaa, 
kouluterveydenhoitajaa, kuraattoria, psykologia ja kahta nuorisotyöntekijää, 
jotka työskentelivät pari päivää viikossa Talvimäen koululla (haastattelukysy-
mykset liitteessä 3). Keräsin myös dokumenttiaineistoa koululta ja erityisesti 
sen nettisivuilta, kun etsin sieltä sekä yleisiä koulun ohjeistuksia että erityisesti 
luokanohjaajan työhön liittyviä ohjeita.  

3.3.2 Kyselytutkimuksen avoimet kysymykset ja Inkluusioindeksi -malli 

Kyselytutkimukseni tutkimuslomake jakautui kahteen osaan: ensin kolme sivua 
luokanohjaajien näkemyksiä omasta työstään (tutkimuskysymykset 1b, 1c ja 1d) 
avointen kysymysten avulla ja sitten kolme sivua luokanohjaajien näkemyksiä 
inkluusion toteutumisesta (tutkimuskysymys 1a) Boothin ja Ainscown In-
kluusioindeksi -mallin (2005) avulla. (taulukko 2) 

Tutkimuslomake oli siis kuusisivuinen lomake (taulukot 5A, 5B ja 5C lu-
vussa 4 sekä liitteet 1 ja 2), jossa oli kolme sivua avoimia kysymyksiä luokanoh-
jaajan työstä ja kolme sivua Bootin ja Ainscown (2002; 2005) Inkluusioindeksi -
mallin väittämiä. Yhteensä lomakkeista muodostui 612 sivua. Analysointivai-
heessa luokittelin avoimia kysymyksiä laadullisesti sisällönanalyysin avulla ja 
tällöin syntyi 38 sivua tekstiä.  

Luokanohjaajan työtä käsittelevät kysymykset olivat pääasiassa avoimia 
kysymyksiä, jotka laadin itse metodisen tutkimuskirjallisuuden (esim. Alasuu-
tari 2014; Patton 2002; Valli & Aaltola 2015) ja ohjaajieni avulla sekä oman työ-
kokemukseni perusteella (luokanohjaajan työtä koskevat kysymykset liitteessä 
2). Käytin kyselytutkimuksen tutkimuslomakkeessa luokanvalvoja -käsitettä, 
koska Suomen yläkouluissa luokanvalvoja näyttäisi olevan käytössä selvästi 
enemmän kuin luokanohjaaja – ainakin yläkoulujen nettisivujen mukaan, joita 
tutkin yli sadan yläkoulun osalta.  
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Avoimissa kysymyksissä kysyttiin esimerkiksi luokanvalvojan tärkeimpiä 
tehtäviä ja sitä, millä tavoin voi vaikuttaa hyvän luokkahengen syntymiseen 
omassa luokassa. Kodin ja koulun yhteistyötä selvitettiin kysymällä sitä, missä 
eri asioissa luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ja milloin huoltajat ottavat 
yhteyttä luokanvalvojaan. Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös vanhempai-
niltojen ja vanhempaintapaamisten käytäntöjä kouluilla. Lisäksi kysyttiin luo-
kanvalvojan roolia kolmiportaisen tuen toteuttamisessa, yhteistyön kehittämis-
tä muun henkilökunnan kanssa sekä luokanvalvojan työn onnistumisia ja on-
gelmia. Erilaisten spesifien tehtävien työnjakoa yläkoulussa kysyttiin taulukko-
tehtävässä (liite 1). Tällaisia tehtäviä olivat muun muassa poissaolojen selvittä-
minen, kiusaamiseen puuttuminen, koulumenestyksen seuraaminen, työrauha-
ongelmien selvittäminen, luokkahengen kehittäminen sekä päihteiden käyttöön 
ja ilkivaltaan puuttuminen. 

Päädyin lomaketutkimukseen sen käytännöllisyyden ja luotettavuuden 
takia. Pystyin organisoimaan kyselyn työni ohella itse enkä tarvinnut tietotek-
nistä apua. Tuolloin vielä sähköisissä kyselyissä ilmeni usein ongelmia, joten 
paperinen versio tuntui luotettavammalta.  

Kun tutkimusaineistoa kerätään tutkimuslomakkeella, ennakkosuunnitte-
lu on Vallin (2015, 239-240) mukaan tärkeää, sillä tutkija ei voi tehdä tarkentavia 
kysymyksiä jälkeenpäin. Tutkimusta auttaa paljon se, jos tutkimusaiheeseen on 
olemassa jo aikaisemmin kehitetty ja testattu tutkimuslomake. Silloinkin tutkija 
joutuu testaamaan kyselyn soveltuvuutta uudessa kontekstissa. Joka tapaukses-
sa tutkimuslomakkeelle on tehtävä esitestaus tai pilottitestaus yhteistyössä tu-
levan kohdejoukon kanssa, jotta voidaan selvittää, onnistuuko lomake vuoro-
puheluun vastaajan kanssa (Gall, Gall & Borg 2003, 236; Valli 2015, 239-240.) 
Tein esitestauksen lomakkeesta syksyllä 2011, jolloin vastaajina toimi viisi ylä-
koulun opettajaa. Myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen jatko-opintojen 
seminaariryhmäläiset ja ohjaajat kommentoivat tutkimuslomakettani. Näin 
saadun palautteen perusteella tarkensin avoimia kysymyksiä ja alun ohjeistusta.     

Inkluusioindeksi -malli on suomennettu versio brittiläisestä Index for 
Inclusion -mallista (Booth & Ainscow 2002; 2005; taulukot 5A, 5B ja 5C luvussa 
4; kuvio 9), jossa inklusiivisen koulukulttuurin, osallistavan opetuksen periaat-
teiden ja inklusiivisten käytänteiden toteutumista mitataan väittämien avulla. 
Vastamäki (2007, 132-133) näkee valmiiden ja jo testattujen mittareiden käyttä-
misessä monia etuja: uusien mittareiden kehittäminen on vaativaa ja aikaa vie-
vää työtä, kun taas valmiit mittarit on jo testattu ja todettu toimiviksi. Lisäksi 
valmiiden mittarien avulla saatuja aiempia tutkimustuloksia voi verrata omiin 
tuloksiin ja sisällyttää tieto osaksi analyysia. Euroopan erityisopetuksen kehit-
tämiskeskus (2009, 18) esittelee Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin 
indikaattorina sekä koulujen itsearviointi- ja kehitysmallina, jolla voidaan mita-
ta henkilökunnan, oppilaiden, vanhempien ja ympäröivän yhteisön asenteita. 
Tämän mallin avulla pyritään oppimisen ja osallistumisen esteitä vähentämään.  
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KUVIO 9 Inkluusioindeksi -mallin väittämien kolmijako (Booth & Ainscow 2005) 

Boothin ja Ainscown (2002) mukaan inklusiiviset arvot tulisi välittää paitsi 
opettajille myös oppilaille, vanhemmille ja koulutuksen järjestäjille. Niinpä In-
kluusioindeksi -malli sisältää inkluusiota kartoittavia kysymyksiä opettajien li-
säksi myös oppilaille, vanhemmille ja koulutuksen järjestäjille. Boothin ja Ains-
cown Inkluusioindeksi -malli (2002, 2005; kuvio 9) soveltuu parhaiten paikalli-
seen koulun kehittämiseen, joten sen avulla tehtyjä tilastollisia tutkimuksia ja 
tuloksia ei juurikaan löytynyt. Eri maiden koulutusjärjestelmät poikkeavat toisis-
taan, joten esimerkiksi australialaisessa tutkimuksessa (Deppeler & Harvey 2004) 
Inkluusioindeksi -malli sovellettiin australialaiseen koulukontekstiin, jolloin ky-
symyksiä muutettiin paljon alkuperäisistä.  

Kun kyse on asenteiden tai mielipiteiden mittaamisesta, käytetään usein Li-
kertin asteikkoa. Se on moniportainen asteikko, jonka keskellä on vaihtoehto ”en 
osaa sanoa” (Gall, Gall & Borg 2003, 228-229). Likertin asteikon heikkous on siinä, 
että osa vastaajista ei halua ottaa kantaa asioihin, vaan käyttää paljon keskim-
mäistä vaihtoehtoa. Toisaalta jotkut eivät halua käyttää ääripäiden vastauk-
sia ”täysin samaa mieltä” tai ”täysin eri mieltä”, vaan tyytyvät olemaan ”jok-
seenkin samaa mieltä” tai ”jokseenkin eri mieltä”. Tutkija voi analysointivaihees-
sa yhdistää nämä olemaan vain ”samaa mieltä” tai ”eri mieltä” (Valli 2007, 115-
117). Näin tein tässä tutkimuksessa. 

Rehtorit tutkimusapuna. Lomaketutkimukseni aineisto on kerätty ryväso-
tannalla. Ryväsotanta eli klusteriotanta on kyseessä silloin, kun populaatio jae-
taan joidenkin kriteerien mukaan klustereihin ja otokseen valitaan yksittäisten 
henkilöiden sijaan kokonaisia klustereita. Yksi klusteri sisältää useampia tilasto-
yksiköitä. Yläkoulut olivat klustereita, joista saatiin luokanohjaajia vastaamaan 
tutkimukseen (Gall, Gall & Borg 2003, 170-173; Nummenmaa 2009, 28-29; Valli 
2007, 112-115). 

Kun löysin sopivasti erilaisia yläkouluja, soitin koulujen rehtoreille ja esitin 
tutkimuspyynnön. Perustelin luokanohjaajan työn merkitystä yläkouluissa ja 
kerroin kyselytutkimuksen sisällöstä. Kun myös inkluusionäkemys korostaa kou-
lun sisällä tehtävää yhteistyötä, yksi tavoitteeni olikin, että rehtori motivoisi luo-
kanohjaajia vastaamaan tutkimukseen ja samalla virittäisi keskustelua oman kou-
lun inklusiivisista käytänteistä (Booth & Ainscow 2002.)  

A) Inklusiivinen 
koulukulttuuri

-13 väitettä

•Yhteisöllisyyden 
rakentaminen: väitteet 
A.1.1.-A.1.7.

•Inklusiivisten arvojen 
vahvistaminen: väitteet 
A.2.1.-A.2.6.

B) Osallistavan 
opetuksen periaatteet

- 15 väitettä

•Kaikille yhteinen koulu: 
väitteet B.1.1.-B.1.6.

•Moninaisuuden 
tukeminen: väitteet 
B.2.1.-B.2.6.

C) Inklusiiviset käytännöt
- 16 väitettä

•Oppimisen ohjaaminen: 
väitteet C.1.1.-C.1.11.

•Resurssien arviointi ja 
organisointi: väitteet 
C.2.1.-C.2.5.
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En lähettänyt kyselyjä syksyllä 2011 kaikille kouluille, vaan halusin tietoi-
sesti kerätä aineistoa vähitellen, jotta voisin samalla jo tutkia ja analysoida vas-
tauksia. Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki tuli voimaan vuonna 
2011, joten halusin saada luokanohjaajilta tietoa myös sen toteuttamisesta käy-
tännössä, joten senkin vuoksi hajautin tutkimuskyselyjen lähettämistä. Pyrin va-
litsemaan kyselyiden ajankohdaksi kouluvuoteen sopivat viikot, jolloin opettajil-
la ei olisi niin paljon kiireitä koulutyössä.  

Olin puhelimitse yhteydessä 27 yläkoulun rehtoriin, joille perustelin tutki-
muksen tärkeyttä. Rehtori olisi siis eräänlainen tutkimusapulainen, joka tuntee 
koulunsa tilanteen ja pystyy motivoimaan opettajia vastaamaan tutkimukseen; 
samalla hän voisi tutkimuksen avulla virittää koulussaan keskustelua inklusiivi-
sesta koulukulttuurista. Minulla ei ollut tuolloin työn ohella mahdollisuutta läh-
teä ympäri Suomea tekemään tutkimusta. 

Rehtoreista yksitoista ei ollut kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta. 
Osa sanoi syyksi sen, että koulun opettajat olivat osallistuneet lähiaikoina useisiin 
tutkimuksiin, varsinkin yliopistokaupunkien läheisyydessä. Kaksi koulua oli juu-
ri remontin keskellä. Muutaman koulun opettajat olivat kiireisiä erilaisten projek-
tien toteuttamisessa ja yhdessä koulussa oli juuri toteutettu iso hallinnollinen 
uudistus, koulujen yhdistäminen.  

Lopulta lähetin kuuteentoista yläkouluun tutkimuslomakkeet postitse. So-
vin jokaisen rehtorin kanssa realistisen lomakemäärän, joka oli suhteessa koulun 
luokanohjaajien määrään. Lomakkeiden mukana oli myös ohjemoniste ja palau-
tuskuori. Lähetin vielä rehtorille sähköpostia, jossa ohjeistin tarkemmin, lisäksi 
lähetin nettiosoitteen Opetushallituksen Luokanohjaajan käsikirjaan (Halme ym. 
2007), jota suosittelin. 

Tutkimuskyselyyni vastasi 13 yläkoulua ja 102 luokanohjaajaa. Kolmesta 
yläkoulusta ei tullut vastauksia lainkaan. Yhden koulun rehtori kysyi myöhem-
min, olisiko mahdollista vastata sähköisesti, mutta olin päätynyt postikyselyyn 
käytännön syistä. Toisen yläkoulun kanslisti puolestaan ilmoitti kohteliaasti, että 
yhtään vastausta ei luokanohjaajilta saatu. Kolmannesta koulusta ei kuulunut 
mitään, vaikka lähetin vielä useita kertoja sähköpostia rehtorille. 

 Aluksi suunnitelmissani oli saada 150-200 vastaajaa kyselytutkimukseen. 
Mutta vastauksia tutkittuani ja analysoituani huomasin aineiston kyllääntyvän 
eli saturoituvan. Samantyyliset havainnot alkoivat toistua siten, että mitään uutta 
ei kyselytutkimuksen avoimissa vastauksissa tai Inkluusioindeksin näkökulmas-
ta enää tullut (Eskola & Suoranta 2008, 62-63; Tuomi & Sarajärvi 2009; 87-90; ks. 
myös luku 7.3). Jotta saisin tutkimukseni aineistoa laajennettua ja syvennettyä, 
päätin tehdä tapaustutkimusta Talvimäen koulussa. 

3.3.3 Talvimäen koulun haastattelut sekä osallistuva havainnointi ja doku-
mentit 

Haastattelun eduiksi Eskola ja Vastamäki (2007, 26-27) esittävät kolme syytä. En-
sinnäkin haastateltavalle tarjoutuu mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä ja vai-
kuttaa asioihin. Toiseksi vastaaja kokee, että juuri hänen ajatuksensa ovat arvok-
kaita ja voivat auttaa muitakin samassa tilanteessa olevia. Motivoiva tekijä voi olla 
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sekin, että haastateltava on aiemmin osallistunut tieteelliseen tutkimukseen. Hirs-
järvi, Remes ja Sajavaara (2015, 205-206) näkevät haastattelun etuina sen, että 
haastateltava on tutkimustilanteessa subjekti eli hän on merkityksiä luova ja aktii-
vinen osapuoli. Haastattelussa on mahdollista syventää vastauksia lisäkysymyk-
sillä ja haastateltavat voi tavoittaa myöhemmin aineiston täydentämistä varten. 
Haastatellessani teinkin tarkentavia lisäkysymyksiä ja myöhemmin tutkimusta 
kirjoittaessani täydensin aineistoa kysymällä tarkennuksia sähköpostin avulla. 

 Haastattelutyyppejä voidaan nähdä useita erilaisia. Strukturoidussa haas-
tattelussa kysymysten muotoilu ja järjestys ovat kaikille samat. Puolistrukturoitu 
haastattelu poikkeaa siten, että kysymykset ovat kaikille samat, mutta ei käytetä 
valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan voi vastata omin sanoin. Teemahaastattelussa 
aiheet eli teema-alueet on ennalta määritetty, ja kaikki etukäteen päätetyt teemat 
käydään haastattelussa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella. 
Haastattelijalla voi olla aihelista, mutta ei välttämättä valmiita kysymyksiä. 
Avoin haastelu muistuttaa eniten tavallista keskustelua. Syvähaastattelussa 
avoimia haastatteluja tehdään enemmän kuin yksi. (Eskola & Suoranta 2008, 86; 
Eskola & Vastamäki 2007, 27-28; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 208-210; Pat-
ton 2002, 349.) 

 Omat haastatteluni olivat lähinnä teemahaastatteluja, koska kävin kaikkien 
Talvimäen koulun haastateltavien kanssa läpi osittain yhteisiä teemoja. Toisaalta 
haastatteluni olivat myös puolistrukturoituja, sillä saman ryhmän edustajille (luo-
kanohjaajat tai oppilashuoltohenkilökunta) kysymykset olivat samoja. Haastatte-
lujen teemoja olivat koulun arvot, koulun ilmapiiri ja yhteistyön toimivuus kou-
luyhteisössä. Selvitin kunkin haastateltavan tehtäviä ja toimintaa kouluyhteisössä. 
Kaikilta kysyin myös näkemystä luokanohjaajien työnkuvasta ja merkityksestä 
sekä yhteistyöstä heidän kanssaan. Selvitin myös koulun vahvuuksia ja mahdolli-
sia kehittämiskohteita (haastattelukysymykset liitteessä 3). Oppilaskunnan edus-
tajat kertoivat näkemyksiään oppilaiden ja oppilaskunnan näkökulmasta. Nuori-
sotyön edustajat kertoivat erityisesti yhteistyötä koulun ja nuorisotyön välillä hei-
dän näkökulmastaan. Myös inkluusio -käsitteen merkitystä kysyin haastateltavilta. 

Patton (2002, 348-353) esittelee ja ryhmittelee kysymystyyppejä, joita haas-
tattelussa voi käyttää: kokemukseen ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset, 
mielipide- ja arvokysymykset, tunnekysymykset, tietokysymykset, aistimuksiin 
liittyvät kysymykset ja haastateltavaa taustoittavat kysymykset. Käytin itsekin 
näitä erilaisia kysymystyyppejä haastatteluissa (liite 3).  

Haastattelin muita yksilöllisesti, mutta oppilaskunnan edustajia (kolme op-
pilasta eri luokka-asteilta) oli tarkoitus haastatella ryhmähaastatteluna, jotta ti-
lanne ei olisi nuorille oppilaille liian jännittävä (Eskola & Suoranta 2008, 94). Kou-
lun arjen hektisyyttä kuvaa haastattelun toteutus, jossa aluksi paikalle tuli vain 
kaksi oppilaskunnan edustajaa, joita haastattelin yhdessä. Kolmas edustaja oli 
unohtanut haastattelun, joten häntä haastattelin myöhemmin yksin.  

Ruusuvuori ja Tiittula (2014, 23) esittävät, että haastattelut eroavat keskuste-
lusta institutionaalisuuden vuoksi. Haastattelulla on tietty päämäärä, johon haas-
tattelija pyrkii fokusoimalla sitä teemoihin. Osallistujilla on myös roolit: haastat-
telijalla tiedon kerääjän rooli ja haastateltavalla tiedon antajan rooli. Haastattelua 
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myös tallennetaan nauhoittamalla ja tekemällä muistiinpanoja. Nauhoittaminen 
toimii Tiittulan ja Ruusuvuoren (2014, 14-15) mukaan sekä muistiapuna että tul-
kintojen tarkastamisen välineenä. Nauhoittaminen mahdollistaa haastatteluvuo-
rovaikutuksen myöhemmän tarkastelun ja analysoinnin. Nauhoituksen ansiosta 
haastattelusta voidaan raportoida tarkemmin, jolloin tutkimuksen lukijat ja ar-
vioijat voivat nähdä paremmin, millaisessa vuorovaikutuksessa tulokset ovat 
syntyneet.  

Omat haastatteluni nauhoitin älypuhelimella Smart Recorder -ohjelmalla. 
Samalla tein muistiinpanoja pääkohdista, mutta keskityin kuuntelemaan ja teke-
mään tarvittaessa lisäkysymyksiä, joten nauhoittaminen oli tärkeää – kaikki haas-
tateltavat antoivat luvan siihen. Opettajien haastattelut kestivät noin tunnin, op-
pilashuollon ja nuorisotyön edustajien lähes kaksi tuntia. 

Keats (2000, 23), Hirsjärvi ja Hurme (2001, 98) sekä Ruusuvuori ja Tiittula 
(2014, 41) korostavat, että haastateltavan ja haastattelijan välinen luottamukselli-
nen suhde on informaation saannin edellytys. Haastattelijan on kerrottava haas-
tattelun tarkoitus totuudenmukaisesti, pidettävä tietoja luottamuksellisina ja suo-
jeltava haastateltavien anonymiteettia. Hyvän suhteen luomisen keinoina Keats 
(2000, 26-27) mainitsee haastattelijan empaattisen asenteen ja yhteisen pohjan 
luomisen. Myös konkreettiset ja helpot avauskysymykset auttavat (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 107). Itse toin esille taustani opettajana ja kokemukseni koulumaa-
ilmasta, jotta se toisi yhteistä pohjaa. Pyrin olemaan empaattinen ja aloitin yleisil-
lä ja ajankohtaisilla kysymyksillä, jotta haastattelu lähti jouhevasti käyntiin. 
Haastateltavien anonymiteetti on turvattu ensinnäkin koulun keksityllä nimellä 
ja toiseksi lainauksissa käytän vain koodia ja yleistä viittausta ammattiryhmään. 
Tässä tutkimuksessa koodi ”lo+numero” viittaa kyselytutkimuksen luokanohjaa-
jiin, koodi ”H+numero  ja  ammattinimike” viittaa Talvimäen koulun haastatelta-
viin. Suorat lainaukset aineistossa on tekstissä kursivoitu. 

Osallistuva havainnointi tarkoittaa aineiston keruutapaa, jossa tutkija osal-
listuu tutkimansa yhteisön toimintaan. Tällöin tutkija ja yhteisö ovat vuorovaiku-
tuksessa varsin pitkälle tutkittavien eli havainnoitavien henkilöiden ehdoilla (Es-
kola & Suoranta 2008, 98-100; Grönfors 2007). Havainnointi voi kytkeä muita me-
todeja paremmin saatuun tietoon ja monipuolistaa tilannekuvaa. Grönforsin (2007) 
mukaan haastattelu tuo esiin johonkin ilmiöön liittyvät normit ja havainnointi tuo 
esiin normiin liittyvän käyttäytymisen. Talvimäen koululla haastattelut olivat tär-
kein tutkimusmetodi, mutta haastattelujen ohessa havainnoin koulutyötä välitun-
neilla ja jonkin verran oppitunneilla. Keskustelin koulusihteerin kanssa useasti, 
lisäksi keskustelin vahtimestarin ja ruokalan työntekijöiden kanssa, vaikka ne ei-
vät olleet virallisia haastatteluja. Tutustuin myös koulurakennukseen ja sen toi-
mintoihin: opettajainhuoneeseen, kansliaan, useisiin luokkiin, oppilashuoltohen-
kilökunnan tiloihin, erityisopetuksen tiloihin ja aulatiloihin. Näistä havainnoista 
tein muistiinpanoja itselleni. Erityisesti havainnoin koulun ilmapiiriä ja ihmisten 
vuorovaikutusta toistensa kanssa, koska ilmapiiri tuli paljon esille haastatteluissa.  

Dokumentit. Talvimäen koulua tutkiessani tutkin myös kaupungin opetus-
suunnitelmaa, Talvimäen koulun tuolloin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa 
sekä uutta syksyllä 2017 käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa. Lisäksi tutkin 
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Talvimäen koulun kotisivuja ja kotisivujen kautta löytyviä tiedotteita vuosilta 
2015-2017 sekä koulun oppaita, joita oli laadittu oppilaalle, opettajalle ja luokan-
valvojalle.  

Tutkimusprosessin eteneminen oli alussa melko hidasta. Vuosina 2011-2013 
tein kyselytutkimuksen, analysoin sitä ja tutustuin jo tutkimuskirjallisuuteen. 
Välillä ajattelin jo jättää tutkimuksen, koska sopivaa aikaa ei tuntunut löytyvän. 
Melkein pari vuotta tutkimukseni olikin lähes pysähtynyt, mutta kävin joskus 
jatko-opiskelijoiden seminaarissa ja pidin työni ohjaajaan yhteyttä. Ohjaajani 
kannustuksen rohkaisemana päätin lopulta pyytää opintovapaata opettajan vi-
rastani 2015-2016. Tutkimukseni alkoi edetä, kun tein Talvimäen koululla haas-
tatteluja ja havainnointia. Litteroin ja analysoin aineistoa sekä tutkin lähdekirjalli-
suutta. Myöhemmin yhdistin tutkimusaineiston, kirjoitin ja viimeistelin tutki-
mustani opettajan työn ohessa. Koko tutkimusprosessi on esitetty kuviossa 10. 
 

 

KUVIO 10 Tutkimusprosessin eteneminen  

3.4 Aineiston analyysi 

Alasuutarin (2014, 32) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi voi-
daan erottaa toistaan, mutta niitä voi hyvin soveltaa saman tutkimusaineiston 
analyysissa. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voi myös pitää toistensa 
jatkumoina, ei vastakohtina tai tosiaan poissulkevina analyysimalleina. 

Kvantitatiivista analyysia käytin analysoidessani lomaketutkimuksen 
Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi- mallin (2005) inkluusiota mittaavia väit-
teitä. Analyysitapoja olivat väittämien frekvenssijakaumien tulkinta sekä riip-
pumattomien otosten t-testi ja yksisuuntainen varianssianalyysi (tulokset luku 4). 

Laadullista sisällönanalyysia voidaan Tuomen ja Sarajärven (2013, 108) 
mukaan kuvata nimillä aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava. Tut-
kimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, josta on tarkoitus luoda sanallinen 
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ja selkeä kuvaus analyysin avulla. Aineiston laadullinen analysointi perustuu 
loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto hajotetaan osiin, käsitteelliste-
tään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi.   

 Eskola (2015, 188-189) jakaa laadullisen sisällönanalyysin kolmeen tapaan. 
Ensinnäkin aineistolähtöisessä analyysissä tutkija pyrkii konstruoimaan teorian 
aineistosta. Toisessa eli teoriasidonnainen analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, 
mutta se ei suoraan nouse teoriasta tai pohjaudu teoriaan. Tuomi ja Sarajärvi 
(2009, 96-97) käyttävät teoriasidonnaisesta analyysistä nimitystä teoriaohjaava 
analyysi, jota käytän tässä tutkimuksessa. Kolmantena Eskola esittää teorialäh-
töisen analyysin, jolloin tutkija lähtee liikkeelle teoriasta tai mallista. Esitellään 
teoria, operationaalistetaan mitattavaan muotoon, kerätään aineisto ja lopuksi 
palataan empiriasta teorian maailmaan tutkimaan sitä, saiko teoria ja siitä joh-
dettu hypoteesi tukea.  

Tämän tutkimuksen laadullinen analyysi on pääasiassa aineistolähtöi-
nen, mutta mukana on myös teoriaohjaavaa analyysiä. Aineistolähtöisessä 
analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta, kun taas teoriaohjaavassa 
ne tuodaan valmiina, ilmiöstä jo ”tiedettynä” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). 
Moilasen ja Räihän (2015, 61) mukaan aineistolähtöisessä lähestymistavassa 
tutkija etsii aineistosta teemoja, joista tutkittavat puhuvat. Teemoittaminen tar-
koittaa aineiston pelkistämistä etsimällä tekstin olennaisimmat asiat, jolloin ta-
voitetaan merkityksenantojen ydin.  

Tässä tutkimuksessa esimerkiksi luokanohjaajan ongelmia tai luokanohjaa-
jan tehtäviä kuvaavat käsitteet luotiin aineistosta, jolloin analyysi on aineistoläh-
töinen. Lomaketutkimuksen luokanohjaajuutta koskevat avoimet kysymykset oli 
mahdollista käsitellä hyvin aineistolähtöisesti, vaikka toisaalta kysymykset jo 
luokittelivat aineistoa ja auttoivat sen analyysissä. Myös Talvimäen koulun ai-
neistoa tulkitsin aluksi varsin aineistolähtöisesti eli miten luokanohjaajan työtä ja 
koulun inklusiivista yhteisöllisyyttä on kehitetty haastattelujen ja dokumenttiai-
neiston mukaan. Luvussa 6 vertaan Talvimäen koulun toimintakulttuuria Boot-
hin ja Ainscown Inkluusioindeksi -malliin (2005) ja vertaan luokanohjaajuutta 
yleisesti inklusiivisen osallistavan opettajan profiiliin (Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus 2012). Tällöin käytän teoriaohjaavaa analyysitapaa.  

Laadullisen analyysin vaiheet. Pattonin (2002, 453) mukaan sisällönana-
lyysillä tarkoitetaan pyrkimystä tiivistää ja tulkita laadullista aineistoa ja siten 
tunnistaa aineiston keskeisiä merkityksiä ja yhdenmukaisuuksia. Lindlof ja 
Taylor (2002, 211) näkevät analyysissa kolme vaihetta, jotka ovat aineiston hal-
linta, tiivistäminen ja käsitteiden muodostaminen. Laadullinen analyysi koos-
tuu Alasuutarin (2014, 39) mukaan kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämi-
sestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Alasuutari (2014, 237) esittää, että laadulli-
sessa tutkimuksessa tutkija voi yhdistää raakahavaintoja metahavainnoiksi, jol-
loin havaintoja yhdistämällä tutkija tarkastelee aihettaan yksittäistapausta ylei-
semmällä tasolla.  

Creswell (2005, 230-252; 2009, 183-190) esittelee laadullisen aineiston ana-
lyysin etenemisen eri vaiheita yksittäisistä ilmauksista kohti laajempia tulkinto-
ja. Tutkija kerää aineiston, valmistelee ja työstää aineistoa analyysia varten. 
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Tämän jälkeen tutkija perehtyy aineistoon perusteellisesti ja selvittää sitä, kuin-
ka luotettavalta aineisto vaikuttaa ja saako aineistosta riittävästi tietoa tutki-
musta varten. Seuraavaksi tutkija poimii aineistosta merkityksellisiä kohtia eli 
koodaa aineistoa. Koodaaminen tarkoittaa Creswellin mukaan aineiston pilk-
komista osiin joko käsin tai tietokoneohjelmien avulla. Sitten koodien pohjalta 
rakennetaan kuvauksia eli tietoja ihmisistä ja tapahtumista sekä laajempia tee-
moja eli koodattujen aineiston osien muodostamia kokonaisuuksia. Tutkija ra-
kentaa havainnoistaan teemoja, jotka voivat jäsentää tuloksia. Lopuksi tutkija 
etsii teemojen välisiä yhteyksiä ja rakentaa teemoille merkityksellisiä tulkintoja.  

Avointen kysymysten aineistolähtöinen analyysi. Tämän tutkimuksen 
aineistolähtöisessä laadullisessa analyysissä käytin Creswellin (2005) mallia. 
Aineiston koodaamisessa auttoivat valmiit kysymykset kyselytutkimuksessa 
(liite 2) eli esimerkiksi luokanohjaajan merkittävimmät tehtävät tai työn ongel-
mat. Luokanohjaajien vastauksista löysin paljon samoja elementtejä, joita saa-
toin yhdistää yleisemmiksi havainnoiksi ja laajemmiksi teemoiksi. Analysointi-
vaiheessa luokittelin avoimia kysymyksiä aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
avulla ja kirjoitin luokittelun tietokoneella ja tällöin syntyi 38 sivua tekstiä. 

Kyselytutkimuksen kysymyksessä luokanohjaajan tärkeimmistä tehtävistä 
luin kaikkien vastaukset, alleviivasin ja numeroin ilmaisuja. Kirjoitin lomakkei-
den ilmaisut tietokoneelle ja ryhmittelin niitä laajempiin teemoihin. Luokittelin 
erilaiset ilmaukset ja muodostin niistä viisi keskeistä tehtävää: koulunkäynnin 
ohjaaja sekä ongelmiin puuttuja, kodin ja koulun yhteistyön koordinoija, luokan 
yhteisöllisyyden kehittäjä, luottoaikuinen yläkoulussa ja tulevaisuuteen kasvatta-
ja. Näitä viittä teemaa käytän pohjana myös luvun 5.1. jäsentelyssä (taulukko 3A). 

TAULUKKO 3A Laadullinen analyysi luokanohjaajan tehtävistä  

Lomaketutkimuksen alkuperäisiä ilmauksia: 
Mitkä ovat luokanohjaajan tärkeimmät tehtä-
vät? 

Laajemmat teemat eli tehtävien luokittelu: 

”Seuraa koulumenestystä, arvioi tuen tarvetta” 
”Patistaa, puhuttelee, palkitsee” 
”Puuttuu lintsaamiseen ja käytösongelmiin”  
”Ongelmien (kiusaaminen) selvittäminen” 

Oppilaan koulunkäynnin ohjaaja sekä on-
gelmiin puuttuja 

”Yhteyshenkilö kodin ja koulun välillä” 
”Informaatio koteihin” 
”Poissaolojen selvitys vanhemmilta” 

Kodin ja koulun yhteistyön koordinoija 

”Ryhmään kuulumisen tunne jokaiselle” 
”Kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri” 
”Luokan toimivuus ja vuorovaikutus” 

Luokan yhteisöllisyyden kehittäjä 

”Luottohenkilö nuorelle” 
”Läheisin aikuinen oman luokan oppilaille” 
”Oma aikuinen, koulun äiti tai isä” 

Luottoaikuinen yläkoulussa 

”Luoda uskoa ja visio tulevaisuuteen” 
”Yhteiskuntakelpoiseksi kasvattaminen” 
”Tukee oppilasta koulun lisäksi yleensä elämäs-
sä: itsetuntemuksessa ja murrosiän muutoksissa” 

Tulevaisuuteen kasvattaja 
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Kysymyksessä luokanohjaajan työn ongelmista luin kaikkien vastaukset, alle-
viivasin ja numeroin ilmaisuja sekä lopuksi kirjoitin ja ryhmittelin niitä tietoko-
neella. Luokittelin erilaiset ilmaukset ja muodostin niistä viisi ongelmaryhmää: 
aineenopettajan työn varjopuolet, ongelmat yhteistyössä vanhempien kanssa, 
oppilaisiin liittyvät ongelmat, ongelmat kouluyhteisön toiminnassa sekä luo-
kanohjaajan oman jaksamisen ja osaamisen puutteet (taulukko 3B). 

TAULUKKO 3B Laadullinen analyysi luokanohjaajan ongelmista 

Lomaketutkimuksen alkuperäisiä ilmauksia: 
Mitkä ovat suurimmat ongelmat luokanoh-
jaajan työssä? 

Laajemmat teemat eli ongelman luokittelu  

”Alituinen kiire koulun arjessa” 
”Työmäärä suuri, asiat hoituvat jälkijunassa” 
”En tapaa luokkaa kaikissa jaksoissa” 

Aineenopettajan työn varjopuolet        

”Hankalien vanhempien kohtaaminen” 
”Jos huoltaja on leijonaemo” 
”Jos vanhemman ja minun yhteispeli ei toimi” 

Yhteistyö huoltajien kanssa ei toimi       

”Työllistävät oppilaat vievät ajan ja energian” 
”Moniongelmaiset oppilaat” 
”Päihteet, oppimisvaikeudet, kiusaaminen” 

Oppilaisiin liittyvät ongelmat             

”Tuen ja neuvojen saaminen vähäistä” 
”Yhteisen mallin puuttuminen lv-työhön” 
”Tieto ei kulje koulun sisällä” 

Ongelmat kouluyhteisön toiminnassa     

”Omat voimat ehtyvät” 
”Samaa koirankakkaa vuodesta toiseen” 
”Mitä tehdä, kun tavalliset konstit eivät auta” 

Oman jaksamisen ja osaamisen puutteet   
 

 
Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2014, 11-12) esittävät, että laadulli-

sessa sisällönanalyysissä oleellista on se, että tutkija käy systemaattisesti läpi 
aineistoaan ja tulkitsee havaintojaan. Sisällönanalyysissä aineiston luokittelu, 
analysointi ja tulkinta limittyvät toisiinsa ja tapahtuvat osittain päällekkäin. 
Eri vaiheista voidaan palata aiempiin kysymyksiin niitä tarkentaen. Näin 
myös itse menettelin. Aineistoa luokitellessani ja analysoidessani palasin vielä 
alkuperäisiin vastauksiin ja tutkimuskysymyksiin. Luin lomaketutkimukseni 
ja haastattelujeni vastauksia vielä uudelleen sen jälkeen, kun olin jo luokitellut 
vastauksia. Tarkensin tutkimuskysymyksiä tutkimuksen aikana. Aineiston 
keruu, siihen tutustuminen ja alustavien analyysien tekeminen on hyvä aloit-
taa keskenään samanaikaisesti ja mahdollisimman varhain Ruusuvuoren ym. 
(2014) mukaan. Näin tein tässä tutkimuksessa eli aloitin analysoinnin jo sitä 
mukaa, kun sain aineistoa kerättyä.  

Haastattelujen aineistolähtöinen laadullinen analyysi. Haastattelut lit-
teroin eli muunsin nauhoitetut haastattelut puheesta tekstiksi heti haastattelu-
jen jälkeen, osittain jo samana päivänä. Haastattelut litteroituani tekstiä syntyi 
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144 sivua. Samalla aloitin haastattelujen analysoinnin, sillä Nikanderin (2014, 
432) ja Ruusuvuoren (2014, 427) mukaan litteraatio on jo kertaalleen tulkittu 
versio analysoitavasta haastattelutilanteesta ja näin ollen olennainen osa laa-
dullista analyysia. Laadullisessa tutkimuksessa litterointia käytetään Silver-
mannin (1993) mukaan sen ymmärtämiseen, kuinka tutkittavat organisoivat 
puheensa.  

Ruusuvuoren (2014, 427-428) mukaan suuri osa haastatteluvuorovaiku-
tusta on muuta kuin sanallista vuorovaikutusta, sillä nyökkäykset, huokailut 
ja naurahtelut ovat tärkeä osa merkitysten luomista. Litteraatiossa tutkija te-
kee jatkuvasti valintaa siitä, mikä nähtävissä tai kuultavissa oleva informaatio 
on relevanttia vuorovaikutuksen ymmärtämisen kannalta – tällöin tutkija jo 
tulkitsee aineistoa tutkimuksen kannalta. Litteroin haastattelut mahdollisim-
man tarkasti asiasisältöjen ja puheen suhteen, mutta en merkinnyt haastatel-
tavien kaikkia eleitä ja ilmeitä, koska en pitänyt niitä tutkimuksellisesti merki-
tyksellisinä. Tein kuitenkin itselleni muistiinpanoja haastattelutilanteissa kou-
lulla.  

Haastattelujen aineistolähtöisessä analyysissä käytin edellä mainitun 
Creswellin (2005) mallin lisäksi Tuomen ja Sarajärven (2009, 109) esittämää 
mallia aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Ensin haastattelut kuunnellaan ja 
litteroidaan, sitten ne luetaan ja perehdytään sisältöön. Seuraavaksi etsitään 
pelkistettyjä ilmauksia ja alleviivataan tai listataan niitä. Sitten etsitään sa-
mankaltaisuuksia ja erilaisuuksia pelkistetyistä ilmauksista ja muodostetaan 
alaluokkia niistä. Alaluokat yhdistetään, niistä muodostetaan yläluokat ja lo-
puksi yläluokista muodostetaan kokoavat käsitteet. 

Haastattelukysymykset (liite 3) auttoivat haastattelujen purkamisessa, 
sillä kunkin ammattiryhmän (luokanohjaajat tai oppilashuolto) jäsenillä oli 
samanlaisia kysymyksiä, jotka auttoivat koodaamisessa ja aineiston teemojen 
etsimisessä. Luin aineistoa moneen kertaan ja alleviivasin keskeisiä kohtia. 
Tein myös havaintoja ja kysymyksiä marginaaliin teemojen jäsentämistä var-
ten. Kun löysin haastattelusta laajempia teemoja, käytin niitä raportoinnin jä-
sentelyssä ja otsikoinnissa luvussa 6 (taulukko 4). 
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TAULUKKO 4 Haastattelujen laadullinen analyysi: kokoavat käsitteet sekä niihin 

liittyvät ala- ja yläkäsitteet 

 
 

Aluksi etsin samankaltaisuuksia haastatteluista, sitten muodostin niistä ala-
luokkia, joista yhdistin yläluokkia. Lopuksi löysin kaksi kokoavaa käsitettä: ”yh-
teisöllisyys” ja ”monialainen yhteistyö”. Löysin esimerkiksi oppilaita koskevia 
ilmaisuja: alakäsitteet ”oppilaskunnan toiminta” ja ”tukioppilastoiminta” se-
kä ”suvaitseva ilmapiiri” yhdistin yläkäsitteeksi ”oppilaat osallistumaan”. Alakä-
sitteet ”kunnianhimoiset oppilaat ja painotusopetus”, ”stressi ja masennus” sekä 
niitä käsittelevät ”oppilashuolto ja kyselyt” yhdistin yläkäsitteeksi ”ahdistavat 
suorituspaineet”. (taulukko 4) 

Alasuutarin (2014, 52) mukaan laadullisessa tutkimuksessa käytetään raa-
kahavaintojen pelkistämisellä tuotettujen makrohavaintojen ohella myös yksit-
täisiä viittauksia aineistoon. Niissä voidaan kuvata tarkemmin jotain yksittäis-
tapausta tai ottaa esimerkeiksi puhesitaatteja, jotka kuvaavat tehtyä tulkintaa. 
Siksi käytän myös suoria sitaatteja haastatteluista ja tutkimuslomakkeista. Hirs-
järvi, Remes ja Sajavaara (2015, 313-315) esittävät, että preesens sopii tutkimuk-
sen teorian esittelyyn, yleisiin väittämiin sekä tutkimustulosten esittämiseen. 

Yhteisöllisyys 

• Yhteisöllisyys tavoitteena: 
• Yhteisöllinen koulu -projekti
• Koulun arvot
• Toimintakulttuuri
• Luokanohjaajalla langat käsissä:
• Luokanohjaajan tehtävät ja opas
• Kolmiportainen tuki ja 

arviointikeskustelut 
• Monialainen yhteistyö ja 

pedagogisen tuen tiimit
• Oppilaat osallistumaan:
• Oppilaskunnan toiminta
• Tukioppilastoiminta
• "Täällä on suvaitseva ilmapiiri!"
• Hyvinvointi luo turvallisuutta:
• Kiusaamiseen puuttuminen 
• Osallisuuden vahvistaminen ja 

erilaisuuden hyväksyntä
• Koulu keskellä kaupunkia
• Ahdistavat suorituspaineet:
• Kunnianhimoiset oppilaat 

painotusopetuksessa
• Stressiä ja masennusta
• Oppilashuolto ja kyselyt

Monialainen yhteistyö

• Salin täydeltä vanhempia: 
• Luokanohjaajan keskustelut 

vuosittain: hyvä palaute
• Vanhempainillat
• Vanhempainyhdistyksen toiminta
• "Ne tekee työtä isolla sydämellä!"
• Hyvä yhteishenki koulussa
• Yhteistä virkistystoimintaa 

henkilökunnalle
• Rehtori - koulun moottori:
• Yhteishengen ja luottamuksen 

kehittäjä 
• Jaettu johtajuus
• Pedagogisen tuen tiimit apuna:
• Luokanohjaajille vertaistukea
• Moniammatillinen yhteistyö
• Luokkatasojohtajat
• Arvostettu oppilashuollon väki
• Sujuva yhteistyö ja toimiva tiedotus
• Vaitiolosäännökset 
• Nuorisotyö mukana koulussa
• Välituntitoiminta ja valinnaisaineet
• Ryhmäyttämisen apuna 
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Imperfekti puolestaan sopii kuvaamaan oman tutkimuksen kulkua sekä omien 
ja muiden tuloksia. Näitä ohjeita pyrin noudattamaan raportoinnissa. 

Dokumenttien analyysi. Talvimäen koulun dokumenttien analyysissa 
käytin aineiston pelkistämistä eli redusointia. Pelkistäminen voi olla joko in-
formaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tällöin aineiston pelkistämistä 
ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään koodaamalla tut-
kimustehtävälle olennaiset ilmaukset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-109.) Etsin 
erityisesti luokanohjaajan työtä ja koulun toimintakulttuuria kuvaavia ilmauk-
sia Talvimäen koulun dokumenteista eli opetussuunnitelmista, oppaista ja tie-
dotuslehdistä. Olin haastatteluista jo löytänyt kokoavia käsitteitä kuten ”yhtei-
söllisyys” ja ”monialainen yhteistyö” (taulukko 4), joten etsin myös niihin liit-
tyviä ilmauksia. 



Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) väitteet (taulukot 5A, 5B ja 
5C) mittasivat tutkimukseen osallistuneiden yläkoulujen luokanohjaajien näke-
mystä siitä, miten inklusiivinen koulukulttuuri, osallistavan opetuksen periaat-
teet ja inklusiiviset käytännöt toteutuivat omassa koulussa. Väitteitä oli yhteensä 
44 kappaletta. 

4.1 Inklusiivinen koulukulttuuri toimii pääosin 

Seuraavaksi esittelen tuloksia väitteiden frekvenssien avulla (taulukot 5A, 5B ja 
5C). A-osan väitteet mittasivat luokanohjaajien käsitystä inklusiivisen koulukult-
tuurin toteutumisesta koulussa. B-osion väitteet mittasivat luokanohjaajien käsi-
tystä osallistavan opetuksen periaatteiden toteutumisesta ja C-osion väitteet luo-
kanohjaajien käsitystä inklusiivisten käytäntöjen toteutumisesta. Tulkitsen seu-
raavassa analyysissä sekä ”täysin samaa mieltä” että ”jokseenkin samaa mieltä” 
tarkoittavan, että vastaaja uskoo väitteen toteutuvan. Tulkitsen myös sekä ”jok-
seenkin eri mieltä” että ”täysin eri mieltä” tarkoittavan sitä, että vastaaja ei usko 
väitteen toteutuvan omassa koulutyössään. 

Useimpiin väitteisiin enemmistö luokanohjaajista vastasi olevansa ”jok-
seenkin samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”. Kyselyssä ”täysin eri mieltä” -
vaihtoehtoa vastaajat käyttivät hyvin vähän. Osassa väitteissä ”jokseenkin eri 
mieltä” sai kannatusta, ja muutamassa monitulkintaisessa tai lisäinformaatiota 
vaatineessa väittämässä osa vastasi ”en osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa”.        

Inklusiivinen koulukulttuuri ja osallistava opetus toimivat periaatteessa. 
Oppilaiden keskinäisen auttamisen näki toteutuvan lähes 85% luokanohjaajista 
(väite A.1.2; viittaan jatkossa väitteisiin suluissa väitteen koodilla, väitteet löyty-
vät taulukoista 5A, 5B ja 5C). Yli 90% näki, että koulun työntekijöiden keskinäi-
nen yhteistyö sujui hyvin (A.1.3.). Tosin tästä joukosta puolet oli täysin samaa 
mieltä ja toinen puoli jokseenkin samaa mieltä. Positiivinen näkemys luokanoh-
jaajilla oli myös koulun henkilöstön ja huoltajien yhteistyöstä, sillä noin 94 % oli 

4 LUOKANOHJAAJIEN NÄKEMYS INKLUUSIOSTA
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sitä mieltä, että yhteistyösuhde kodin ja koulun välillä on luottamuksellinen 
(A.1.5.). Varsin yksimielisiä luokanohjaajat olivat myös siitä, että koulu pyrkii 
minimoimaan kaikki syrjivät käytännöt: jopa 95 % ajatteli näin (A.2.6.). 

Inklusiivisen koulukulttuurin toteutumisen kannalta hyvältä vaikuttaa 
myös se, että yli 90 % luokanohjaajista näki, että koulun työntekijät pyrkivät pois-
tamaan koulusta kaikki oppimisen ja osallistumisen esteet (A.2.5.). Yli 90 % luo-
kanohjaajista myös ajatteli, että kaikkia oppilaita kannustetaan mahdollisimman 
hyviin suorituksiin (A.2.1.). Lähes kolme neljäsosaa luokanohjaajista uskoi, että 
jokainen kokee itsensä hyväksytyksi kouluyhteisössä (A.1.1.). Toisaalta eri mieltä 
oli yli viidennes. Samankaltaiset vastaukset saatiin väitteeseen, jonka mukaan 
kaikkia oppilaita arvostetaan yhtä paljon: jopa viidennes luokanohjaajista oli eri 
mieltä (A.2.3.).  

Inklusiivinen yhteistyö ei luokanohjaajien mukaan täysin toiminut lähiyh-
teisöjen (=paikalliset yritykset, yhdistykset, seurat, poliittiset päättäjät, kuntien 
palvelut, seurakunnat ja poliisi) eikä opetustoimen virkamiesten ja luottamus-
miesten osalta (A.1.6. ja A.1.7.). Vaikka noin 70 % ajatteli, että lähiyhteisöt ovat 
mukana koulun toiminnassa, niin neljäsosan mielestä näin ei ole.  

Luokanohjaajista noin 88% oli samaa mieltä väitteestä ”koulun työntekijät ja 
oppilaat kohtelevat toisiaan kunnioittavasti”, ja vain 12 % oli tästä eri mieltä 
(A.1.4.). Samankaltainen mutta hieman tarkempi väite sai kuitenkin selvästi eri-
laisen tuloksen. ”Koulun työntekijät ja oppilaat kohtelevat toisiaan kunnioittavas-
ti asemasta ja tehtävästä riippumatta” – tästä olikin samaa mieltä enää kolme 
neljäsosaa luokanohjaajista ja eri mieltä neljäsosa (A.2.4.). 

4.2 Osallistavan opetuksen periaatteet toimivat yleensä 

B-osan 15 väitettä käsittelivät osallistavan opetuksen periaatteita (taulukko 5B). 
Lähes kaikki luokanohjaajat näkivät kouluissa toteutuvan hyvin sen, että kaikkia 
uusia oppilaita autetaan kotiutumaan kouluun: vain 2 % oli eri mieltä (B.1.5.). 
Kiusaamisen minimoinnin koulussaan uskoi toteutuvan jopa 97 % luokanohjaa-
jista; huomattavaa on, että väitteessä puhuttiin kiusaamisen minimoinnista, ei 
poistamisesta (B.2.9.). Lähes 90 % uskoi, että koulu pyrkii ottamaan oppilaikseen 
kaikki lähialueen oppilaat (B.1.3.) Yli 90 % luokanohjaajista oli sitä mieltä, että 
koulussa pyritään vähentämään opetukseen osallistumisen esteitä ja opetus to-
teutetaan niin, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia ja heitä arvostetaan 
yksilöinä suorituksista riippumatta (B.2.8.) ja (B.1.6.).  

 Koulujen tarjoama oppilashuolto ja tukipalvelut toimivat luokanohjaajien 
mielestä varsin hyvin. Suurin osa näki, että oppilashuolto ja tukipalvelut hoide-
taan koordinoidusti ja systemaattisesti (B.2.1.). Suurin osa luokanohjaajista myös 
ajatteli, että HOJKS:eja ja oppimissuunnitelmia käytetään vähentämään oppilai-
den oppimisen ja osallistumisen esteitä (B.2.4.). Valtaosa oli sitä mieltä, että oppi-
lashuolto liittyy saumattomasti opetussuunnitelman kehittämiseen (B.2.6.). Sen 
sijaan yli puolet luokanohjaajista ei tiennyt, miten suomea toisena kielenä opiske-
levien tukitoimet oli koulussa koordinoitu muiden tukien kanssa (B.2.5.).  
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Koulujen uusien työntekijöiden työtehtäviin perehdyttämisessä näki on-
gelmia lähes viidesosa luokanohjaajista (B.1.2.). Viidesosa oli myös eri mieltä siitä, 
että henkilöstön kehittäminen ja täydennyskoulutus lisäävät työntekijöiden val-
miuksia kohdata oppilaiden moninaisuus (B.2.2.). Kymmenesosa luokanohjaajis-
ta ei myöskään ollut samaa mieltä väitteestä, että koulun rakennukset tehdään ja 
korjataan siten, että kaikki voivat liikkua niissä ilman esteitä (B.1.4.). Hajontaa oli 
myös näkemyksessä siihen, että koulun henkilöstö- ja ylennyskäytäntö on oikeu-
denmukainen (B.1.1.): yli 60 % luokanohjaajista uskoi oikeudenmukaisuuteen, 
mutta reilu kymmenesosa oli eri mieltä ja loput eivät ottaneet kantaa.  

4.3 Inklusiiviset käytännöt eivät aina toimi 

C-osan 16 väitettä kartoittivat opettajien näkemyksiä inklusiivisten käytäntöjen
toteutumisesta koulussa (taulukko 5C). Yli 90% luokanohjaajista oli sitä mieltä,
että opetusta suunnitellaan ja järjestetään koulussa siten, että kaikki oppilaat voi-
vat oppia (C.1.1.). Lähes 90% ajatteli myös niin, että oppitunnit rohkaisevat kaik-
kia oppilaita osallistumaan ja oppitunnit lisäävät erilaisuuden ymmärtämistä
(C.1.2. ja C.1.3.). Toisaalta kuitenkin yli 40% vastaajista ei täysin uskonut siihen,
että oppilaiden erilaisuutta käytetään opetuksen ja oppimisen voimavarana
(C.2.1.). Luokanohjaajien mielestä myös kotitehtävät edistävät kaikkien oppilai-
den oppimista ja arviointi parantaa ja tukee kaikkien oppilaiden saavutuksia
(C.1.10.) ja (C.1.6.). 87% vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että työrauha ja
järjestys luokassa perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen (C.1.7.).

Mielipiteet jakautuivat useiden inklusiivisia käytäntöjä mittaavien väittei-
den osalta. Kolmasosan mielestä oppilaat eivät opi koulussa yhteistoiminnallises-
ti (C.1.5.), vaikka toisaalta kaksikolmasosaa uskoi yhteistoiminnalliseen oppimi-
seen. Hieman alle puolet luokanohjaajista näki, että oppilaat eivät ota aktiivisesti 
vastuuta omasta oppimisestaan – toisaalta yli puolet oli sitä mieltä, että oppilaat 
ottavat vastuun oppimisesta (C.1.4.). Puolet luokanohjaajista uskoi, että kaikilla 
oppilailla on mahdollisuus osallistua oppituntien ulkopuoliseen toimintaan, mut-
ta toinen puoli ei uskonut tähän tai ei osannut vastata (C.1.11).  

 Koulun työntekijöiden yhteistyössä nähtiin paljon kehitettävää. Yli 40% 
luokanohjaajista oli eri mieltä väitteestä, että opettajat suunnittelevat, arvioivat ja 
kehittävät työtään yhdessä ja opettavat yhdessä (C.1.8.). Neljäsosa ajatteli myös 
niin, että koulun työntekijöiden asiantuntemusta ei hyödynnetä riittävän hyvin 
(C.2.2.). Jopa 40% luokanohjaajista ei uskonut, että koulun työntekijät kehittävät 
uusia resursseja oppimisen ja osallistumisen tueksi (C.2.3.) tai että koulussa hyö-
dynnetään lähiyhteisöjen tarjoamat yhteistyömahdollisuudet (C.2.4.) Lähes 40% 
ei uskonut siihen, että koulunkäyntiavustajat tukevat kaikkien oppilaiden oppi-
mista (C.1.9.). Toisaalta yläkouluissa kouluavustajia on yleensä vähemmän kuin 
alakouluissa. Entä jaetaanko koulun resurssit oikeudenmukaisesti niin, että ne 
tukevat inkluusiota (C.2.5.)? Puolet luokanohjaajista uskoi siihen, mutta kolmas-
osa ei osannut vastata – tämä voi kertoa inkluusiokäsitteen moniselitteisyydestä.  
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4.4 Sukupuolella tai työkokemuksella ei yhteyttä inkluusiokäsi-

tykseen  

Yläkoulun luokanohjaajina toimivien naisopettajien ja miesopettajien käsityksiä 
inkluusiosta verrattiin riippumattomien otosten t-testin avulla SPSS 24 -
ohjelmistolla. Riippumattomien otosten t-testillä voidaan verrata toisiinsa kah-
den riippumattoman jakauman keskiarvoja. Yksi tutkittava kuuluu siis ainoas-
taan jompaankumpaan ryhmään. (Karhunen ym. 2011, 68-69; Nummenmaa 
2009, 166-183; Valli 2001, 80-82.)  

Inkluusioindeksi -mallin väittämistä muodostettiin kuusi summamuuttu-
jaa kuvaamaan Boothin ja Ainscown (2002) inkluusiokäsityksen eri puolia. In-
klusiivista koulukulttuuria mittasivat osion A.1. seitsemän väittämää (= yhtei-
söllisyyden rakentaminen) ja osion A.2. kuusi väittämää (= inklusiivisten arvo-
jen vahvistaminen). Osallistavan opetuksen periaatteita mittasivat osion B.1. 
kuusi väittämää (= yhteinen koulu kaikille) ja osion B.2. yhdeksän väittämää (= 
moninaisuuden tukeminen). Inklusiivisia käytäntöjä mittasivat osion C.1. yksi-
toista väittämää (= opetuksen järjestäminen) ja osion C.2. viisi väittämää (= re-
surssien organisointi). Jokaisen osion väittämistä muodostettiin summamuuttu-
jat, näitä hyödynnettiin riippumattomien otosten t-testissä selittävinä muuttuji-
na yksi kerrallaan. 

Kuten liitteestä 5 havaitaan, jokaisen kuuden inkluusiota mittaavan osion 
osalta voidaan todeta, että sukupuoli ei ole yhteydessä luokanohjaajien käsi-
tykseen inkluusiosta ja sen toteutumisesta koulutyössä. Tämä voidaan päätel-
lä tuloksista p-arvon perusteella, sillä kaikissa kuudessa osiossa p-arvo on yli 
0,05, jolloin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Opettajan työkokemuksen yhteyttä käsitykseen inkluusiosta tutkittiin yk-
sisuuntaisen varianssianalyysin avulla SPSS 24 -ohjelmistolla. Yksisuuntainen 
varianssianalyysi on riippumattomien otosten t-testin yleistys tilanteeseen, jossa 
verrattavia ryhmiä on enemmän kuin kaksi. Yksisuuntaisessa varianssianalyy-
sissa aineistossa havaittava yhteisvarianssi hajotetaan ryhmien sisäiseen vari-
anssiin ja ryhmien väliseen varianssiin. Näiden avulla lasketaan estimaatit po-
pulaatiovarianssille. (Karhunen ym. 2011, 71-75; Nummenmaa 2009, 184-211; 
Valli 2001, 82-83.)  
 
Opettajakokemuksen jaoin kolmeen luokkaan Hargreavesin (2005, 2013) kolmi-
jakoa mukaillen: 

1. 0-4 vuotta: ”in the early career” eli uraansa aloittava opettaja 
2. 5-19 vuotta: ”in the mid-career range” eli uran keskivaiheilla oleva opet-

taja 
3. 20 vuotta ja yli: ”in the later years of teaching” eli kokenut opettaja 

 
Hargreavesin (2005, 981; 2013) mukaan aloittavat opettajat ovat usein innostu-
neita työstään, mutta heillä on vielä paljon opittavaa. Uran keskivaiheilla oleva 
opettaja puolestaan on taitava ja sitoutunut työhönsä. Yli 20 vuotta opettanut 
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kokenut opettaja on hyvin pätevä työhönsä, mutta hän voi Hargreavesin mu-
kaan olla vähemmän motivoitunut uudistuksiin koulutyössä. Opettajan uran 
alussa olevia eli 0-4 vuotta opettajana toimineita oli tutkimukseeni vastanneista 
16,7%. Keskivaihetta opettajan työssä edustivat 5-19 vuotta opettajan toimineet, 
joita oli vastaajista 49%. Kokeneita opettajia olivat luokittelun mukaan vähin-
tään 20 vuotta opettajana työskennelleet, joita vastaajista oli 34,3%. (liite 6) 

Inkluusioindeksi -mallin väittämistä muodostettiin kuusi summamuuttu-
jaa kuvaamaan Boothin ja Ainscown (2002) inkluusiokäsityksen eri puolia. In-
klusiivista koulukulttuuria mittasivat osion A.1. seitsemän väittämää ja osion 
A.2. kuusi väittämää. Osallistavan opetuksen periaatteita mittasivat osion B.1. 
kuusi väittämää ja osion B.2. yhdeksän väittämää. Inklusiivisia käytäntöjä mit-
tasivat osion C.1. yksitoista väittämää ja osion C.2. viisi väittämää. Jokaisen osi-
on väittämistä muodostettiin summamuuttujat, näitä hyödynnettiin yksisuun-
taisessa varianssianalyysissa selittävinä muuttujina yksi kerrallaan. Kuten liit-
teestä 6 havaitaan, jokaisen kuuden inkluusiota mittaavan osion osalta voidaan 
todeta, että opettajakokemuksen määrä ei ole yhteydessä luokanohjaajien 
käsitykseen inkluusiosta ja sen toteutumisesta koulutyössä. Tämä voidaan 
päätellä tuloksista p-arvon avulla, sillä kaikissa osioissa p-arvo on yli 0,05, jol-
loin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

4.5 Yhteenveto: Käytännön inkluusiossa kehitettävää 

Luokanohjaajilla oli varsin positiivinen näkemys inklusiivisen koulukulttuurin 
ja osallistavan opetuksen periaatteiden toteutumisesta Boothin ja Ainscown 
Inkluusioindeksi -mallin (2005) mukaan. Periaatteellisista tavoitteista ja niiden 
toteutumisesta oltiin pääosin samaa mieltä eli inklusiivisen koulukulttuurin 
nähtiin toteutuvan suomalaisessa yläkoulussa ja opettajan työssä ainakin peri-
aatteen tasolla. Sen sijaan käytännössä inkluusio ei luokanohjaajien mielestä 
toteutunut lainkaan niin hyvin. (kuvio 11) 

Yläkoulun luokanohjaajat vastasivat pääosin myönteisesti Inkluusioindek-
sin väittämiin inklusiivisen koulukulttuurin ja osallistavan opetuksen periaat-
teiden toteutumisesta, sillä Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) 
periaatteilla on yhtäläisyyttä Suomen perusopetuslain (629/1998 ja 642/2010), 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) sekä Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden (2014) periaatteisiin. Suomalainen perusopetus ja oppi-
lashuolto pyrkivät toteuttamaan monia inkluusion tavoitteita juuri oppilashuol-
lon ja opetuksen kolmiportaisen tuen avulla. Luokanohjaajien vastauksissa oli 
paljon hajontaa väitteessä, jonka mukaan koulun yhteisenä tavoitteena on in-
kluusio. Tämä voi johtua siitä, että inkluusio -käsite ei ole yksiselitteinen eikä 
kaikille opettajille edes kovin tuttu. Suomalaisen yläkoulun luokanohjaat ehkä 
uskovat inkluusion periaatteisiin ja toteuttavatkin niitä, vaikka eivät tuntisi ko-
ko käsitettä, koska Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) mukai-
sia elementtejä ja tavoitteita inkluusiosta jo sisältyy suomalaiseen perusopetuk-
seen. 
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KUVIO 11 Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) tulokset luokanohjaajilla  

Koska inkluusio voidaan määritellä ja ymmärtää monin tavoin (ks. luku 2), 
niin eri tutkimustuloksia opettajien suhtautumisesta inkluusioon on vaikea ver-
rata keskenään (Hakala & Leivo 2015; Moberg & Savolainen 2015; Scruggs & 
Mastropieri 1996; Tienaho & Vuori 2014). Tässä tutkimuksessa sukupuoli tai 
opettajakokemus eivät vaikuttaneet inkluusioon suhtautumiseen. Avramidisin 
ja Norwichin (2002) meta-analyysin mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa on 
saatu erilaisia tuloksia sukupuolen tai yleisen opettajakokemuksen yhteydestä 
inkluusioon suhtautumisessa. Joidenkin tutkimusten mukaan niillä on yhteys 
opettajien inkluusionäkemykseen, joidenkin mukaan ei. 

 

Inkluusio-
indeksin 
tulokset  
luokan-

ohjaajilla

Inklusiivinen 
koulukulttuuri

- toteutuu pääosin

Osallistavan 
opetuksen 
periaatteet
- toteutuvat 

pääosin Inklusiiviset 
käytännöt 
koulussa

- eivät aina 
toteudu 



  

Edellisessä luvussa todettiin, että yläkoulujen luokanohjaajilla on myönteinen 
käsitys inklusiivisen koulukulttuurin ja osallistavan opetuksen periaatteiden 
toteutumisesta yläkoulussa. Toisaalta inklusiiviset käytänteet eivät luokanoh-
jaajien mielestä toteutuneet koulussa aina kovin hyvin. Tässä luvussa selvitän 
sitä, mitkä ovat luokanohjaajien näkemykset inkluusion toteuttamisesta käy-
tännön yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun aikuisten kanssa. Ky-
selytutkimuksessa luokanohjaajat näkivät luokanohjaajan tärkeimpien tehtä-
vien liittyvän oman luokan oppilaisiin sekä kodin ja koulun yhteistyön hoitami-
seen (luvut 5.1 ja 5.2). Sen sijaan luokanohjaajan työn suurimmat ongelmat lii-
tettiin kyllä osittain yhteistyöhön oppilaiden ja vanhempien kanssa, mutta on-
gelmia oli myös kouluyhteisön toiminnassa (tarkemmin luvussa 5.3). 

5.1 Luokanohjaaja ja oppilaat 

Seuraavaksi kuvaan tutkimukseni pohjalta yläkoulun luokanohjaajien näke-
myksiä yhteistyöstä luokkansa oppilaiden kanssa. Kuvaan luokanohjaajan 
haasteita ja onnistumisia inklusiivisten tavoitteiden toteuttajana. Jäsentelen lu-
kua pääpiirteissään luokanohjaajien keskeisten tehtävien mukaan (kuvio 13). 
Luokanohjaaja on oppilaan koulunkäynnin ohjaaja sekä ongelmatilanteiden 
selvittäjä koulun arjessa (5.1.1), joita erityisesti ovat kiusaamisen (5.1.2) ja työ-
rauhaongelmat (5.1.3.). Luokanohjaaja on myös kodin ja koulun yhteistyön 
koordinoija (5.2), yhteisöllisyyden kehittäjä (5.1.4), koulun luottoaikuinen sekä 
tulevaisuuteen kasvattaja (5.1.5)  

5 LUOKANOHJAAJA YHTEISTYÖSSÄ OPPILAIDEN, 
VANHEMPIEN JA KOULUYHTEISÖN KANSSA 
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KUVIO 12 Luokanohjaajan tehtävät ja merkitys yläkoulussa  

5.1.1 Koulunkäynnin ohjaaja myös ongelmissa 

Suurin osa kyselytutkimukseen vastanneista luokanohjaajista (92%) nimesi luo-
kanohjaajalle tehtäviä, joissa luokanohjaaja on oman valvontaluokkansa ja sen 
oppilaiden koulunkäynnin ohjaaja ja valvoja. Yksi keskeinen perustehtävä oli 
seurata poissaoloja ja myöhästymisiä ja puuttua niihin, sillä näin luokanohjaaja 
kontrolloi sitä, että koulunkäynti on säännöllistä. Luokanohjaaja myös seurasi 
oppilaiden koulumenestystä ja arvioi tuen tarvetta. Vastausten perusteella juuri 
luokanohjaaja oli yläkoulussa se henkilö, joka koordinoi kolmiportaista tukea 
oppilaille ja oli mukana tekemässä tukeen liittyvät raportit. Luokanohjaajan 
tehtäväksi nähtiin seurata ja huolehtia kaikkien oppilaiden hyvinvoinnista ja 
olla tarvittaessa yhteydessä oppilashuoltohenkilökuntaan - terveydenhoitajaan, 
kuraattoriin tai psykologiin. Hän myös valvoi koko luokan käyttäytymistä ja 
puuttui ongelmiin, esimerkiksi pinnaamiseen, kiusaamiseen tai häiritsevään 
käytökseen koulussa. Tällöin tehtäviä kuvasi hyvin perinteinen nimitys luokan-
valvoja. Juuri luokanohjaaja oli yläkoulussa henkilö, jonka tuli seurata oppilaan 
kasvua ja kehitystä sekä tukea oppilasta murrosiän muutosten myllerryksessä. Toisaal-
ta luokanohjaaja nähtiin oman luokan puolestapuhujana muun koulun suun-
taan; hän huolehti ja puolusti omia oppilaitaan. Hän oli linkki oppilaiden ja 
muiden opettajien välillä: 

Luokanvalvoja on lasten edunhoitaja tässä talossa. Huolehtii, että asiat sujuu ja kaikki 
on kunnossa! Heidän edunvalvoja ja asianajaja. (H6, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Myös koulua koskevat tiedotteet ja informaatio tulivat useimmiten luo-
kanohjaajalta, samoin oppilasta koskevat juoksevat tai akuutit asiat hoiti useim-
miten luokanohjaaja. Luokanohjaaja siis toisaalta valvoi ja kontrolloi, että koulu 
sujuu, mutta toisaalta pyrki ohjaamaan avun suuntaan, jos ongelmia ilmeni. 

Tulevaisuuteen 
kasvattaja

Luottoaikuinen 
koulussa

Koulunkäynnin 
ohjaaja sekä 
ongelmien 

selvittäjä arjessa

Kodin ja koulun 
yhteistyön 
koordinoija

Luokan 
yhteisöllisyyden 

kehittäjä
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Vaikka luokanohjaaja puuttui ikäviin asioihin ja tarvittaessa piti kasvatuskes-
kusteluja, hänen tulisi myös pitää yllä positiivista asennetta koulutyöhön. Tätä 
luokanohjaajan perustyötä kuvattiin monilla havainnollisilla verbeillä: innostaa, 
huomaa, huomauttaa, ohjeistaa, patistaa, puhuttelee, palkitsee, selvittelee, tiedottaa, 
tsemppaa, tukee, huolehtii. Tai tiivistetysti näin:  

Huolehdin osaltani oppilaiden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja opintojen etenemi-
sestä. Vastaan oppilaiden ja vanhempien tarpeisiin. (lo 96) 

Luokanohjaajan tehtäväksi nähtiin myös turvallisen opiskeluilmapiirin 
luominen ja ongelmatilanteisiin puuttuminen, tällaisina mainittiin erityisesti 
kiusaaminen ja työrauhaongelmat. Luokanohjaajan tulisi myös vahvistaa luo-
kan positiivista asennetta ja kannustavaa ilmapiiriä koulutyössä: hänen tulisi 
osaltaan huolehtia siitä, että luokassa on kaikkien hyvä olla, siellä ei kiusata tai 
nimitellä. Kiusaamista ja työrauhaongelmia käsittelen seuraavissa luvuissa 5.1.2 
ja 5.1.3. 

Kodin ja koulun yhteistyön hoitaminen sai toiseksi eniten mainintoja luo-
kanohjaajan tärkeimmäksi tehtäväksi, noin 70% luokanohjaajista toi tämän esil-
le (kodin ja koulun yhteistyö tarkemmin luvussa 5.2). Heidän mielestään luo-
kanohjaaja oli yhteyshenkilö tai linkki kodin ja koulun välillä; hänelle kuului yhteis-
työ ja yhteydenpito huoltajien kanssa. Hänelle kuului yhteistyö kodin, koulun 
ja oppilaan välillä, koska hän tiesi oppilaan taustoja:  

Luokanohjaajan pitää tehdä yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa oppilaan 
koulunkäynnin hyväksi. Jos huolta ilmenee, ottaa asian puheeksi ja seuraa tilanteen 
etenemistä. (lo 63) 

Suhteet valvontaluokan oppilaisiin saattoivat aiheuttaa ongelmia luo-
kanohjaajan työssä. Jos muutama työllistävä oppilas vei luokanohjaajan ajan ja 
energian, muut luokan oppilaat ja heidän tilanteensa saattoi jäädä vähemmälle 
huomiolle. Toisaalta luokat voivat olla erilaisia, jolloin työmäärät luokanohjaa-
jilla koettiin erilaisina. Opettajat saattoivat nimetä ongelmaoppilaaksi sellaisen 
oppilaan, jolla he näkivät olevan käytöshäiriöitä tai oppilas kävi koulua epäsäännöl-
lisesti. Moniongelmaisten oppilaiden taustalla nähtiin päihteet, oppimisvaikeudet 
tai rutiinien puute elämässä:  

Oppilaiden ongelmien syyt ovat joskus sellaisia, ettei luokanvalvojalla ole mahdolli-
suuksia tai resursseja puuttua. Mielestäni koululle ja opettajille on annettu tehtäviä, 
joita ei voi ratkaista koulussa, vaan syyt ovat yhteiskunnallisia. Eli enemmän tukea 
koulun ulkopuolelta ja vanhempien vastuunottoa! (lo 67) 

Ongelmaksi koettiin myös se, jos luokkaan ei muodostunut hyvää yhteis-
henkeä. Luokanohjaaja koki voimattomuutta, jos hän ei saanut otetta luokkaan 
tai ei syntynyt yhtenäistä ryhmää. Jotkut valittivat yhteisen ajan puutetta, jol-
loin luokanohjaaja ei oppinut tuntemaan oppilaita. Joskus luokanohjaajan ja 
oppilaiden huonoja välejä aiheutti se, että juuri luokanohjaaja selvitti poissaolo-
ja tai joutui paimentamaan epäsäännöllisesti koulua käyviä tai vatvoi ikäviä asioita. 
Tällöin oppilaan mielessä koulun ikävät asiat henkilöityivät juuri luokanohjaa-
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jaan. Kesken yläasteen toiselta opettajalta peritty valvontaluokka saattoi myös 
olla vaikea, jos oppilaat olivat tottuneet toisen opettajan tapoihin ja kaipasivat 
häntä. Myös hankalat kiusaamistapaukset ja niiden selvittäminen koettiin on-
gelmallisina.  

 Onnistuneen vuorovaikutuksen löytäminen ei luokanohjaajien mielestä 
ollut helppoa. Miten saada hyvä ja luottamuksellinen suhde oppilaisiin? Talvi-
mäen koulun (tarkemmin luvussa 6) luokanohjaajat pohtivat erilaisia keinoja 
saada hyvät välit ja luottamuksellinen vuorovaikutus oman luokan kanssa: 

Koetan olla aina asiallinen ja ystävällinen, jos joku hätä tulee, niin ilman muuta tullaan 
asiasta puhumaan ja koetetaan katsoa… yleensä on joku ratkasu löydetty, ettei jää asioi-
ta yksinänsä murehtimaan. Ehkä tässä iässä alkaa olla muumimammamainen hahmo 
oppilaille! (H8, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Myös Talvimäen koulussa nähtiin luokanohjaajan työssä haasteita, jos oppilaan 
ongelmat kasvoivat suuriksi: 

Se on mukava ja ikävä tehtävä. Tavallinen luokka ja asiat toimii, nii eihän siinä mitään. 
Mutta sitte ku alkaa olemaan erilaisia psyykkisiä ongelmia ja sosiaalisia ongelmia, sitte 
kun toteaa, että ei mulla oo keinoja, että mitä mää teen. Pitäis saada se käymään koulua, 
mutta mitä teen – se on välillä haastavaa. (H7, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Aaltonen (2011) analysoi tutkimuksessaan koulun marginaalissa olevien 
yhdeksäsluokkalaisten suhdetta peruskouluun ”kuulumisen” ja ”kiinnittymi-
sen” käsitteiden kautta. Aaltosen (2011) mukaan pinnaaminen ei ole aina kurit-
tomuuden tietoista valitsemista, vaan kyse on myös nuoren kokemuksesta kou-
luyhteisöön ja vertaisyhteisöön kuulumisesta tai kuulumattomuudesta. Aalto-
nen (2011, 487) tuo esille, että merkittävä tekijä lintsaamisessa oli nuorten mu-
kaan se, että koulu koettiin passiivisena ja välinpitämättömänä kiusaamiseen ja 
lintsaamiseen puuttumisessa. Brittiläisessä tutkimuksessa (Attwood & Croll 
2006) oppilaat esittivät lintsaamisen syinä huonot välit opettajien kanssa, kiu-
saamisen sekä koulun yleisen huonon ilmapiirin.  

Luokanohjaajien mielestä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttami-
sessa merkityksellistä olisi saada nuorille inklusiivinen kokemus kouluyhtei-
söön kuulumisesta ja osallisuudesta, ja tilanteen huomaamisessa sekä korjaami-
sessa keskeinen henkilö yläkoulussa on juuri luokanohjaaja.  

5.1.2 Kiusaamisen selvittelijä 

Perusopetuslain (29 § 1267/2013) mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen. Koulun järjestyssään-
töjen tarkoitus on lisätä koulun turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. 
Opetuksen järjestäjän laatimassa koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmas-
sa pitää olla keinoja oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häi-
rinnältä. Opettaja tai rehtori puolestaan ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla 
tapahtuneesta kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huol-
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tajille. (Perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom.; Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014, 79.) 

 Luokanohjaaja nähtiin tärkeimpänä kiusaamiseen puuttujana oman luo-
kan osalta: kaikki tutkimukseen osallistuneet mainitsivat hänet (liite 1). Seuraa-
vaksi eniten mainittiin rehtori ja muut opettajat. Kaikki muutkin koulun työn-
tekijät saivat mainintoja kiusaamiseen puuttumisessa – jopa siivoojat ja ruoka-
lan työntekijät. On merkittävä asia, jos kaikki koulussa työskentelevät todella 
puuttuvat kiusaamiseen ja yhteisöllinen oppilashuolto näin toimii. Ilmeisesti 
vastauksissa ajateltiin sitä, kuka kiusaamista alkaa selvittää laajemmin pelkän 
havaitsemisen jälkeen. Luokanohjaajien mukaan yläkoulussa kiusaamiseen 
puuttuivat myös koulun Kiva-tiimi ja tukioppilaat. Mainintoja saivat myös op-
pilashuollon ohjaaja, sosiaalikasvattaja, nuorisotyöntekijä ja mielenterveystyön-
tekijä eli merkkari. 

Moni luokanohjaaja mainitsi vaikuttavansa hyvän luokkahengen luomi-
seen siten, että puuttuu kiusaamiseen niin, että se loppuu tai ei ehdi alkaakaan: 
ketään ei saa kiusata luokassa. Konfliktit tulisi selvittää heti esimerkiksi keskus-
telemalla oppilaiden kanssa siitä, miten läpän heittoon on saatava nollatoleranssi 
tai että kaikki uskaltavat olla luokassa omana itsenään eikä ketään saa nolata, 
ivata, nöyryyttää tai kommentoida epäasiallisesti. Luokanohjaaja saattoi myös 
pitää luokalleen KiVa -tunteja (Kiusaamisen Vastainen -ohjelma) ja käyttää pro-
jektin materiaaleja. Tällöin pohdittiin yhdessä oman luokan ja koko koulun il-
mapiiriä ja koetettiin estää kiusaamista. Luokanohjaajien mukaan oppilaat ar-
vostivat sitä, että opettaja hoitaa työnsä – eli koulun ja luokan aikuisena huoleh-
tii siitä, että ketään ei kiusata: Teen selväksi heti seiskaluokan alussa, että täällä ei 
kiusata ketään: kiusaamisessa on nollatoleranssi! (lo 27) 

 Talvimäen koulun opettajat pitivät melko toimivana oman koulun mallia 
kiusaamiseen puuttumiseen: se opettaja, joka ensin havaitsi kiusaamista, aloitti 
selvittelyn ja keskusteli osapuolten kanssa. Sitten otettiin mukaan luokanohjaaja 
ja luokkatasojohtaja, tarvittaessa myös kuraattori ja rehtori, jos kyse oli isom-
masta ongelmasta. Tarvittaessa myös huoltajat kutsuttiin koululle. 

Oppilaat, opettajat, vanhemmat ja tutkijat eivät aina jaa yhtenäistä käsitys-
tä siitä, mitä koulukiusaaminen on. Kajovaaran tutkimuksen (2016) mukaan 
opettajat tunnistivat melko heikosta koulukiusaamisen osapuolia. Opettajat 
tunnistivat oppilaiden nimeämistä kiusaajista 54%, kiusatuista 53% mutta kiu-
saajien avustajista vain 24%. Opettajan pidempi kokemus saman luokan kanssa 
oli yhteydessä kiusaajien ja avustajien yhteneväiseen tunnistamiseen oppilaiden 
kanssa. Kiilakosken (2012, 44) mukaan koulukiusaaminen on terminä varsin 
laaja eikä kuvaa riittävästi kiusaamisen vakavimpia muotoja. Osa tutkijoista 
haluaisi käyttää koulukiusaamisen rinnalla termiä kouluväkivalta. 

 Luokanohjaajien mukaan yläkoulun opettaja voi ohjata ryhmien ja parien 
muodostamista projekti- ja ryhmätöiden ryhmittelyssä siten, että kaikki oppivat 
toimimaan kaikkien kanssa: opettaja voi auttaa yhdistämällä kiusatun häntä 
tukevien oppilaiden ryhmään tai hän voi purkaa kiusaajan valta-asemaa laitta-
malla hänet ryhmään, jossa hän ei saa kiusaamiseen sosiaalista tukea muilta 
oppilailta. Myös Hamaruksen (2006) mukaan opettajat voivat toiminnallaan 
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tukea oppilaiden sosiaalisten suhteiden tasapainoista kehittymistä edellä maini-
tuilla tavoilla. Hamaruksen mukaan (2006, 213-214) kiusaamisen vastainen toi-
minta edellyttää kouluyhteisöltä selkeää käsitystä oikeasta ja väärästä käyttäy-
tymisestä, tavoitteellista toimintaa, ryhmädynaamisten taitojen käyttämistä 
opetuksessa, ymmärrystä oppilaskulttuurista ja koulun epävirallisista normeis-
ta sekä vuorovaikutustaitojen hallintaa.  

Vaakamalli (Hamarus 2008) tähtää oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen 
ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Tähän päästään integroimalla koulussa yksilöi-
den ja yhteisön osaaminen ja kokemustieto Vaakamallin teoreettiseen tietoon. 
Ukskoski (2013, 363) käytti Vaakamallia tutkimuksessaan, jonka mukaan kou-
luhyvinvoinnin yhteisöllinen asiantuntijuus auttaa kiusaamisen ehkäisyssä, jos 
opettajat seuraavat oppilaiden vuorovaikutusta tarkasti. Oleellista on myös sel-
vittää tilannetta heti huolen ilmaantuessa. Tämän tutkimuksen mukaan luo-
kanohjaaja on keskeinen taho yhteisöllisen asiantuntijuuden luomisessa koulu-
kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Luokanohjaaja hoitaa yleensä yhteydenotot ja keskustelut vanhempien ja 
oppilaan kanssa ja luokanohjaajien tunneilla tehdään kouluhyvinvointiin liitty-
vät kyselyt ja tarvittaessa käsitellään keinoja kiusaamisen poistamiseksi. Lähes 
kaikki peruskoulut ilmoittivat Opetushallituksen tutkimuksessa (2009) seuraa-
vansa koulukiusaamisen yleisyyttä oppilaiden, huoltajien ja opettajien välisissä 
keskusteluissa ja terveystarkastuksissa. Yläkouluissa hyödynnettiin usein myös 
oppilaskyselyjä. Osa peruskouluista käyttää myös KiVa Koulu -ohjelmaa, jonka 
tavoitteena on kiusaamisen vähentäminen. (Rimpelä & Fröjd 2009, 194-194.)  

5.1.3 Työrauhaongelma – yksilön vai yhteisön? 

Oppilailla on oma vastuunsa kouluyhteisön jäseninä. Perusopetuslain mukaan 
(35 § 2) oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asi-
allisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 34) mukaan 
oppilaan vastuu tarkoittaa sitä, että oppilas osallistuu säännöllisesti koulutyö-
hön, suhtautuu arvostavasti ja reilusti koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä 
noudattaa yhteisiä sääntöjä. Tätä perustellaan sillä, että koulutyössä on välttä-
mätöntä kunnioittaa toisten ihmisten loukkaamattomuutta, työtä ja työrauhaa 
sekä huolehtia sovituista tehtävistä.  

Luokanohjaaja on tärkein kunkin luokan työrauhaongelmiin puuttuja, 91% 
luokanohjaajista ilmoitti näin (liite 1). Muut opettajatkin nähtiin asiaan osallisi-
na melko hyvin (77%), mutta rehtori selvästi vähemmän (54%). Jotkut luo-
kanohjaajat kokivat, että koulussa on puutetta aikuisista toimijoista. Heidän 
mielestään kasvatusvastuuta pitäisi saada kaikille koulun aikuisille, jolloin työ-
rauhaongelmienkin selvittäminen kuuluisi koko yhteisölle eikä kuormittaisi 
pelkästään luokanohjaajaa. Luokanohjaajan kannalta oli myös problemaattista, 
jos luokan oppilaat käyttäytyivät ikävästi jonkun muun opettajan tunneilla tai 
häiritsivät oppitunteja, vaikka hänellä itsellään sujuisi luokan kanssa hyvin. 
Tällöin luokanohjaaja joutui vatvomaan ikäviä asioita – ikään kuin luokanohjaaja 
voisi ulkopuolelta hoitaa toisen opettajan ja luokan oppilaiden välit kuntoon. 
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Luokanohjaajat kokivat, että jotkut opettajat pyrkivät ulkoistamaan hankalaksi 
koetun vuorovaikutuksen hoitamisen luokanohjaajalle.  

 Luokanohjaajat saattoivat nimetä ongelmaoppilaaksi sellaisen oppilaan, jol-
la he näkivät olevan käytöshäiriöitä tai oppilas kävi koulua epäsäännöllisesti. Moni-
ongelmaisten oppilaiden taustalla nähtiin perheen ja oppilaan rutiinien tai elä-
mänhallinnan puute, oppimisvaikeudet tai päihteiden käyttö. Toisaalta työrau-
haongelma voidaan nähdä koulussa paitsi yksittäisten oppilaiden aiheuttamina 
ongelmina myös yksittäisten opettajien ongelmana, koska se ei saa luokkaan kuria. 
Myös koulutusta häirintä- ja konfliktitilanteisiin toivottiin lisää, sillä vain alle 
neljäsosa opettajista on saanut koulutusta konfliktitilanteiden kohtaamiseen 
lähivuosina (Länsikallio, Kinnunen & Ilves 2018, 12).  

Saloviidan (2007) mukaan tärkeää olisi hyvän työrauhan luominen ja häi-
riöiden torjuminen jo ennakkoon, jolloin työrauhakysymystä ei tarvitse lähestyä 
työrauhaongelman näkökulmasta. Opettajan näkökulmasta työrauhaan voi 
kuulua rauhallinen ja opiskeluun kannustava ilmapiiri, oppilaiden työskentely 
opettajan poissa ollessakin ja henkilökunnan toimivat suhteet (Lindqvist & 
Niemenlehto 2002, 21-22; Holopainen ym. 2009, 10). 

 Holopainen, Järvinen, Kuusela ja Packalen (2009, 67-68) suosittavat, että 
työrauhakysymyksissä pääpainon tulisi olla häiriöiden ennaltaehkäisemisessä 
sekä hyvän käytöksen ja oppimisen palkitsemisessa. Rehtorin tulisi yhdessä 
henkilökunnan kanssa rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria. Kodin ja kou-
lun yhteistyöhön olisi panostettava ja oppilashuoltotyöryhmien osuutta koulun 
ongelmien ratkaisemissa tulisi vahvistaa.  

Raportti tuo esille neljä orientaatiota työrauhan ylläpitämiseksi (Holopai-
nen ym. 2009, 71; kuvio 13). Ensinnäkin toimintakulttuuri, jossa yhteistyön ja 
yhteisöllisyyden avulla kehitetään yhteiset periaatteet. Toiseksi pedagogiikassa 
etsitään oppituntien, oppimisympäristön ja ryhmien suunnittelun avulla toimi-
vaa pedagogista vuorovaikutusta. Kolmanneksi koulun oppilaiden ja opettajien 
keskinäistä vuorovaikutusta kehitetään luottamuksen, osallistumisen ja huoleh-
timisen avulla. Tarvitaan vielä yhteiset säännöt, joita valvonnan, ohjauksen ja 
kurinpidon avulla noudatetaan. Tällainen yhteisöllinen työrauhan vahvistami-
nen vaatisi enemmän yhteistyötä koulun sisällä, kuten jotkut luokanohjaajat 
esittivätkin. Tämän tutkimuksen mukaan luokanohjaaja voi osaltaan puuttua 
työrauhaongelmiin, mutta toimintakulttuurin, sääntöjen, pedagogiikan ja vuo-
rovaikutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä 
koulussa. 
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KUVIO 13 Neljä orientaatiota työrauhan vahvistamiseen (Holopainen ym. 2009, 71) 

5.1.4 Luokan yhteisöllisyyden kehittäjä  

Noin puolet luokanohjaajista näki luokanohjaajan tärkeänä luokan yhteisölli-
syyden kehittäjänä. Yläkoulun alussa luokanohjaajan kuului olla mukana tu-
tustuttamassa oppilaat toisiinsa. Hän auttoi luokkaansa ryhmäytymään ja luo-
maan luokan yhteishenkeä eli me-henkeä. Tavoitteena oli saada jokaiselle oppilaal-
le tunne ryhmään kuulumisesta. Luokanohjaaja nähtiin jatkossakin luokan hy-
vän ryhmädynamiikan ja vuorovaikutuksen kehittäjänä. Tällöin oppilaat aidosti 
ottavat toiset luokkatoverit huomioon, koko luokka on innolla mukana asioissa tai oppi-
laat kokevat, että meidän luokka on ihan huippu! Hyvän yhteishengen luomisessa 
luokanohjaaja voisi auttaa oppilaiden syvällisen tuntemisen, tasapuolisen koh-
telun ja vastuun antamisen avulla.  

Luokanohjaajat näkivät itsensä ehdottomasti tärkeimpänä luokkahengen 
kehittäjänä oman koulun henkilökunnasta, sillä 98% heistä mainitsi luokanoh-
jaajan (liite 1). Muiden osuus jää alhaiseksi. Muilla aineenopettajilla olisi mah-
dollisuus vaikuttaa eri luokkien luokkahenkeen omilla tunneillaan, mutta tu-
loksen mukaan vain vajaa 30% uskoi heidän niin tekevän. Neljäsosa mainitsi 
myös opinto-ohjaajan, koska opinto-ohjauksen sisältöihin kuuluu myös luokan 
ilmapiiriä kehittävät tehtävät. Muita luokkahengen kehittäjiä koulussa olivat 
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tukioppilaat, Kiva-tiimi ja sen koordinaattori, nuorisotyöntekijä, kouluohjaaja, 
sosiaalikasvattaja, kouluisäntä ja kouluavustajat.  

 Luokanohjaajien edellytyksistä vaikuttaa vuorovaikutuksen onnistumi-
seen ja hyvän luokkahengen syntymiseen löytyi kaksi ulottuvuutta: ensinnäkin 
luokanohjaajan oma asennoituminen ja arvot, joita hän toi esille tietoisesti 
oman persoonan ja vuorovaikutuksen kautta. Toisaalta luokanohjaajat toivat 
esille käytännön esimerkkejä tavoista, joilla voi kehittää luokan vuorovaikutus-
ta ja yhteishenkeä entistä paremmaksi. 

Positiivinen asenne oppilaisiin auttaa luokanohjaajaa vaikuttamaan 
oman luokkansa vuorovaikutukseen. Luokanohjaaja voi omalla esimerkillään 
näyttää, miten toimia myönteisesti eri tilanteissa. Luokanohjaajan tulisi olla 
helposti lähestyttävä, avoin ja iloinen persoona, ja hänen tulisi näyttää, kuinka 
hän aidosti välittää luokan oppilaista ja on kiinnostunut heidän elämästään. 
Tällöin oppilaat uskaltaisivat tulla kertomaan kaikista ongelmistaan. Jos luo-
kanohjaaja luotti oppilaisiin ja kunnioitti luokkaa, myös oppilaat luottivat hä-
neen ja kunnioittivat häntä. Opettajan olisi ehdottomasti myös pidettävä lu-
pauksistaan kiinni. Luokanohjaajan tulisi olla reilu, oikeudenmukainen ja tasa-
puolinen oppilaita kohtaan rangaistessaan tai palkitessaan heitä. Luokanohjaa-
jan tulisi osoittaa oppilaille, että hän arvostaa kaikkia samalla tavalla ihmisinä – 
koulumenestyksestä riippumatta. Opettajan tulisi ottaa huomioon jokaisen op-
pilaan vahvuudet.  

Positiivisen asenteen tulkittiin merkitsevän sitä, että luokanohjaaja arvos-
taa oppilaita, on ylpeä heistä, kannustaa ja tarvittaessa kehuu luokkaa – eikä 
urputa jatkuvasti. Luokanohjaaja voisi myös motivoida oppimiseen koulussa 
vaikkapa yhteisellä sloganilla me osataan tai sitten hän tukisi ryhmän heikompia 
oppilaita rohkaisemalla epäonnisia, heikkoja tai tunareita yrittämään uudestaan. 
Inhimillisyys ja aitous nähtiin tärkeinä opettajan ominaisuuksina: Olemalla oma 
itseni: ope, joka kuuntelee, välittää ja tukee – tehdään yhdessä. (lo 31) 

Luokanohjaajalla tulisi olla hyvä tilannetaju eli sopivasti rento tai tiukka 
ote tilanteen mukaan. Hyvä huumorintaju ja hyvät vuorovaikutustaidot koet-
tiin tarpeellisiksi, samoin kuin yhteistyö vanhempien kanssa. Luokanohjaajan 
tehtäväksi nähtiin luoda luokkaan yhteishenkeä siten, että hän korostaisi yh-
teenkuuluvuuden tunnetta, yhteistyötä ja yhteisvastuuta luokan yhteisissä pro-
jekteissa: kaikkien tulisi osata työskennellä kaikkien kanssa. Luokanohjaajan 
tulisi kannustaa empaattisuuteen, toisten ihmisten huomioimiseen ja kunnioit-
tamiseen sekä opastaa hyväksymään erilaisuutta ja erilaisia yksilöitä luokassa. 
Luokanohjaajan tulisi patistaa luokan hiljaisia mukaan ja puuttua poissulkemi-
seen. Tavoitteena olisi luoda luokkaan turvallinen ja innostava ilmapiiri, jossa 
kaikki olisivat kavereita keskenään: Opetan oppilaat siihen, että osaa työskennellä 
kaikenlaisten ihmisten kanssa, ei vain parhaan ystävän. (lo 85)               

Luokan yhteisöllisyyden kehittämisen keinoja löytyi luokanohjaajien 
mukaan jo käytännön koulutyöstä. Sellaisina mainittiin yhteistoiminnalliset 
työtavat ja leikit sekä yhdessä tekeminen, yhteinen arki. Ryhmätöissä kaikkien 
tulisi osata työskennellä kaikkien kanssa, mitä voisi harjoitella teettämällä ryh-
mätöitä vaihtelevissa ryhmissä. Istumajärjestyksen avulla oppilaita voi ohjata 
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työskentelemään useiden luokkalaisten kanssa. Luokan ilmapiiriä tai kiusaa-
mista voi kartoittaa kyselyillä ja keskusteluilla; luokanohjaajan tulisi seurata, 
ettei kukaan jää luokassa ulkopuoliseksi.  

Luokanohjaajien mukaan hyvää ilmapiiriä voi luoda keskustelemalla op-
pilaiden kanssa yksittäin tai koko luokan kanssa yhdessä – aiheet voivat liittyä 
kouluun tai yleensä oppilaiden kuulumisiin myös koulun ulkopuolella. On-
gelmistakin olisi hyvä keskustella luokanohjaajan johdolla joko koko luokan 
kanssa tai pienemmissä ryhmissä. Keskustelujen tulisi olla säännöllisiä. Kehi-
tyskeskusteluissa olivat mukana opettajan ja oppilaan lisäksi myös oppilaan 
huoltajat; vanhempiin tutustumisen avulla luokanohjaajan nähtiin voivan pa-
rantaa myös oppilaiden tilannetta. 

Jotkut luokanohjaajat näkivät tärkeänä myös sen, että oppilaat itse asettai-
sivat tavoitteita omalle toiminnalleen ryhmänä ja arvioisivat sitä. Luokan laati-
mat omat pelisäännöt auttaisivat yhteishengen luomiseen. Yläkoulun alussa 
seitsemännellä luokalla tehdään usein ryhmäytymisharjoituksia, ja niitä olisi 
hyvä jatkaa tarvittaessa, jotta kaikki oppivat tuntemaan toisensa. Tukioppilaat 
tai oppilaskunnan edustajat voivat vierailla luokassa ja ryhmäyttää lisää. Tu-
kioppilaat tai oppilaskunta voivat järjestää myös koulun omia tapahtumia kou-
lupäivinä tai illalla. Luokanohjaaja voi teettää tutustumis- ja ryhmäytysleikkejä 
omilla oppitunneillaan tai pitää luokanvalvojan tunteja, luokanvalvojan väli-
tunteja, luokanvalvontatuokioita tai kevyempiä välipalatunteja omien oppituntiensa 
yhteydessä.  

Luokanohjaajien mukaan oppilaat voisivat luoda oman tavoitteen ja pää-
määrän, jota he alkaisivat toteuttaa. Tällainen voisi olla yhteinen luokkaretki, 
sen suunnittelu ja toteutus. Erilaisten tapahtumien suunnittelu yhdessä oppi-
laiden ja vanhempien kanssa nähtiin koko kouluyhteisöä vahvistavana ja yhdis-
tävänä keinona. Tällaisia tapahtumia olisivat teemapäivät, projektit, opintoret-
ket, yökoulut, pikkujoulut, sählypelit, myyjäiset, kirpputori, pitsalla tai jäätelöl-
lä käynti. Luokkien väliset pelit ja kilpailut voivat myös yhdistää ja luoda luok-
kahenkeä – toisaalta ne voivat luoda ikävää kilpailuhenkeä luokkien välille ja 
eripuraa luokkien sisällä, jos kilpailut otetaan liian tosissaan. 

 Luokanohjaaja hoiti luokkaretkien toteuttamisen yläkoulussa: opettajista 
95% mainitsi toteuttajana luokanohjaajan (liite 1). Vain jonkin verran mainittiin 
rehtori ja muut opettajat - muita koulun työntekijöitä ei mainittu juuri lainkaan. 
Opettajia tarvittiin ainakin valvojiksi mukaan, ja rahoituksen hoitamisesta täy-
tyi sopia rehtorin kanssa. Vaikka luokanohjaajalla nähtiin olevan suurin vastuu 
luokkaretkistä, niiden toteuttaminen tarjosi mahdollisuuden laajempaan yhteis-
työhön muun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa. 

Talvimäen koulun opettajat pohtivat myös, miten luokanohjaaja voisi vai-
kuttaa hyvän luokkahengen syntymiseen. Useimmat korostivat yhteisen toi-
minnan merkitystä luokan yhdistäjänä. Luokkien ryhmäyttäminen oli tärkeä 
teema Talvimäen koulun pedagogisen tuen tiimeissä varsinkin seitsemännellä 
luokalla, jolloin luokkia yhdistävää toimintaa olivat esimerkiksi ryhmäytymis-
harjoitukset, liikuntapäivät, luontokoulut, tukioppilaiden pitämät tunnit, luok-
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karetken suunnittelu ja rahankeräyksen aloittaminen. Luokanohjaajalla oli 
myös keinoja ottaa selvää luokan kaverisuhteiden kehittymisestä:  

Kaikennäkösiä kyselyjä, ketkä on sun kavereita ja siitä vähän sosiogrammia: näki millai-
sia kaverisuhteita. Kukaan ei ollu tilanteessa, että ei olis ollu kavereita. Tottakai on sel-
laisia klikkejä ja myös sellasia oppilaita, jotka toimii liimana: esimerkiks yks tyttö, jonka 
kymmenen tyttöö nimes kaverikseen. Enimmäkseen seiskalla vielä niin että pojat nimes 
poikia ja tytöt tyttöjä. (H1, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Toisaalta luokanohjaajat näkivät mahdollisuudet vaikuttaa kaverisuhteisiin 
melko rajallisina: 

Kyllä kaikissa ryhmäytymisjutuissa ja kaikissa yhteisessä toiminnassa ja tempauksissa 
pystyy sitä henkeä… Mutta toisaalta siihen ei luokanvalvojakaan pysty, että pakottaa 
olemaan toisen kaveri. Et jos ne ei tule toimeen keskenään tai jollain ei ole kavereita, 
niin siihen on kauheen vaikee puuttuu. (H7, Talvimäen koulun luokanohjaaja)  

Luokanohjaajat korostivat, että yläkoulun opettajista juuri luokanohjaaja 
edustaa luokkaa myös ulospäin, jolloin opettaja tarvittaessa puolustaa luok-
kaansa ja sen oppilaita. Tällöin oppilaillekin voi kehittyä yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja ylpeyttä omasta luokasta. Kuitenkin on huolehdittava siitä, että luo-
kasta ei muodostu liian sisäänpäin lämpiävää ryhmää, vaan oppilaat kokevat 
olevansa myös osa koko kouluyhteisöä.  

Kiilakosken (2014, 95) mukaan luokkien ryhmädynamiikan eli luokkahen-
gen muovautuminen on jätetty usein nuorten vastuulle. Ryhmän toiminta ei 
automaattisesti kehity kaikkia oppilaita tukevaksi, ja ryhmädynamiikan ongel-
mat vaikuttavat opiskeluilmapiiriin. Vasta 2000-luvulla kouluissa on haluttu 
aktiivisesti kehittää luokkien ryhmädynamiikkaa, joten myös nuorisotyön 
osaamiselle on löydetty käyttöä. Omakin opettajahistoriani tukee tätä näkemys-
tä: vielä 1990-luvulla uudet seitsemännet luokat yläasteella aloittivat lähes il-
man ryhmäytyksiä. Vasta 2000-luvulla alettiin pitää tutustumis- tai ryhmäytys-
päiviä seitsemänsille luokille syksyn alussa, mutta sen jälkeen tapahtuva ryh-
mädynamiikan kehittäminen on jäänyt yksittäisten opettajien varaan. 

 Talvimäen koulu teki yhteistyötä nuoriso-ohjaajien kanssa, jotka olivat 
mukana ryhmäyttämässä uusia seitsemäsluokkalaisia syksyllä. He myös kou-
luttivat tulevia seitsemänsien luokkien luokanohjaajia jo keväällä ryhmäyttä-
misprosessin johtajiksi sekä järjestivät luentoja haastavien nuorten kohtaamises-
ta ja hyvän luokkahengen kehittämisestä: 

Aluksi luokanohjaaja ottaa tilanteen haltuun, että tehdään pelisäännöt. Luokanohjaajaa 
pitää kiinnostaa, ketä siellä luokassa on ja mitä heille kuuluu. Jos joku on jäämässä ul-
kopuolelle, niin siihen asiaan tartutaan heti, ja jos tulee uusi tyyppi luokkaan, niin sil-
lonkin reagoidaan, ettei jää oman onnensa nojaan… Ajatellaan helposti, että kun syk-
syllä kerran ryhmäytetään, niin kaikki on hyvin hamaan loppuun asti. Vaikka näyttää, 
että kaikki on hyvin ja ryhmä toimii, niin silti se vaatii ylläpitoo ja seuraamista. (H21, 
nuoriso-ohjaaja Talvimäen koululla) 

Luokanohjaajat näkivät myös nykyisen yhteiskunnallisen individualisti-
sen ilmapiirin joskus ongelmana luokkahengelle:  
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Luokkahenki on aika mystinen homma, että mistä se loppujen lopuksi tulee ja mihin se 
katoo… Olen pohtinut sitä uutista, että nykyisillä varusmiehillä ei ole sellasta henkeä, 
että kaveria ei jätetä, enemmän yksin tekemistä. Pikkusen tää näkyy nykyisissä lapsu-
kaisissa, et osa on tosi sosiaalisia, ja osan on vaikee löytää paikkaansa ryhmässä ja toi-
mia sosiaalisesti. (H8, Talvimäen koulun luokanohjaaja)  

Luokkahenki ei myöskään ole mikään pysyvä olotila, vaan se voi muuttua 
kolmen vuoden aikana yläkoulussa. Talvimäen koulun luokanohjaajat näkivät 
oppilaiden murrosiän aiheuttavan luokan jakautumista sukupuolen mukaan 
yläkoulussa, varsinkin kahdeksannen luokan aikana: 

 On siellä hyvä henki, mutta se on vähän jakautunu, siellä on tytöt ja pojat erillään. 
Murrosiän taite mikä niinku tekkee sen… Monesti just kasiluokalla se vähä hajoaa, ja 
ysillä pahimmat kuohumiset on ohi ja se palautuu enemmän yhtenäiseksi. Mun mielestä 
seiskaluokalla oli parempi, semmonen tekemisen meininki. Nyt murkkuilee se porukka --
- Mut ne teki viime kevätjuhliin tosi hienon näytelmän ihan oma-aloitteisesti, siinä oli 
koko luokka mukana - se teki hyvää sille luokalle! (H4, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Opettajan ja erityisesti luokanohjaajan työ on ryhmän ohjaamista. Ryhmän 
kehitysvaiheiden (Tuckman & Jensen 1977) hahmottaminen auttaa luokanoh-
jaajaa ymmärtämään mitä kaikkea hän voi tehdä, jotta luokka toimii ryhmänä ja 
on turvallinen. Kopakkala (2005, 93) näkee opettajan tehtäväksi luotsata luok-
kansa eri kehitysvaiheiden läpi, jotta siitä tulisi luottavainen ja innostunut jouk-
kue, jossa yksittäiset oppilaat ottavat vastuuta toistensa ja koko ryhmän menes-
tyksestä. Rasku-Puttonen (2006, 112-113) korostaa, että kehittynyt ryhmä ei en-
sisijaisesti ole miellyttävä, vaan sitä luonnehtii kuuntelemisen, jakamisen ja 
keskustelujen kautta taisteltu kunnioituksen ja välittämisen ilmapiiri. Hänen 
mukaansa opettaja voisi olla ”sensitiivinen valmentaja tai eksperttikumppani”, 
joka tukee oppilaiden osallistumista luokan toimintaan. Tutkimukseeni vastan-
neet opettajat näkivät erityisesti luokanohjaajan olevan yläkoulussa se henkilö, 
jonka tehtävänä on tukea kaikkien oppilaiden inklusiivista osallistumista ja 
mukaan pääsemistä luokan toimintaan.        

5.1.5 Koulun luottoaikuinen ohjaa tulevaisuuteen  

Luotettava aikuinen koulussa oli neljäs kategoria yläkoulun luokanohjaajan 
tehtävistä, noin neljäsosa luokanohjaajista toi esille tämän. Luokanohjaajan näh-
tiin olevan läheisin ja tärkein aikuinen ja opettaja isossa yläkoulussa oman luo-
kan oppilaille. Aikuisen merkitys nähtiin tärkeänä myös yläkoulussa. Opettajan 
tulisi saada luottamukselliset välit oppilaisiinsa ja sitoutua olemaan heidän tu-
kenaan. Luokanohjaajan merkitystä kuvattiin seuraavasti: oppilaiden tuki ja ym-
märtäjä, koulun äiti tai isä, tukihenkilö ja opastaja, oppilaiden tukipylväs kouluasioissa, 
oma aikuinen nuorelle koulussa. Yläkoulun luokanohjaajaa verrattiin alakoulun 
luokanopettajaan: Kun oman opettajan hoivista alakoulusta siirrytään, niin minä oli-
sin nyt sellanen ihminen, jota voi lähestyä.  (lo 21) 

 Osa opettajista myös näki luokanohjaajan tulevaisuuteen kasvattajana. 
Luokanohjaajalla nähtiin tällöin laajempi kasvatuksellinen tehtävä kasvattaa 
oppilaitaan yhteiskunnan jäseneksi ja aikuiseksi. Omalla esimerkillään opettaja 
voi opettaa luokkansa oppilaita huolehtimaan omien asioiden hoitamisesta ja 
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kohtelemaan muita ihmisiä hyvin. Tällöin luokanohjaaja olisi myös aikuisen 
malli. Luokanohjaajan tulisi luoda oppilaalle uskoa ja visio tulevaisuuteen, vahvis-
taa oppilaan itsetuntoa tai kasvattaa yhteiskuntakelpoiseksi. Luokanohjaajan koko-
naismerkityksen tiivisti yksi opettaja:  

Yhteistyö kodin ja koulun välillä, tukee ja ohjaa oppilasta ja nuorta koulutyöskentelyssä 
ja elämässä, auttaa nuorta itsetuntemuksen oppimisessa. (lo 54) 

Milloin luokanohjaaja koki onnistuneensa (kuvio 14)? Suurin osa luo-
kanohjaajista näki onnistumisen liittyvän nimenomaan oppilaisiin. Ensinnäkin 
tuotiin esille oppilaiden ja koko luokan positiivisena koettu ryhmätoiminta ja 
toiseksi yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvä onnistuminen tai tilanteen 
paraneminen. Kolmanneksi tuli esille positiivinen vuorovaikutus ja luottamus 
luokanohjaajan ja oppilaiden välillä sekä oppilaiden siitä antama palaute luo-
kanohjaajalle. Neljänneksi luokanohjaajat toivat esille onnistuneen yhteistyön 
kotien kanssa ja siitä saamaansa palautteen vanhemmilta. Tästä tarkemmin ko-
din ja koulun yhteistyötä käsittelevässä luvussa 5.2. 

 

 

KUVIO 14 Luokanohjaaja onnistuu työssään 

Joskus luokanohjaaja oli tyytyväinen, kun arki sujui eli asiat etenivät yhdessä 
sovittujen tavoitteiden mukaan, esimerkiksi oppilaat kävivät koulua säännöllisesti. 
Tällöin oppilaiden koulunkäynti sujui ja he viihtyivät koulussa. Joidenkin mie-
lestä oppilaat olivat tällöin hyvinvoivan näköisiä ja oloisia, rentoutuneita ja luotta-
vaisia. Monet luokanohjaajat mainitsivat onnistumisena sen, jos luokassa oli hy-
vä yhteishenki tai yhteenkuuluvuuden ilmapiiri. Tällöin oppilaat puhalsivat yh-
teen hiileen, jolloin kaikilla oli hyvä olla, luokassa oli mukavaa, oppilaat ottivat 
toiset luokkatoverit huomioon, kaikki tulivat toimeen kaikkien kanssa eikä luo-
kassa ollut kiusaamista. Luokanohjaaja saattoi myhäillä tyytyväisenä, jos sai 
oppilaat kokemaan, että meillä on nasta luokka! Iloa opettajalle tuotti myös se, jos 
oppilaat innostuivat jostakin: luokka toimi yhdessä iloisesti urheilupäivänä tai 
innostui luokkaretkestä ja sen valmistelusta. Tällöin yhteinen ponnistelu yhtei-
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sen päämäärän saavuttamiseksi loi yhteenkuuluvuutta. Tai tavallisena koulu-
päivänä oppilaat oppivat ja saavat ahaa-elämyksiä. 

Joskus luokanohjaajalle toi iloa aiemman tilanteen paraneminen, jos luok-
kahenki ja oppimistulokset olivat parantuneet. Tällöin esimerkiksi oppilaiden 
saamat negatiiviset Wilma-merkinnät vähenivät. Joskus iloa tuotti se, että luokka 
rauhoittui toimimaan riitojen selvittelyn jälkeen, kun sanaharkkaa oli usein. Useat 
luokanohjaajat mainitsivat kokeneensa onnistumista silloin, jos kiusaaminen ja 
oppilaiden ristiriidat oli saatu selvitettyä ja kiusaaminen oli loppunut. Joskus 
yhden oppilaan asiat loksahtivat kuntoon asioiden selvittelyn ja tuen antamisen jälkeen, 
ja positiivinen vaikutus näkyi koko luokassa. Myös positiivinen palaute muilta opet-
tajilta ilahdutti, jos muut kehuivat luokan työskentelyä ja käytöstä. Luokanoh-
jaaja oli tyytyväinen myös silloin, jos luokka osasi hoitaa asioita omatoimisesti, 
mutta kysyi apua luokanohjaajalta tarvittaessa. Joskus opettaja näki onnistumi-
sen riippuvan lähes yksinomaan siitä, millaisia oppilaat olivat. Hän ei nähnyt 
omaa luokanohjaajuuttaan kovin merkittävänä: Luokan laatu vaikuttaa suuresti; 
joskus on monta vaikeaa oppilasta, joskus kaikki ovat enkeleitä. (lo 43) 

 Luokanohjaajat kokivat onnistuneensa myös silloin, jos yksittäisen oppi-
laan koulunkäynti alkoi sujua vaikeiden vaiheiden jälkeen, jolloin luokanohjaa-
ja oli voinut auttaa oppilaan kasvua ja helpottaa nuoren elämää. Iloa tuotti se, 
jos jonkun oppilaan asiat kehittyivät myönteiseen suuntaan: paljon lintsannut 
oppilas kävi taas koulua säännöllisesi tai tuettava oppilas motivoitui opiske-
luun ja koulu sujui tukitoimien jälkeen eli asiat loksahtavat järjestykseen. Luo-
kanohjaaja voi kokea onnistumista, jos oppilas vaikutti tyytyväiseltä eikä ollut 
enää yksin välitunneilla. Tai oppilas oli pystynyt muuttamaan ei-toivottua käy-
töstään ohjauksen ja avun jälkeen, kuten Talvimäen koulun esimerkki kertoo:  

Luokanvalvojana onnistun, kun keksin jonkun jutun… Yhellä oppilaalla oli tosi vaikee-
ta tulla kouluun, niin tein hänelle kolmen viikon aamukampaa, et joka aamu repäsee 
yhen lapun. Tein lyhyitä tavoitteita hänen kanssaan, et ei ajatella pitkänä aikavälinä 
koko syksyä, mikä on hänelle ihan mahoton ajatus. Vaan ihan pienistä jutuista, jos nä-
kee et se toimii ja kantaa se idea. Tai jos saan oppilaan innostumaan jostain, niin se on 
parasta. (H3, Talvimäen luokanohjaaja) 

Onnistumisena luokanohjaajat näkivät myös oppilaiden yhteistoiminnallisuu-
den, yhdessä tekemisen. Kagan ja Kagan (2002, 39-42) sekä Hellström, Johnson, 
Leppilampi ja Sahlberg (2015, 24-25) esittävät viisi keskeistä piirrettä yhteistoi-
minnallisen oppimisen määrittämiseen. Ensinnäkin, positiivinen sosiaalinen 
riippuvuus ryhmän jäsenten kesken, jolloin jokaisen oppilaan onnistuminen 
edellyttää kaikkien muiden ryhmäläisten onnistumista. Toiseksi, yksilöllinen 
vastuu ryhmässä merkitsee sitä, että jokainen kantaa vastuun sekä omasta op-
pimisestaan että ryhmän toiminnasta. Kolmanneksi, osallistava ja avoin vuoro-
vaikutus on periaate, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ryhmän toimin-
taan. Neljänneksi, sosiaalisten taitojen harjoittelu tuo esille sen, että opiskelulla 
on sekä tiedolliset että sosiaaliset tavoitteet. Viides yhteistoiminnallisen oppi-
misen piirre on yhdessä tapahtuva arviointi ja pohdiskelu eli reflektio merkit-
sevät sitä, että voidaan arvioida opittua ja ryhmän toimintaa. Onnistunut yh-
teistoiminnallisuus onkin yksi inklusiivisen koulun keskeinen edellytys. 
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 Tutkimuksissa (Vettenranta 2015, 89-90) on havaittu positiivisen asenteen 
opetettavaan aineeseen parantavan oppilaan menestystä kyseisessä aineessa. 
Koko koulun tasolla vaikuttava oppilaiden positiivinen asenne koulutyöhön 
paransi myös yksittäisen oppilaan tuloksia. Samoin koulun tai luokan negatii-
vinen asennoituminen voi vaikuttaa heikentävästi yksittäisen oppilaan suoriu-
tumiseen. (Vettenranta 2015.) 

Luokanohjaajien vastauksissa korostuivat myös oppilaiden kanssa koettu-
jen vuorovaikutustilanteiden aiheuttama onnistumisen tunne. Erityisesti luot-
tamukselliset välit oppilaiden kanssa ja luottamuksen osoittaminen luokanoh-
jaajaa kohtaan koettiin onnistumisena. Jos oppilas uskalsi kertoa henkilökohtai-
sista asioistaan: ongelmistaan ja kuulumisistaan, iloistaan ja suruistaan tai tekemis-
tään tyhmyyksistä. Luottamusta koettiin, jos oppilaiden oli helppo lähestyä luo-
kanohjaajaa ongelmissaan ja pyytää apua; oppilaat voivat jutella ja purkaa huo-
liaan luokanohjaajalle tai tulla selvittämään riitoja hänen avullaan:  

Hyvä välit oppilaisiin saa olemalla oma ittensä. Jos sä vedät siellä jotain roolia: et sä 
esität jotain mitä et ole, niin ehkä sitten paistaa. Jos uskaltaa näyttää omat huonot ja 
heikot puolet, et saa niitten luottamuksen. (H4, Talvimäen luokanohjaaja)  

Toisaalta oppilaan vilpitön ilo ja kiitos luokanohjaajalle asioiden hoitami-
sesta tai oppilaan oma aktiivisuus ja rohkeus jonkin asian itsenäisessä hoitami-
sessa toivat iloa opettajalle. Hyvät välit voivat tulla esille jopa niin, että opetta-
jan mielestä meillä on keskenämme hyväntahtoista naljailua. On syytä tietysti var-
mistaa, että myös oppilaat kokevat naljailun hyväntahtoisena. Myös Kauppila 
(2011, 72) sekä Schmuck ja Schmuck (2001, 99) esittävät, että hyvän vuorovaiku-
tuksen osaavien opettajien ominaisuuksia ovat oppilasta välittävä asenne, 
huumorintaju, ystävällisyys, oppilaiden tunteiden ja ideoiden huomioon otta-
minen sekä tasa-arvoa korostava näkemys. Heidän mukaansa hyvään vuoro-
vaikutukseen kuuluu inhimillinen kyky kuunnella ja ymmärtää toisen ihmisen 
sisimpiä ajatuksia ja tunteita, jolloin tärkein edellytys on empatia.  

Onnistumista koettiin myös silloin, jos luokanohjaaja koki saavansa yleistä 
positiivista palautetta oppilailta. Positiivinen palaute voi olla monenlaista: op-
pilaat kiittivät opettajaa hyvistä oppitunneista tai puuttumisesta oppilaiden 
ongelmiin. Myös iloinen opettajan tervehtiminen toi hyvää mieltä. Toisinaan 
luokanohjaaja sai hyvää palautetta vuosien työstä sekä lahjan tai kukan, kun 
luokka lähti maailmalle yhdeksännen luokan jälkeen. Luokanohjaaja oli tyyty-
väinen silloin, jos yhdeksännen luokan keväällä kaikki oppilaat pääsivät seu-
raavalle asteelle jatko-opintoihin tyytyväisinä ja kelpoisina omatoimiseen opiskeluun.  

 Osalla luokanohjaajista oli pidempi aikaperspektiivi kohti tulevaisuutta: 
he kokivat onnistumista opettajana, jos oppilaat myös yläkoulun jälkeen osoit-
tivat pärjänneensä elämässä ja tulivat kertomaan siitä. Myönteisenä koettiin 
silloin se, jos entiset oppilaat ottivat yhteyttä ja tulivat iloisesti tervehtimään 
vanhaa luokanvalvojaa. Myös oppilaiden kertomukset elämästään, kuten hyvän 
työpaikan saaminen, mukava perhe-elämä ja menestyminen, ilahduttivat opet-
tajaa. Joskus opettajien negatiivisten ennakko-odotusten kumoutuminen tuotti 
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iloa: Oppilas oli todettu toivottomaksi yläkouluun tullessa, ja hänestä kasvaakin kun-
non veronmaksaja! 

Osa kertoi onnistumisen kokemuksistaan luokanohjaajana varsin lyhyesti, 
ilman esimerkkejä. Näissä vastuksissa oli löydettävissä kolme päälinjaa: hyvin 
onnistuneet, kohtuullisesti selvinneet ja heikommin pärjänneet. Mielestään 
hyvin onnistuneet kuvasivat työtään niin, että he kokivat onnistuneensa hyvin 
luokanohjaajana usein tai koko ajan tai yleisesti ottaen aina. Huonoja kokemuksia 
ei ollut muutamilla lainkaan. Joku totesi lakonisesti hoitaneensa juuri ne tehtävät, 
mitkä luokanvalvojan kuuluukin hoitaa.  

Kohtuullisesti selvinneet näkivät paitsi onnistumista myös jotakin paran-
nettavaa työssään. Joku koki onnistuneensa useimmiten ihan hyvin, vaikka aina ei 
voi onnistua. Toinen puolestaan ilmoitti onnistuneensa luokanohjaajana kohtuul-
lisesti, koska resursseja on kohtuullisesti, mutta ei ainakaan liikaa. Luokanohjaaja 
saattoi kokea onnistuneensa aluksi hyvin, mutta tilanne saattoi muuttua: Nyt on 
erkaantumista omasta luokasta, koska heitä näkee vartin viikossa. Pitäisi muistaa myös 
positiivinen palaute! Olen pyrkinyt olemaan läsnä ja helposti lähestyttävä. (lo 21) 

Luokanohjaajana omasta mielestään heikommin pärjänneet luonnehtivat 
onnistumistaan sanoilla harvoin tai en ole kokenut onnistuneeni. Kyllä siinä useim-
miten on huono omatunto tai riittämättömyyden tunne kuvasivat myös epäonnis-
tumisen tunnetta luokanohjaajana, mutta opettajat eivät tarkentaneet, mistä 
heillä oli huono omatunto tai miksi he kokivat riittämättömyyttä.  

 Talvimäen koulun henkilökunnan kanssa paneuduimme myös siihen, mi-
ten luokanohjaaja saisi hyvät välit oman luokan oppilaisiin: miten saada vuoro-
vaikutus toimimaan oppilaiden kanssa. Hyvät välit oppilaiden ja opettajan vä-
lillä koettiin koko koulutyön perustaksi, sillä ihmisten välinen vuorovaikutus 
loi koko koulun yhteisöllisyyden tunteen: 

Musta on tärkeetä vuorovaikutus oppilaiden kanssa, kaikki mitä tapahtuu tässä välissä 
(näyttää kädellä välimatkaa kahden ihmisen välillä) ja ne kohtaamiset… Kaikki pienet 
kohtaamiset: mä oon valvomassa tai tulossa luokkaan ja oppilas kysyy jotain. Tai luo-
kassa jollain on jotain asiaa ja toisella toista. Ne on niitä pieniä kohtaamisia joka päivä. 
On ihan sama minkä kokonen se koulu on, se mikä tapahtuu luokkahuoneessa, jossa on 
20 oppilasta ja opettaja, ja siinä kontekstissa, ja sitten kahden ihmisen välillä. Yhteisöl-
lisyys syntyy just näistä vuorovaikutuksista! (H13, Talvimäen koulun opinto-ohjaaja)  

5.2 Luokanohjaaja ja vanhemmat 

5.2.1 Yhteistyö painottuu ongelmiin 

Yläkoulussa kodin ja koulun yhteistyötä koordinoi luokanohjaaja. Lähes kaikil-
le luokanohjaajille oppilaan poissaolojen selvittäminen oli asia, jossa huoltajat 
ottavat yhteyttä kouluun. Poissaolon syy oli useimmin sairaus, mutta myös lo-
ma-anomukset menivät yleensä luokanohjaajan kautta. Alle viikon poissaoloi-
hin myönsi luvan luokanohjaaja, ja yli viikon poissaoloihin myönsi luvan rehto-
ri. Luokanohjaajien mukaan yhteydenoton syynä voi olla myös isommat ter-
veydentilaan tai hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten allergiat tai toistuvat tera-
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piakäynnit. Luokanohjaajista neljäsosa mainitsi kotien yhteydenoton aiheeksi 
oppilaan oppimisen tai koulunkäynnin ongelmat. Tällöin koulumenestys heikkeni 
yleisesti tai jossakin tietyssä oppiaineessa erityisesti, ja huoltajat toivat esille 
tuen tai tukiopetuksen tarpeen. Yksilöidympiä ongelmia olivat esimerkiksi oppi-
laan luki -vaikeus tai esiintymisjännitys. Huoltajat ottivat yhteyttä myös selvit-
tääkseen oppilaan yleistä kehitystä ja koulumenestystä eli miten lapsi pärjää kou-
lussa. 

 Vanhemmat ottivat yhteyttä myös kiusaamisen vuoksi. Joskus syynä saat-
toivat olla ongelmat kaverisuhteissa tai luokan ilmapiirissä tai oppilaan viihtymättö-
myys koulussa. Toisaalta vanhempi saattoi ottaa yhteyttä halutessaan jakaa huolta 
lapsesta, jolloin syynä voi olla yleinen huoli omasta lapsesta tai spesifit ongelmat ja 
epäselvyydet koulutyössä. Yhteydenoton syyksi mainittiin muutaman kerran 
opettajista valittaminen, muun muassa epäreilu kohtelu opelta tai oppilaan ja opet-
tajan konflikti tai oppilaan kokemat ongelmat jonkun tietyn opettajan tunneilla. Per-
heen ongelmista tai perheolosuhteiden muutoksista saatettiin myös kertoa luo-
kanohjaajalle. Joskus vanhemmat ottivat yhteyttä kysyäkseen käytännön asiois-
ta, kuten lukujärjestyksestä, retkistä, läksyistä tai yhteisen tapaamisen ajasta. 
Vanhemmat myös antoivat palautetta Wilma- tai Helmi-merkinnöistä, jotka 
liittyivät oppilaan käytökseen. Yksi luokanohjaaja mainitsi vanhempien yhtey-
denoton syiksi kiitokset tai hyvän joulun toivotukset. 

Yläkoulussa luokanohjaaja ottaa yhteyttä oppilaiden huoltajiin (liite 1). 
Kaksi kolmasosaa luokanohjaajista mainitsi myös rehtorin, joka voi ottaa yh-
teyttä huoltajiin esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joita selvitettiin laajemman 
oppilasjoukon kesken. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa kiusaaminen, 
tappelu tai ilkivalta. Samantyyppinen syy voi olla apulaisrehtorin tai vararehto-
rin yhteydenotossa – tämä riippui siitä, millainen työnjako koulussa on. Erityis-
opettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan yhteydenotot 
huoltajiin liittyivät yleensä kunkin omaan työnkuvaan opetuksen tuen järjestä-
jänä, jatko-opintoihin ohjaajana tai oppilashuollon toteuttajana. Yhteydenoton 
tekijänä mainittiin myös oppilashuollon ohjaaja sekä mielenterveystyöntekijä.  

Luokanohjaajat olivat yhteydessä huoltajiin useimmiten poissaolojen sel-
vittämiseksi. Poissaolot voivat olla luvallisia tai mahdollisia lintsaamistapauksia. 
Tässä luokanohjaaja toteuttaa perusopetuslain määräystä (26 § 2 mom.), jonka 
mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppi-
laan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. 
Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee 
suoritettua. Luokanohjaaja oli selvästi se henkilö, joka yläkoulussa hoitaa oppi-
laiden poissaolojen selvittämisen. Muiden osuus poissaolojen selvityksessä oli 
varsin vähäinen, vain aineenopettajat jonkin verran selvittivät poissaoloja 
omien oppituntiensa osalta. Rehtori ja apulaisrehtori voivat selvittää oppilaan 
ei-tavanomaisia poissaoloja, tai jos ne liittyivät johonkin laajempaan tapahtu-
maan. Oppilashuollon näkökulmasta poissaoloja voivat selvittää kuraattori, 
psykologi tai terveydenhoitaja.  

Kouluissa voi olla yhteisiä sopimuksia poissaolojen selvittämiseksi, mutta 
niiden tulkinnat vaihtelivat. Luokanohjaajien mukaan yläkoulussa luokanohjaa-
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jien työtä vaikeuttivat ne kollegat, jotka eivät ilmoittaneet oppilaiden poissaolo-
ja riittävän ajoissa. Luokanohjaajan oli vaikea puuttua poissaoloihin, jos niistä ei 
raportoitu ajoissa – tai ollenkaan. Poissaolojen seuraaminen ja selvittäminen 
ovat hyvin konkreettisia tehtäviä, jolloin luokanohjaajan roolina on toimia auk-
toriteettina ja sääntöjen valvojana. Suomalaisissa kouluissa poissaolojen seu-
raaminen ei ole aina systemaattista. Poissaolotietojen kerääminen ja kirjaamis-
tavat vaihtelevat kouluittain, joten koulupoissaolojen yleisyydestä Suomessa ei 
ole ollut saatavissa vertailukelpoista tietoa (Lehtinen ym. 2012, 60-61).   

Vettenrannan (2015, 89-90) mukaan oppilaiden poissaolojen ja myöhäste-
lyjen määrä korreloi selvästi oppimistulosten kanssa. Harju-Luukkaisen (2014, 
88) mukaan viimeisen kahden viikon aikana koulupäivän pinnanneiden oppi-
laiden matematiikan tulos oli yhden kouluvuoden edistymisen verran heikom-
pi kuin niiden oppilaiden, jotka eivät pinnanneet. 

Aaltosen (2011, 487) mukaan merkittävä tekijä pinnaamisessa oli nuorten 
mukaan se, että koulu koettiin passiivisena ja välinpitämättömänä kiusaami-
seen ja pinnaamiseen puuttumisessa. Myös irrallisuuden ja kouluun kuulumat-
tomuuden tunne saattoi pitää nuoria pois koulusta (Bottrell 2007).  

Myös luokanohjaajan yhteydenotoissa kotiin korostuivat ongelmatilanteet 
– aivan kuten vanhempien yhteydenotoissa luokanohjaajaan. Kiusaamisen toi 
esille neljäsosa luokanohjaajista, käytösongelmat ja oppitunnin häiritseminen olivat 
aiheina lähes saman verran yhteydenotoissa. Neljäosa luokanohjaajista mainitsi 
yhteydenoton syyksi opettajien huolestumisen oppilaan opiskeluvaikeuksista ja 
koulumenestyksestä. Vanhemmille haluttiin kertoa, jos koulussa oli sattunut jotain 
erityistä, esimerkiksi oppilaan käytös oli muuttunut huonompaan suuntaan tai 
kaverisuhteissa oli ongelmia. Joskus luokanohjaaja huomasi jotain poikkeavaa tai 
jotain hälyttävää - tai jopa asiaton pukeutuminen saattoi aiheuttaa yhteydenoton 
kotiin. Myöhästymiset tai läksyjen laiminlyönti sekä yleinen huoli ja murhe oppi-
laasta voivat toisinaan olla yhteydenoton syy. Talvimäen koulun luokanohjaa-
jien haastatteluissa tuli esille erilaisia tapoja huomata oppilaiden ongelmia: 

Joskus oppilaalta suoraan, joskus vanhemmalta, joskus toiselta opettajalta tai useampi 
opettaja. Tai itse kiinnittää huomiota, että oppilaan käytös on muuttunu tunnilla tai on 
paljon poissaoloja. Se vaihtelee: opettajat koko ajan kattelee, onko kaikki hyvin. Minäkin 
nään omaa luokkaa nyt vaan tunnin viikossa, niin saatan mennä toisen opettajan tun-
nin alkuun kysymään, että onko mitään. Tai voin pysäyttää käytävässä ja kysyä, miten 
menee. (H7, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Luokanohjaaja seurasi myös luokkansa osalta koulussa tehdyt rikkeet ja 
niiden seuraukset. Rikkeistä mainittiin tupakointi, koulun alueelta poistuminen 
ja järjestyssääntöjen rikkominen. Jos oppilas oli saanut jälki-istuntoja tai muita 
rangaistuksia, luokanohjaaja voi ilmoittaa niistä huoltajille. Kouluilla oli erilai-
sia käytäntöjä rangaistusten tai ojentamistapausten toimeenpanossa ja huoltajille 
ilmoittamisessa. Joskus luokanohjaaja hoiti luokkansa rangaistukset, joskus taas 
rehtori, apulaisrehtori tai se opettaja, joka rangaistuksen oli antanut.  

Luokanohjaaja oli myös yleisten kouluasioiden tiedottaja: säännöt, tapah-
tumat, retket ja rahankeräykset. Luokanohjaaja otti yhteyttä kotiin sopiakseen 
tapaamisista oppilaan ja huoltajien kanssa. Näitä tapaamisia kutsuttiin eri ni-
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millä: kolmikantakeskustelut, kehityskeskustelut, arviointikeskustelut tai vanhempain-
vartit. Myös tietyn luokka-asteen vanhempainilloista tiedottaminen ja kutsujen 
lähettäminen sekä ilmoittautumisten vastaanotto kuuluivat luokanohjaajalle. 
Luokanohjaaja koordinoi usein kolmiportaisen tuen toteutumista ja kutsui kool-
le huoltajat palavereihin. Muiden opettajien positiivinen tai negatiivinen pa-
laute luokalle tai yksittäisille oppilaille tuli monesti luokanohjaajan kautta. To-
sin nykyisin koulujen erilaiset sähköiset viestintätavat, kuten Wilma, Helmi tai 
sähköposti, mahdollistavat kaikkien opettajien suoran palautteen yhä parem-
min. Rehtori mainittiin tärkeimpänä koulun asioista tiedottajana (86%), toiseksi 
tärkeimpänä nähtiin luokanohjaaja (75%) ja kolmantena apulaisrehtori (liite 1). 
Tässä tarkempi työnjako voi mennä niin, että rehtori informoi laajoista koko 
koulun toimintaa koskevista asioista, kun taas luokanohjaaja tiedottaa erityises-
ti omaa luokkaansa tai yksittäistä oppilasta koskevista asioista.  

Osa luokanohjaajista otti yhteyttä kotiin kaikessa tai ihan missä vaan tai aina  
kun tulee asiaa. Joku luokanohjaaja esitti puolivuosittain luokan kuulumiset wilmas-
sa ja toinen taas kuvaili, että kerran vuodessa yhteys kaikkiin huoltajiin, kerron miten 
menee. Yksi luokanohjaaja tiivisti yhteydenoton perusteet huoltajiin seuraavasti: 
Kaikissa mahdollisissa asioissa, joita heidän tulee tietää alaikäisen lapsen koulunkäyn-
nistä! 

Joskus luokanohjaaja muisti antaa myös positiivista palautetta kotiin, jos 
oppilaan asiat kehittyivät hyvään suuntaan tai käytös oli hyvää tai koulu alkoi 
mennä hyvin. Muutama luokanohjaaja ilmoitti lähettävänsä hyvän joulun tai 
kesän toivotuksia vanhemmille Wilman kautta.  

Kokonaisuutena vastauksissa tuli esille, että vanhempiin oltiin yhteydessä 
silloin, kun oppilaalla oli koulun näkökulmasta ongelmia: Yleensä valitettavasti 
vain negatiiviset uutiset. Metso (2004, 132) sekä Mietola ja Lappalainen (2005, 
128-129) toteavat myös, että yhteistyö kodin ja koulun välillä rakentuu usein 
oppilaan ongelmien ympärille, sillä koulun henkilökunta ehtii arjen kiireessä 
tarttua vain siihen, mikä huolestuttaa. Myös Talvimäen koulun opettajat valitti-
vat, että positiivisen palautteen antaminen vanhemmille jäi liian vähäiseksi var-
sinkin siksi, että yläkoulun opettajalla oli useita luokkia ja paljon oppilaita ope-
tettavanaan:  

Kyllä Helmi antaa mahiksen, että vois antaa hymynaamoja ja palautetta. Mut kun 
miettii, että päivä on ollut kaheksasta neljään ja tästä lähtee kotiin, käy kaupassa, hakee 
lapsen ja tekee ruokaa, niin alkaako siinä kohtaa yheksälle yläkoulun ryhmälle erittelee 
sitä hommaa…? Vanhempainvarteissa kevätpuolella tulee sitten positiivista palautetta. 
(H1, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

5.2.2 ”Jos yhteispeli ei toimi” 

Ongelmia huoltajien kanssa mainitsi kokevansa noin kolmasosa luokanohjaa-
jista. Jotkut vanhemmat olivat passiivisia lapsensa koulunkäynnin suhteen, sillä 
he eivät seuranneet oppilaan koulunkäyntiä esimerkiksi Wilma-ohjelman kaut-
ta aktiivisesti. Osa vanhemmista ei tullut vanhempainiltoihin tai sovittuihin 
tapaamisiin. Heihin ei saanut yhteyttä puhelimitse tai he eivät vastanneet vies-
teihin. Joskus ongelmallista oli se, että huoltajille tapaamisen ajankohdaksi sopi 
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vain ilta, jolloin opettajan työpäivä venyi. Toisaalta ongelmana koettiin, jos 
huoltaja oli yliaktiivinen leijonaemo tai vaati erityisvapauksia lapselleen. Joskus van-
hemmat saattoivat suhtautua kielteisesti kouluun ja opettajiin tai he uskoivat 
ongelmatilanteissa vain lastaan eivätkä koulun aikuisia. Ikävänä koettiin sekin, 
jos huoltaja puuttui epäasiallisesti arviontiin tai selitti oppilaan lintsaukset luvallisiksi 
poissaoloiksi. 

 Osa luokanohjaajista näki ongelmana hankalien vanhempien kohtaami-
sen, jolloin hankaluus nähtiin nimenomaan vanhemmissa: ei-yhteistyökykyiset ja 
piittaamattomat vanhemmat. Ongelmien syynä nähtiin myös kotien ja vanhem-
pien voimattomuus ongelmien ratkaisemiseen. Luokanohjaajat toivat esille, että 
kaikkien huoltajien kanssa yhteistyö ei ollut helppoa. Jotkut pohtivat sitä, miten 
voisi saada aikaan hyvän yhteistyön kaikkien vanhempien kanssa: kun oppi-
laalla oli paljon ongelmia, yhteistyön tekeminen vaikeutui.  

Jotkut luokanohjaajat näkivät myös oman työnsä kehittämisessä parannet-
tavaa esimerkiksi siten, että pitäisi tuntea vanhemmat paremmin tai parantaa 
vuorovaikutusta. Ongelma nähtiinkin yhteistyössä: Jos vanhemman ja minun yh-
teispeli ei toimi! Heikko oppilaantuntemus saattoi johtua siitä, että huoltajien 
kanssa ei ollut riittävää yhteistyötä. Toisaalta yliaktiiviset huoltajat saattoivat soi-
tella luokanohjaajalle loma-aikoina tai ongelmatapaukset päihtyneenä. Tällöin 
haasteeksi koettiin se, miten vanhemmille voi asettaa rajat: 

En ole antanut omaa numeroani. Joskus aikonaan antanu ja joutunu avioliittoneuvojan 
rooliin iltayhdeksältä, niin sen jälkeen olen varonu. Haluan ihan itte rauhassa viettää 
myös sunnuntaiaamua enkä jutella jonkun vanhemman kanssa puhelimessa oppilaan 
murheista. (H7, Talvimäen koulun luokanohjaaja). 

Metson (2004, 81, 94-95) tutkimuksen mukaan opettajien puheessa hyvä 
vanhempi määrittyi lapsen koulunkäynnistä kiinnostuneeksi, vastuuta kanta-
vaksi ja yhteistyöhaluiseksi koulun taustatukijaksi, jolloin vanhemmilta odotet-
tiin kykyä ottaa vastaan koulusta tulleita viestejä oppilaasta ja ristiriitatilanteis-
sa ymmärtävän opettajan näkökulmaa. Vanhemmilta kysyttäessä (Arminen, 
Helenius, Lång & Metso 2013, 229-230) tuli esille, että osalla vanhemmista oli 
ongelmia työaikojen sovittamisessa koulun tapaamisiin, ja että monilapsisten 
perheiden vanhemmat kokivat kouluasioista huolehtimisen vievän paljon aikaa. 

Jotkut luokanohjaajat kokivat ikävänä tehtävä se, että he joutuivat neuvo-
maan aikuisia vanhempia: lapset nukkumaan ajoissa, koulutyölle aikaa, tietokone ja 
älypuhelin pois nuoren huoneesta! (ks. myös Cantell 2012, 197-199). Alasuutarin 
(2006, 89) mukaan kielteiseksi kuvattuun yhteistyöhön liittyi usein se, että van-
hemman näkökulmasta ammattilainen keskittyi perhettä koskeviin kysymyk-
siin, kun vanhempi oletti lapsen olevan yhteistyön keskiössä. Tällöin vanhempi 
saattoi kokea koulun henkilöstön tekemät perhettä koskevat tulkinnat loukkaa-
vana vallankäyttönä. 

Huoltajille lähetetyn viestin sanamuodolla on iso merkitys, varsinkin jos 
viestitään ongelmista. Tällöin kannattaa myös antaa kollegan lukea viesti ennen 
lähettämistä. Furman (2013, 4-7) esittää, että ongelmatilanteissa kannattaa lähet-
tää viestejä, joissa kerrotaan ongelman lisäksi myös se, miten opettaja toivoo 
oppilaan toimivan jatkossa ja mitä hyötyä siitä olisi. Toisaalta tulisi luoda uskoa 
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sen suhteen, että ongelma on ratkaistavissa. Lisäksi opettajan tulisi osoittaa pi-
tävänsä huoltajaa lapsensa asiantuntijana ja herättää huoltajassa halu etsiä rat-
kaisuja ongelmiin yhteistyössä koulun kanssa. 

5.2.3 Koulujen vanhempainillat ja viestintä päivitettävä 

Yläkoulussa vanhempainiltoja pidettiin kerran tai kaksi lukuvuoden aikana 
jokaiselle luokka-asteelle, kahdella koululla vanhempainiltoja pidettiin kaksi 
kertaa kullekin luokka-asteelle. Useassa koulussa seitsemännen luokan huolta-
jille saattoi olla kaksi vanhempainiltaa lukuvuoden aikana. Yleensä vanhem-
painillassa oli aluksi yhteinen aihe kaikille huoltajille, ja sen jälkeen kunkin luo-
kan luokanohjaaja voi tavata oman luokkansa huoltajia. Jotkut luokanohjaajat 
pitivät myös omia vanhempainiltoja oman luokan vanhemmille.  

Yläkoulun seitsemännen luokan vanhempainillan yleisimpiä aiheita olivat 
syksyllä uuden koulun eli yläkoulun käytännöt ja henkilökunnan esittely. Luo-
kanohjaajat mainitsivat meidän koulun pelisäännöt: koulun tavat, yläkouluinfo, ylä-
koulussa opiskelu, luokanvalvojaan ja koulun opettajiin tutustuminen. Lisäksi voi olla 
henkilökunnan esittelyä, kuten opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, tervey-
denhoitaja, erityisopettaja ja kanslisti.  

 Seitsemännen luokan keväällä yläkouluissa saatettiin järjestää vanhem-
painilta valinnaisaineista, joita oppilas voi valita kahdeksannelle ja yhdeksän-
nelle luokalle. Tällöin saattoi olla myös luokanohjaajan teema oman luokan 
vanhemmille, esimerkiksi luokan hyvinvointi ja sen ongelmat, kiusaaminen, 
leirikoulun tai luokkaretken suunnittelu. Yhdeksännen luokan vanhempainilto-
jen merkittävin aihe kaikissa kouluissa oli yhteishaku ja jatko-opinnot, joihin 
kuului toisen asteen oppilaitosten esittely. Tällöin vanhempainiltoja järjestä-
mässä oli usein opinto-ohjaaja. Valtakunnallinen yhteishaku Suomessa on ke-
vättalvella, joten jatko-opintoja käsittelevät vanhempainillat pidetään yleensä jo 
ennen joulua tai viimeistään tammikuussa. Kahdeksannen luokan vanhempai-
niltojen aiheet vaihtelivat enemmän kuin muilla luokka-asteilla, joilla yläkou-
luun tulo tai sieltä lähteminen rajasivat aiheita enemmän. Kahdeksannella luo-
kalla aiheeksi valittiin koulua, oppilaita ja koteja koskeva ajankohtainen aihe, ja 
tarvittaessa hankittiin ulkopuolinen asiantuntija, kuten poliisin tai nuorisotoi-
men edustaja. Aiheiksi mainittiin vanhemmuus, opiskelutaidot, koulunkäynti, ryh-
mässä toimiminen, murrosikä, koulukiusaaminen, nuoret ja netti, valinnaisaineet, 
kummiyritysyhteistyö, liikenneturvallisuus, mopoilu, päihteet tai jokin yleinen kasva-
tukseen liittyvä aihe. 

Teemaillan aiheena voi olla oppilaiden terveys, jolloin terveydenhoitaja 
kertoi terveystarkastuksista, unen ja ruokavalion merkityksestä tai kouluter-
veyskyselyn tuloksista. Liikenteestä ja turvallisuudesta voi kertoa poliisi. Mo-
pokortin voi saada 15-vuotiaana, joten mopovalistus on tuolloin ajankohtainen. 
Jos vanhempainillan aiheena oli päihteet, näkökulma saattoi olla joko laillisuus 
tai terveys - tai molemmat. Joskus kaikkien luokka-asteiden huoltajia kutsuttiin 
vanhempainiltaan, jos teema oli ajankohtainen. 

Luokanohjaajien mukaan yläkoulut järjestivät tapaamisen tuleville seiska-
luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen usein jo keväällä – siis alakoulun kuu-



114   
 
dennella luokalla. Tällöin esiteltiin yläkoulun toimintaa, henkilökuntaa ja tiloja. 
Tilaisuudessa kerrottiin seitsemänsien luokkien ryhmäjako ja alettiin jo ryh-
mäyttää luokkia tukioppilaiden avulla. Ryhmäytystä jatkettiin syksyllä, kun 
yläkoulu oli alkanut. Usein myös jokaisen luokan luokanohjaaja esiteltiin sekä 
oppilaille että vanhemmille jo keväällä. Unholan (2012) mukaan yhteinen van-
hempainilta jo kuudennen luokan keväällä vähentää huolta ja epätietoisuutta 
sekä koulutulokkailta että vanhemmilta ja luo hyvän pohjan yhteistyölle.  

Arminen, Helenius, Lång ja Metso (2013) esittävät, että vanhemmat koki-
vat tapaamiset opettajan kanssa informatiivisemmiksi kuin luokan tai koulun 
vanhempainillat. Vanhemmat toivoivat keskustelua opettajan kanssa myös sil-
loin, kun lapsella ei ollut mitään erityistä ongelmaa koulussa. Myös tutkimuk-
seni luokanohjaajat näkivät vanhempainillat enemmän tiedotustilaisuuksina, 
kun läsnä saattoi olla satoja ihmisiä.  

 Metso (2004, 194-196) tutki kodin ja koulun vuorovaikutusta yläkoulussa. 
Hänen mukaansa alakouluun verrattuna yläkoulussa koulunkäynnistä tuli 
enemmän oppilaan oma asia ja vanhemmat siirtyivät taka-alalle - myös koulun 
ja kodin yhteistyö väheni. Metson (2004, 132) mukaan kodin ja koulun yhteistyö 
määrittyi vanhempainilloiksi ja koulusta tulevaksi informaatioksi, jolloin dialo-
gi ja vuorovaikutus oli vähäistä. Vanhemmat olivat enemmän tiedon vastaanot-
tajia kuin tasa-arvoisia kumppaneita. Metson tutkimus on vuodelta 2004, jonka 
jälkeen sähköiset viestintämenetelmät ovat tehostaneet yhteydenpitoa kouluissa. 
Kokemukseni mukaan yläkoulussa viestitään Wilman avulla paljon suoraan 
oppilaille ja vanhemmille. 

Saman koulun opettajat saattoivat vastata eri tavalla kysymykseen van-
hempainiltojen määrästä ja aiheista, vaikka voisi olettaa, että kaikki tietävät 
oman koulun käytännöt. Yksi opettaja perusteli tietämättömyyttään sillä, että 
oli vasta tullut uuteen kouluun; toinen vastasi, että rehtori tietää tarkemmin. 
Yleensä koulujen kotisivuilla oli mainittu vanhempainiltojen ajankohdat, mutta 
vain kuusi koulua kolmestatoista oli kuvannut iltojen aiheita ja pääasioita.  

 Myös koulujen sähköiseen viestintään olisi luokanohjaajien mukaan syytä 
panostaa, jotta perusasiat koulujen toiminnasta olisivat kaikkien saatavilla. 
Luokanohjaajien mukaan vanhempainillat tulisi saada houkuttelevimmiksi ja nii-
den sisältö pitäisi miettiä tarkasti. Koko henkilökunta voisi esittäytyä seitsemän-
nen luokan vanhempainillassa ja kukin voisi osaltaan kertoa koulun arjesta. 
Koulu voisi järjestää yhteistä tekemistä ja vapaamuotoisempia illanviettoja tai 
työpajoja, joissa mukana olisivat sekä vanhemmat että oppilaat ja joiden tavoit-
teena olisi luokan yhteishengen kohottaminen. Osa luokanohjaajista esitti myös, 
että huoltajat voisivat olla enemmän mukana oppitunneilla, jotta he tietäisivät, 
millaista oppilaiden ja opettajien arki yläkoulussa todella on! 

5.2.4 Samalla aaltopituudella keskustelemassa 

Luokanohjaajan työssä onnistumisen kokemukset liittyivät myös kodin ja kou-
lun yhteistyöhön. Noin viidesosa luokanohjaajista toi esille hyvän yhteistyön 
huoltajien kanssa tärkeänä onnistumisen kokemuksena. Luokanohjaajat kokivat 
onnistuneensa silloin, jos yhteydet vanhempiin toimivat tai huoltajat kannustavat tai 
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yhteistyö vanhempien kanssa sujui ongelmista huolimatta. Esimerkiksi lintsaava oppi-
las saatiin kouluun kodin ja koulun yhteistyön jälkeen. Positiivinen palaute ja kiitos 
huoltajilta toi iloa luokanohjaajalle. Esimerkkejä onnistumisista olivat myös on-
nistuminen arviointikeskusteluissa, joissa sai arvokasta tietoa oppilaasta, tai jos 
oltiin samalla aaltopituudella tai vanhemmat ja luokanvalvoja kuljettavat venettä 
yhdessä samaan suuntaan. Joskus onnistumisen tunteen sai aikaan huoltajan vilpi-
tön ilo ja kiitos haasteellisten asioiden hoitamisesta ja vuosien työstä. Erityisen tun-
teellisia hetkiä koettiin yhdeksännen luokan kevätjuhlissa. Joskus kävi niin, että 
perheen ja oppilaan rankkojen vaiheiden jälkeen yläkoulun päättyessä luo-
kanohjaaja sai perheeltä kolme ruusua kiitoksena myötäelämisestä ja auttami-
sesta: Joka vuodesta ruusun saat! 

Luokanohjaajat näkivät yhteistyön huoltajien kanssa toimivan hyvin, jos 
oli saavutettu rehellinen, avoin ja luonteva keskusteluyhteys. Tällöin yhteyden-
pito ei enää tapahtunut vain ikävissä asioissa. Luokanohjaajien mielestä yhteis-
työn toimivuus lähti luokanohjaajan oma-aloitteisuudesta ja persoonasta, tavas-
ta viedä asioita eteenpäin. Toisaalta toivottiin myös huoltajien ottavan enem-
män vastuuta yhteistyöstä. Monet opettajat näkivät, että viestintää ja yhteyden-
pitoa koteihin tulisi aktivoida ja opettajien pitäisi saada ohjeistusta huoltajien 
kohtaamiseen.  

Luokanohjaajien mielestä yksittäisen oppilaan asioihin voi parhaiten pa-
neutua vanhempaintapaamisessa, jossa mukana oli myös oppilas. Luokanohjaa-
jista noin 67% ilmoitti järjestävänsä vanhempaintapaamisia vuosittain vähin-
tään kerran. Useamman kerran vuodessa tapaamisen järjesti noin 13% ja kerran 
vuodessa 54% luokanohjaajista. Vain tarvittaessa tapaamisen järjesti 28% luo-
kanohjaajista, kun taas viisi prosenttia heistä ilmoitti, että ei lainkaan järjestänyt 
tapaamista vanhempien kanssa – ainakaan kyseisen lukuvuoden aikana.  

Opetushallituksen tutkimuksen mukaan (Fröjd & Peltonen 2010, 138) op-
pilaan, opettajan ja vanhemman tapaamisia järjesti säännöllisesti ja yhteisesti 
sovittujen periaatteiden mukaan 52% Suomen yläkouluista. Yläkouluista 27% 
järjesti keskustelut säännöllisesti mutta kukin opettaja sai toteuttaa sopivalla 
tavalla. Tarpeen mukaan keskusteluja järjesti 22% yläkouluista eli yli viidennes 
yläkouluista ei järjestänyt keskusteluja säännöllisesti. Tutkimukseni mukaan 
joissakin yläkouluissa oli tapana, että seitsemännen ja kahdeksannen luokan 
oppilaiden ja vanhempien kanssa luokanohjaaja piti tapaamisen ainakin kerran 
vuodessa, kun taas yhdeksännellä luokalla vain tarvittaessa. Tällöin yhdeksän-
nen luokan ohjaus suuntautui enemmän kevään yhteisvalintaan ja toisen asteen 
opintoihin, jolloin ohjausvastuu oli enemmän opinto-ohjaajalla kuin luokanoh-
jaajalla.  

 Kolmikantakeskustelut nähtiin toimivina yhteydenpitokeinoina ja niitä 
tulisi olla vähintään kerran vuodessa. Kolmikantakeskusteluissa opettaja kes-
kusteli kasvokkain oppilaan ja huoltajien kanssa, joten keskinäinen luottamus ja 
yhteinen päämäärä oli helpompi saavuttaa. Sähköinen yhteydenpito Helmin, 
Wilman ja sähköpostin kautta nähtiin tärkeinä, mutta osa luokanohjaajista 
huomautti, että kaikkien vanhempien tulisi aktiivisesti käyttää niitä ja seurata 
lastensa koulunkäyntiä, jotta sähköinen yhteydenpito olisi hyödyllistä. Luo-



116   
 
kanohjaajien mukaan kasvokkain keskustellessaan ihmiset voivat heti huomata, 
onko asia ymmärretty, ja tarvittaessa korjata tilannetta – sähköisessä viestinnäs-
sä viestiä tarkentava välitön vuorovaikutus on heikompaa, joten väärinymmär-
rysten vaara on suurempi.  

 Sähköiset järjestelmät ovat pitkälti korvanneet poissaolokirjat ja -vihkot 
2000-luvulla, joten oppilaan, koulun ja kodin yhteistyötä ja tiedonkulkua hoide-
taan sähköisesti - tällöin etuina ovat nopeus, helppous ja lähes reaaliajassa tule-
va tieto (Karhuniemi 2013, 123-129). Luokanohjaajien mukaan kaikki vanhem-
mat eivät olleet yhtä kiinnostuneita seuraamaan koulun ja lastensa asioita säh-
köisesti tai tietotekniset valmiudet olivat kodeissa erilaisia.  

 Lämsä (2013, 56-57) korostaa yhteisen kielen löytämistä opettajan ja van-
hempien välille. Kielen tulisi olla ymmärrettävää ja toista kunnioittavaa. Jos 
keskustellaan kasvotusten, on huomattava nonverbaalisen viestinnän merkitys: 
eleet, ilmeet ja äänensävyt ovat tärkeitä. Hyvän keskustelun tunnusmerkkejä 
ovat Unholan (2012, 12) mukaan haasteiden ja ongelmien tunnistaminen, kuun-
teleminen, empatia, optimistinen asenne ja ratkaisulähtöisyys.  

Luokanohjaajien mukaan (ks. myös Cantell (2011, 298-300) kodin ja kou-
lun yhteistyön periaatteista pitäisi sopia koulun henkilökunnan ja vanhempien 
kanssa etukäteen. Yleinen linja luokanohjaajilla oli se, että huoltajia tulisi aktivoi-
da enemmän mukaan yhteistyöhön opettajien ja koko yläkoulun kanssa. Vain muuta-
ma heistä toivoi omien epämiellyttävien kokemusten johdosta, että vanhemmat 
eivät niin hanakasti puuttuisi joka asiaan!     

5.3 Luokanohjaaja ja kouluyhteisö 

5.3.1 Aineenopettajan työn varjopuolet   

Luokanohjaajan työssä koettiin monenlaisia ongelmia (kuvio 15). Eniten ongel-
maksi koettiin luokanohjaajan tehtävien suuri työmäärä ja siihen varatun ajan 
riittämättömyys, jotka yleisellä tasolla liittyvät aineenopettajan työhön ja sen 
varjopuoliin. Toiseksi tuli esille luokanohjaajan ja vanhempien yhteistyön on-
gelmat (luku 5.2) ja kolmantena ongelmat vuorovaikutuksessa valvontaluokan 
oppilaisiin (luku 5.1) Neljäs ongelmaryhmä oli työyhteisön epäselvä työnjako. 
Viidentenä koettiin puutteita omassa jaksamisessa ja ammattitaidossa sekä luo-
kanohjaajan työstä saatavassa palkassa. (ks. myös taulukko 2B luvussa 3). 
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KUVIO 15 Luokanohjaajan työn keskeiset ongelmat 

Noin 60 % luokanohjaajista toi esille työtään koskevia ongelmia, jotka nimesin 
aineenopettajan työn varjopuolet. Useat mainitsivat alituisen kiireen ja hirmuisen 
työmäärän koulun arjessa, jolloin ei ollut aikaa keskustella tai hoitaa akuutteja 
oppilaiden ongelmia: osa toivoi tapaavansa oppilaita useammin viikon aikana, 
jotta oppisi tuntemaan heidät paremmin. 

 Jotkut opettajat valittivat, että oman oppiaineen tunteja meni luokanoh-
jaajan asioihin, ja oppituntien pitäminen nähtiin kuitenkin opettajan päätyönä. 
Monen mielestä luokanohjaajan työmäärä oli liian suuri, joten asiat hoituivat 
joskus jälkijunassa eli omalla ajalla iltaisin tai kiireellä välitunnilla. Joskus luo-
kanohjaajan tunnille oli vaikea löytää aikaa lukujärjestyksestä, jolloin se puuttui 
kokonaan tai se pidettiin vain jaksojen vaihtuessa. Toisinaan asioita hoidettiin 
kerran viikossa tietyllä välitunnilla, joten aika oli liian lyhyt, jos se oli vain 15 
minuuttia viikossa. Joskus tietotekniikan takkuaminen vei turhaa aikaa, joskus 
taas luokanohjaaja joutui kiireessä kinuamaan lippulappusia oppilailta, jos tiedottei-
siin tai todistuksiin vaadittiin huoltajien allekirjoitus. Luokanohjaajan työmää-
rän koettiin kasvavan, koska hän joutui pitämään yhä enemmän palavereja op-
pilaiden ja vanhempien kanssa liittyen kolmiportaiseen tukeen tai oppilashuol-
lollisiin asioihin. Jotkut kokivat luokkansa oppilasmäärän liian suureksi. 

 Yläkoulun aineenopettajajärjestelmä tuo omat ongelmansa, koska tiettyjen 
aineiden opettaja ei aina opeta koko luokkaa lainkaan tai ei tapaa luokkansa 
oppilaita kaikissa jaksoissa, vaikka opettaisikin koko luokkaa. Neljä viidesosaa 
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luokanohjaajista opetti kaikkia ohjaamansa luokan (=valvontaluokan) oppilaita. 
Koko luokkaa opetti 53% ja noin 28% opetti sekä koko luokkaa että osaa luokas-
ta. Toisaalta lähes viidennes vastanneista ei tavannut koko luokkaa omilla oppi-
tunneilla: 15% luokanohjaajista opetti vain osaa luokkansa oppilaista ja 4% ei 
opettanut luokkansa oppilaita lainkaan kyseisenä lukuvuonna. 

Sellaiset luokanohjaajat ja aineenopettajat, jotka opettivat kaikille yhteisiä 
aineita, yleensä opettivat koko valvontaluokkaansa myös tämän tutkimuksen 
mukaan. Tällaisia aineita ovat äidinkieli, matematiikka, fysiikka, kemia, englan-
ti, ruotsi, terveystieto, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto ja liikunta. 
(Valtioneuvoston asetus 1435/2001). Toisaalta vaikka luokanohjaaja opettaisi 
koko luokkaansa, monien yläkoulujen käyttämän jaksotussysteemin (yleensä 
neljä tai viisi jaksoa lukuvuodessa) vuoksi saattoi käydä niin, että joissakin jak-
soissa luokanohjaaja ei opettanut luokkaansa lainkaan. Tämän kokivat ongel-
maksi monet luokanohjaajat. Esimerkiksi matematiikassa tai kielissä joku oppi-
las voi olla opetuksessa erityisopettajan luokassa, jolloin luokanohjaaja ei ta-
vannut tätä oppilasta omilla tunneillaan kovin usein. Äidinkielen tunneilla jot-
kut maahanmuuttajataustaiset oppilaat saattoivat olla S2 (=suomi toisena kiele-
nä) -tunneilla tai reaaliaineiden tunneilla S2-opettaja opetti heitä toisessa luo-
kassa.  

Aineenopettajajärjestelmästä johtuen yläkoulun opettajilla on yleensä pä-
tevyys kahteen tai kolmeen oppiaineeseen. Tämän tutkimuksen opettajien mu-
kaan kielten opettaja voi opettaa luokalleen sekä ruotsia että englantia ja vielä 
lisäksi jotain valinnaiskieltä, kuten saksaa, ranskaa tai venäjää. Matematiikan 
opettaja voi opettaa luokalleen tai osalle luokkaa fysiikkaa, kemiaa ja tietotek-
niikkaa. Historian ja yhteiskuntaopin opettajan valikoimassa saattoi olla uskon-
to tai äidinkieli. Joskus opettajan yhdistelmä voi olla persoonallinen ja viitata 
omiin harrastuksiin: ruotsia koko luokalle ja itämaista tanssia osalle valinnais-
aineena. Osassa yläkouluja tytöillä ja pojille oli erilliset liikuntaryhmät, mutta 
usein liikunnan opettaja opetti kuitenkin terveystietoa koko luokalle. Kuvataide, 
käsityö, kotitalous ja musiikki ovat seitsemännen luokan jälkeen yleensä valin-
naisia aineita (OPS 2014, 95-96), jolloin opettaja ei opeta kokonaisia luokkia 
vaan valinnaisaineryhmiä, joissa on oppilaita useilta rinnakkaisluokilta valinto-
jen mukaan. Ne luokanohjaajat, jotka opettivat vain osaa luokkansa oppilaista 
tai eivät opettaneet valvontaluokkaa lainkaan, olivat useimmiten käsityön, ku-
vataiteen, kotitalouden tai liikunnan opettajia. 

Myös Talvimäen koulun haastateltavat olivat aineenopettajia, joiden piti 
sovittaa oma luokanohjaajuutensa ja uusien seiskojen ryhmäyttäminen oman 
kouluarjen realismiin:  

Mun tehtävä on moninainen, lähinnä tiedon välittäminen ja seurata että siellä sujuu 
kaikki niinku pitäs. Onhan jonkin verran ryhmäyttämistä: terveystiedossa on puoli 
kurssia tänä vuonna, mä nään niitä joka toinen jakso tunti viikossa. Luokanvalvojan 
tunteja suht harvoin. Kylhän ne ryhmäytyy itekseen ja muiden opettajien avustuksella, 
ei se mikään päätehtävä ole. (H2, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Jos luokanohjaaja ei oppituntien puitteissa tapaa luokkaansa, tapaamiset 
täytyy hoitaa muuten: välitunneilla koulun käytävillä, luokanvalvojan erillisillä 
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tunneilla tai käyttäen apuna muiden opettajien tunteja. Nykytekniikkakin on 
käytössä: Talvimäen koulun useilla luokilla oli oma WhatsApp-ryhmä, jossa 
luokanohjaaja tiedotti ja muistutti kouluasioista luokalleen. Myös koulujen 
Wilma- tai Helmi-systeemit auttoivat. Yksi vaihtoehto oli ohjeistaa oppilaat 
omatoimisiksi, jos luokanohjaaja ei opettanut luokkaansa:  

No, tänä vuonna ilmotin, että en näe heitä kuten muut opettajat. Olen kouluttanut hei-
tä, että oppilaatkin lukisivat Helmeä säännöllisesti, vähän kuten aikuiset sähköpostia. 
Tiedotan kaikki Helmen välityksellä, ja kaikki menee huoltajille varmistuksena. Sitä 
mukaa kun näen heitä käytävillä, kerron että olen laittanut tällasen asian liikkeelle, 
voitko välittää tiedon edelleen. En ole kokenut ongelmaksi, vaikka muutos oli tavallaan 
suuri. (H5, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

5.3.2 Epäselvä työnjako ja uupuminen ongelmina 

Luokanohjaajien mukaan kouluyhteisöjen toiminnassa oli ongelmia, kuten epä-
selvä työnjako. Uusi kolmiportainen tuki oli juuri tulossa kouluihin, kun kyse-
lyt tehtiin 2011-2013. Tämän tuen koordinoinnin ja palavereiden järjestämisen 
koettiin kuormittavan luokanohjaajaa. Ongelmana nähtiin joskus kokonaisuu-
den hahmottaminen, kun oli tarvetta moniammatilliseen yhteistyöhön. Yhteistä 
aikaa oli vaikea löytää, jos tarvittiin paikalle luokanohjaaja, erityisopettaja ja 
oppilashuollon henkilökuntaa: kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi. Jos 
luokalla oli paljon tukea vaativia oppilaita, luokanohjaajalle kertyi paljon pala-
vereita. Myös yhteistyö muiden opettajien kanssa saattoi olla työlästä ja haasta-
vaa, kun muilta aineenopettajilta piti saada tietoja kolmikantakeskusteluihin.  

Jos koulun sisällä ei ollut luokanohjaajan tehtävistä yhteisiä linjoja eikä oh-
jeita, luokanohjaajan työ perustui jokaisen yksittäisen luokanohjaajan vastuulli-
suuteen: tällöin työ saattoi olla hyvin yksinäistä. Tukea ja neuvoja luokanohjaa-
jan tehtäviin kaivattiin. Jotkut kritisoivat aineenopettajia liiasta oman aineen 
painottamisesta, jolloin opettajan persoona ja viitseliäisyys ratkaisivat sen, mi-
ten hän luokanohjaajan oppilashuollollisiin tehtäviin suhtautui. Tiedon saanti 
koettiin joskus vaikeaksi, erityisesti kaivattiin alakoulun tietoja oppilaan ter-
veydestä ja oppimisvaikeuksista. Salassapitovelvoitteiden uskottiin hankaloit-
tavan tietojen saamista.  

Jotkut luokanohjaajat kokivat, että kaikki kollegat eivät ottaneet riittävästi 
vastuuta oppilaista kasvatuksen näkökulmasta. Luokanohjaajan kannalta oli 
myös ikävää, jos luokka tai jotkut luokan oppilaat käyttäytyivät epäasiallisesti 
jonkun muun opettajan tunneilla, vaikka hänellä itsellään sujuisi luokan kanssa 
hyvin. Tällöin luokanohjaaja joutui toimimaan diplomaattisesti, jotta voisi hoi-
taa toisen opettajan ja luokan välit kuntoon. Luokanohjaajat kokivat, että jotkut 
opettajat pyrkivät jättämään hankalien tilanteiden hoitamisen luokanohjaajalle 
eivätkä itse olleet valmiita panostamaan yhteistyöhön oppilaiden kanssa: Se sun 
luokka taas… sun kyllä pitäis tehdä sille jotain! Kollegoiden valittamiseen kyllästy-
nyt luokanohjaaja saattoi puolestaan todeta: Kyllä ne minun tunneilla on hyvin! 

Oman ammattitaidon ja jaksamisen riittämättömyys askarrutti myös. 
Jotkut epäilivät, että oma ammattitaito ei riitä oppilaiden erilaisten tukitoimien 
tarpeen huomaamiseen ja tukien järjestämiseen sekä varsinkin erityistä tukea 
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tarvitsevien oppilaiden auttamiseen. Vasta opettajana aloittaneille tuli yllätyk-
senä, kuinka paljon luokanohjaajalla on erilaisia tehtäviä. Muutamat kokivat 
riittämättömyyttä, kun luokanohjaajan tulisi olla samalla opettaja, äiti tai isä, psy-
kologi, terveydenhoitaja, salapoliisi tai sielunhoitaja. Jos puhuttelut ja tavalliset kon-
stit eivät tehonneet, niin omat keinot loppuivat. Joidenkin mielestä omat voimat 
ehtyivät, kun pitäisi jaksaa samaa koirankakkaa vuodesta toiseen! Kolmen vuoden 
urakka vei voimia, joten välivuosi koettiin tarpeellisena: Koulussamme on joka 
neljäs vuosi vapaata luokanvalvojan tehtävistä – ja se on ihanan helppo vuosi! Toisaalta 
paremmin pysyy itse kärryillä kaikesta, kun ne on pakko selvittää luokalle. (lo 82) 

Talvimäen koulun luokanohjaajat kertoivat haastatteluissa, että he olivat 
saaneet koulutusta kolmiportaiseen tuen toteuttamiseen ja oppilashuoltoasioi-
hin, mutta he kokivat raskaana sen, että muutoksia on paljon yhtä aikaa, niin 
omassa koulussa kuin perusopetuksessa valtakunnallisesti:  

Tää on myös työssäoppimista, kaikki uudistuu koko ajan ja pitäis hoitaa tää opetustyö-
kin. Ei ehdi paneutua, että mitä kuponkia nyt pitää täyttää: nyt on tällanen ongelma 
tällä oppilaalla, et mistä saan lapun ja keltä apua… Viime vuosina on tullut paperishow 
siihen, joka asiasta pitää tehdä paperi! (H3, Talvimäen koulun luokanohjaaja)  

Noin kymmenesosa luokanohjaajista näki luokanohjaajan työstä saatavan 
palkan olevan mitätön työmäärään nähden. Jotkut kokivat, että arvostus tätä 
työtä kohtaan puuttui pienen korvauksen takia. Muutamat luokanohjaajat toi-
vat esille eri aineryhmien epäoikeudenmukaisen eron luokanohjaajan palk-
kauksessa. Tämä epäkohta poistui osittain vuonna 2013, jolloin peruskoulun 
lehtorin ”luokanvalvontatyön” palkkioperuste yhtenäistettiin (OVTES 2017, 
osio B liite 1 14§). Yhtenäistämisellä pyrittiin siihen, että jos luokanvalvontatyö 
korvataan ylitunteita, palkkio on sama riippumatta siitä, minkä aineen opettaja 
työn tekee ja mikä opettajan opetusvelvollisuus on. Sopimusmääräys ei muuta 
luokanvalvontatyön saamaa korvausta, jos luokanvalvontatyön tunti luetaan 
opetusvelvollisuuteen, koska silloin työ tehdään varsinaisella palkalla. Luokan-
valvontatyön tuntimäärä opetusvelvollisuuteen luettaessa on edelleen 1 vuosi-
viikkotunti, mutta ylitunteina maksettavaan tuntimäärään lisätään luku 0,4. 
(OVTES 2017, osio B liite 1 14§.) 

5.3.3 Yksilökohtaista ja yhteisöllistä oppilashuoltoa 

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat yläkoulussa oppilaalle annettavat 
kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykologin palvelut sekä monialainen yksilö-
kohtainen oppilashuolto, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 
Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa yksittäisen oppilaan tueksi 
selvittämään tuen tarvetta ja huolehtimaan hänen tarvitsemistaan palveluista. 
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan (STM 2015, 11) ryhmänohjaajan 
(yläkoulussa luokanohjaajan) on suotavaa olla mukana monialaisessa asiantun-
tijaryhmässä jäsenenä, jos opiskelijan suostumus siihen saadaan. Monialaisen 
asiantuntijaryhmän kokoamiseen tarvitaan aina opiskelijan tai huoltajan suos-
tumus riippuen iästä ja kehitystasosta. Lähtökohta on, että opiskelija – ja tarvit-
taessa myös huoltaja – osallistuvat aina ryhmän kokouksiin. (STM 2015, 12).  
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 Oppilaiden terveysongelmissa auttaminen yläkouluissa (liite 1) kuului 
eniten terveydenhoitajalle (94%), joka onkin selkeä toimija ammattinsa puolesta. 
Toiseksi eniten mainittiin luokanohjaaja (45%), sitten kuraattori, psykologi ja 
oppilashuoltotyöryhmä. Vuoden 2013 oppilashuoltolain sovellusten edetessä 
kouluissa luokanohjaajan rooli tulee todennäköisesti olemaan keskeinen myös 
yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttajana ja monialaisen asiantuntijaryhmän 
kokoajana. Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja ovat fyysisen ja psyykki-
sen terveyden asiantuntijoita edelleen. 

 Yläkoulujen oppilaiden päihteiden käyttöön puuttumisessa (liite 1) luo-
kanohjaajat näkivät rehtorin tärkeimpänä toimijana (69%), toisena terveyden-
hoitajan (66%) ja kolmantena luokanohjaajan (61%) – vastuu jakautui varsin 
tasaisesti näille kolmelle. Myös oppilashuoltotyöryhmä, kuraattori ja psykologi 
puuttuivat luokanohjaajien mukaan päihteiden käyttöön. Päihteiden käyttöön 
puuttuivat joissakin kouluissa kaikki työntekijät – jopa siivoojat ja ruokalan 
henkilökunta. Tämän voi tulkita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisena. 
Oppilashuollon henkilöstö voi tuottaa yleistä informaatiota päihteistä, ja rehto-
rin tai apulaisrehtorin ohjeistuksella koko henkilökunta puuttuu päihteiden 
käyttöön. Luokanohjaajan rooliksi saattoi jäädä koulun rangaistuskäytänteiden 
toteuttaminen päihteiden käytön osalta. 

 Vastaavaa yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutettiin myös ilkivaltaan puut-
tumisen suhteen, koska joillakin kouluilla myös siihen puuttuivat tarvittaessa 
kaikki (liite 1). Myös siivoojat ja talonmiehet olivat merkittävässä roolissa oman 
työnkuvansa takia. Rehtori nähtiin tärkeimpänä puuttujana ilkivaltaan (83%) ja 
luokanohjaaja toiseksi tärkeimpänä (60%). Luokanohjaajien mukaan rehtorin ja 
apulaisrehtorin johdolla voitiin henkilökuntaa ohjeistaa puuttumaan ja tarvitta-
essa sanktioimaan ilkivallan tekijöitä. Luokanohjaaja puolestaan voi selvittää 
ohjeistuksen perusteellisemmin luokalleen ja muistuttaa siitä tarvittaessa. Ilki-
valta voi kohdistua fyysiseen kouluun, mutta myös toisten oppilaiden omaisuu-
teen, jolloin se voidaan tulkita myös kiusaamiseksi. Jo aiemmin esitelty kiusaa-
miseen puuttuminen (ks. luku 5.1.2) nähtiin yhteisöllisen oppilashuollon toteut-
tamisena, jos koko henkilökunta puuttui kiusaamiseen yhteisen ohjeistuksen 
mukaisesti, kuten joillakin kouluilla toimittiin. 

5.3.4 Kolmiportaisen tuen koordinaattori 

Valtaosa, noin 90 % luokanohjaajista näki luokanohjaajan keskeisimpänä tahona, 
joka seuraa oman luokan oppilaiden koulumenestystä yläkoulussa (liite 1). 
Myös aineenopettajat omien aineidensa osalta seurasivat oppilaiden menesty-
mistä opinnoissa, lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori ja oppilashuolto-
työryhmä nähtiin merkityksellisinä opintojen seuraajina. Tukitoimien järjestä-
minen oppimisvaikeuksiin nähtiin kuitenkin eniten erityisopettajan tehtävänä 
(93%), vasta toisena tuli luokanohjaaja (73%) ja kolmantena aineenopettajat 
(59%). Myös oppilashuoltoryhmä, kuraattori ja psykologi olivat merkittäviä 
tukitoimien järjestäjiä.  

 Luokanohjaaja nähtiin ennen kaikkea kolmiportaisen tuen koordinaatto-
rina yläkoulussa. Luokanohjaajalla nähtiin merkittävä rooli, sillä hän oli keskei-
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sesti ja aktiivisesti prosessissa mukana. Luokanohjaajan osuutta kuvattiin seu-
raavasti: huomaa oppilaiden tuen tarpeen, kerää aineistoa ja tuen tarvetta muilta opet-
tajilta, kuuntelee, laittaa tuen vireille, vie asiaa eteenpäin ja etsii sopivia tukimuotoja. 

 Luokanohjaajan osuudeksi nähtiin myös yhteydenotto huoltajiin, tilan-
teen jatkuva seuranta ja tuen päivitys. Luokanohjaaja oli useimmiten mukana 
pedagogisen selvityksen ja pedagogisen arvion tekemisessä, joskus myös op-
pimissuunnitelman ja HOJKS:in laadinnassa – ainakin oman aineensa osalta. 
Myös yhteistyön ja palaverien järjestäminen muiden aineenopettajien, erityis-
opettajan, vanhempien ja oppilaan kanssa kuului useimmiten luokanohjaajalle. 
Luokanohjaaja myös kirjasi raportit ja tiedot Wilman tukilomakkeeseen, täytti 
huolikartan oppilaista, oli läsnä oppilashuoltoryhmässä tai hoputti muita ai-
neenopettajia HOJKS:in laadinnassa. Osa opettajista mainitsi luokanohjaajan 
päävastuulliseksi vain yleisen tuen osalta, sillä osa näki erityisopettajalla pää-
vastuun kolmiportaisen tuen rakentamisessa. Kouluilla näyttäisi olevan hieman 
erilaisia käytäntöjä kolmiportaisen tuen toteuttamisessa kyselytutkimukseen 
osallistuneiden luokanohjaajien mukaan: 

Yleistä tukea antavat kaikki aineenopettajat, tehostettuun tukeen siirtyvän oppilaan ao 
(=aineenopettaja) ja lv (=luokanvalvoja) yhdessä eo:n (=erityisopettajan) kanssa laati-
vat pedagogisen arvion. Kun oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin, lv laatii yhteistyössä 
eo:n kanssa ped. selvityksen. Tehostettua ja erityistä tukea koulussamme antaa aina 
erityisopettaja. (lo 21) 

Luokanvalvojan vastuu yleisen tuen järjestämisestä ja pedagogisen arvion laatimisesta 
(myös tietojen kerääminen). Myöhemmissä tuen vaiheissa vastuu siirtyy erityisopelle, 
lv on kuitenkin mukana. (lo 89) 

Kolmiportainen tuki sai myös kritiikkiä luokanohjaajilta. Sitä kritisoitiin 
sekavaksi, liian työlääksi tai liian byrokraattiseksi luokanohjaajan työn kannalta. 
Vaikka eri tukitoimia kirjataan dokumentteihin, luokanohjaajien mukaan ne 
eivät aina toteudu, sillä ei ole riittävästi resursseja, henkilökuntaa tai aikaa. Kolmi-
portaisen tuen dokumentit – pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedago-
ginen selvitys ja HOJKS - tulee tehdä moniammatillisesti. Vainikainen ym. 
(2015, 109-110) esittävät, että usean aikuisen osallistuminen tuen arviointiin ja 
suunnitteluun turvaa oppilaan näkökulmasta sen, ettei tuen saaminen ole yksit-
täisen opettajan työskentelytavoista kiinni. Kolmiportainen tukimalli sisältää 
ajatuksen, että moniammatillinen yhteistyö toimii kaikissa kouluissa ajankoh-
dasta riippumatta. Mutta jos tuen rakenteet eivät ole kunnossa, kouluissa mo-
niammatillisuus voi kaventua vain lisääntyneeksi opettajien väliseksi yhteis-
työksi. Vainikainen ym. (2015, 130) vaativat, että koulujen on luotava moniam-
matilliselle työlle riittävän järjestelmälliset rakenteet sekä resursoitava oppilas-
huoltotyö kohtuulliselle tasolle myös isojen kasvukeskuksien ulkopuolella.   

Kolmiportainen tuki oli osalle melko uusi asia eivätkä luokanohjaajat 
osanneet vielä arvioida kolmiportaisen tuen merkitystä kovin syvällisesti. Use-
aan kouluun oli tulossa koulutusta aiheesta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli 
voimaan 2014 eli sekään ei vielä ehtinyt suoraan vaikuttaa kyselytutkimuksen 
aineistoon.  
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Talvimäen koulun opettajat ja oppilashuollon henkilökunta osasivat jo ar-
vioida kolmiportaista tukea lukuvuonna 2015 - 2016. Kaikki näkivät kolmipor-
taisen tuen periaatteessa hyvänä ja oppilaita auttavana, sillä sen ansiosta kaikki 
tuki tuli kirjattua ja siten dokumentoitua. Toisaalta erilaisten lomakkeiden kir-
joittaminen koettiin rasittavana ja sen nähtiin vievän aikaa opettamiselta ja op-
pituntien suunnittelulta eli varsinaiselta opettajan työltä.       

Periaatteessa hyvä systeemi, mut se paperihomma… ja on joitakuita oppilaita, joiden 
kohdalla systeemi on menny jäykemmäksi, aikasemmin olis pystyny sopimaan helpom-
min kasvokkain ilman että olis tarvinnu tehdä mitään papereita. Mut siitä ei jääny mi-
tään papereita mihinkään, nyt on sitte ne paperit, joita voi kattoo, et miten tuki on to-
teutunu ja mitä on tarjottu. (H6, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Koen että se (kolmiportainen tuki) on toimiva systeemi, mutta välillä menee aikaa tähän 
kaikkeen muuhun, ja se on pois omasta oikeesta työstä – siitä minkä mä koen et se on 
nuorten kanssa oleminen ja opettaminen – kun se että mä pyöritän sitä paperia ja blan-
kettia. Kyllä se hirveesti vie aikaa muusta, et oman osaamisen kehittämiselle ei jää niin 
paljon aikaa mitä haluais. --- Teen kaikki oppimissuunnitelmat oman luokan oppilaille, 
mut aika paljon erityisopettaja on mukana. Mun luokalla on monta, kahdeksan oppimis-
suunnitelmaa, et aika paljon koen ne työllistävänä. Kuormittuu samalle ajanjaksolle 
kaikki, plus sitten on niitten palaverien pitäminen. Toisaalta on näppärää, et ne on jol-
lakin tapaa dokumentoitu ja pysyy tiedossa, että mitä on… on niin paljon asioita mitä 
päivän aikana vilahtelee, et ei pysy päässä. (H4, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

5.3.5 ”Homma hallussa!” 

Tutkimukseni luokanohjaajien mielestä hyviä keinoja yhteistyöhön koulun 
henkilökunnan kanssa oli jo olemassa. Erityisesti hyvän tiedonkulun nähtiin 
parantavan yhteistyötä. Wilma-ohjelmaa kehuttiin siitä, että se oli parantanut 
yhteistyötä, sillä tieto liikkui nopeasti ja vaivattomasti koko kouluyhteisössä. 
Toisaalta Wilman käyttö saattoi luokanohjaajien mukaan teettää liikaa työtä 
varsinkin silloin, jos opettaja oli ensimmäistä vuotta luokanohjaajana. Myös 
sähköposti ja Helmi-systeemi mainittiin hyvän yhteistyön mahdollistajina.  

Yhteistyö muiden luokanohjaajien ja opettajien kanssa nähtiin tärkeänä. 
Erityisesti keskustelut, joissa kerrotaan huomioita oppilaista ja siitä, miten heitä 
voisi tukea. Myös ryhmän yhteishenkeä kehittävät harjoitukset luokanvalvojan 
tunneilla koettiin merkityksellisinä. Joillakin kouluilla luokanohjaajaa auttoivat 
henkilökunnan tiimit sekä yhteydenpito rehtorin, erityisopettajan, terveyden-
hoitajan, kuraattorin ja merkkarin kanssa. Yhdellä koululla toimi myös oppilas-
huollon ohjaaja, joka auttoi ongelmatapauksien hoitamisessa. Erityisopettajalta 
saatiin apua kolmiportaisen tuen lomakkeiden täyttämiseen ja rehtorilta sekä 
opinto-ohjaajalta apua kasvatuskeskusteluihin.  

Rytivaaran (2011) mukaan opettajien yhteistyön avulla myös oppilaiden 
joustavampi ryhmittely mahdollistuu, sillä koulussa oppilaita on perinteisesti 
ryhmitelty osaamisen perusteella esimerkiksi yleis- ja erityisopetukseen. Ryti-
vaara (2011) esittää, että luokan joustava ryhmittely voi tapahtua sosiaalisin tai 
akateemisin perustein. Oppilaita voi ryhmitellä myös oppimistyylien perusteel-
la pienryhmiin, ja ryhmittelyä voi vaihdella tilanteen mukaan, jotta ryhmittely 
ei leimaa oppilaita.  
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Osa luokanohjaajista koki, että yhteistyö muun henkilökunnan ja huolta-
jien kanssa toimii jo hyvin. Muutama ilmoitti, että ei tarvinnut apua: Homma 
hallussa! Osan mielestä henkilökunnan yhteistyö oli jo riittävän läheistä ja sauma-
tonta omassa koulussa. Siinä auttoivat luokanohjaajien mukaan rehellinen ja 
avoin keskusteluyhteys sekä se, että henkilöstön kanssa keskusteltiin oppilaiden 
eduksi eikä vain juoruiltu turhaan. Tilanteen nähtiin parantuneen, sillä yhteyden-
pito koteihin oli usein luontevaa eikä yhteyttä otettu vain ikävissä asioissa. Toi-
saalta yhteistyön onnistumisen koettiin riippuvan opettajan oma-
aloitteisuudesta ja persoonasta eikä luokanohjaajien mukaan ollut olemassa 
vain yhtä toimivaa mallia yhteistyön tekemiseksi.  

5.3.6 Selkeät pelisäännöt ja mentorointi auttaisivat  

Henkilökunnan ja luokanohjaajan välisessä yhteistyössä luokanohjaajat näkivät 
myös paljon parannettavaa. Kasvatusvastuun tulisi näkyä kaikkien koulun ai-
kuisten toiminnassa: Mielestäni koko koulun olisi kasvatettava nuorta yhdessä aina 
terveydenhoitajasta jokaiseen aineenopettajaan! (lo 16) 

Tämä voitaisiin luokanohjaajien mukaan saavuttaa yhteisillä toimintamal-
leilla ja selkeillä pelisäännöillä, joissa toteutuisi sovittu tehtäväjako kaikkien 
oppilaiden asioita hoitavien henkilöiden välillä. Varsinkin luokanohjaajan teh-
tävät voisi kerrata säännöllisesti ja tehdä niistä ohjeistus kirjallisena tai sähköi-
senä. Luokanohjaajilla ja muilla opettajilla sekä oppilashuoltohenkilökunnalla 
tulisi olla säännöllisiä yhteispalavereita. Työparityöskentely ja saman luokka-
asteen luokanohjaajien suunnittelu ja yhteistyö muissakin asioissa kuin luokka-
retkissä nähtiin hyvinä asioina, koska silloin yksittäinen opettaja ei kuormitu 
liikaa. Vertaisohjauksen kehittäminen koulussa nähtiin myös tärkeänä, esimer-
kiksi mentorointisysteemi uusille opettajille auttaisi työuran alussa.  

 Luokanohjaajat halusivat lisää tietoa oman luokan oppilaiden tuntityös-
kentelystä ja ongelmatilanteista yläkoulussa. Myös oppilaiden alakoulutaustaa 
haluttiin tietää enemmän. Ehdotettiin, että luokanohjaaja voisi joskus seurata 
luokkaansa muiden opettajien tunneilla ja olla avustajana työrauhaongelmissa. 
Tällöin rehtorin suositus käydä oman luokan muilla tunneilla antaisi virallisem-
man luvan mennä toisen opettajan reviirille. Erityisesti vaadittiin parempaa ja 
avoimempaa tiedotusta kaikista oppilaita koskevista asioista. Oppilaiden tietoja 
suojaavat lait koettiin liian tiukkoina ja useat kaipasivat ohjeita siihen, miten 
tiedonkulku saataisiin paremmaksi niin että oppilaan oikeusturva säilyisi. Yh-
teistyön lisäksi myös koulutus nähtiin apukeinona luokanohjaajan työn kehit-
tämiseksi. Koulutusta toivottiin kolmiportaisen tuen toteuttamiseen ja lomak-
keiden laatimiseen, yhteistoiminnallisten menetelmien käyttämiseen opetukses-
sa ja opettajien vertausohjauksen kehittämiseen. Erityisesti kaivattiin konkreet-
tisia keinoja ryhmäyttämisen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. 

 Myös erityiskasvatuksen toimintatapoihin toivottiin perehdytystä ja kou-
lutusta. Lisää tietoa haluttiin koulua ja oppilaiden asioita säätelevistä laeista 
sekä keinoista huoltajien kohtaamiseen kolmikantakeskusteluissa ja varsinkin 
ongelmatilanteissa. Luokanohjaajien mukaan tarvittaisiin ohjeistusta siihen, 
miten voi hienotunteisesti asettaa rajat huoltajille, sillä ongelmatilanteissa huoltaja 
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saattoi soitella päihtyneenä tai käyttäytyä muutoin epäasiallisesti. Luokanohjaa-
jan työhön haluttiin taitoja jo opettajankoulutuksessa: Luokat ovat hyvin erilaisia: 
joskus luokan oppilaat hitsautuvat hyvin yhteen, joskus eivät. Pelkästään luokanvalvo-
jan vastuulla asia ei mielestäni ole. (lo 45) 

Monet luokanohjaajat toivoivat aikaa oman luokan kanssa olemiseen, esi-
merkiksi luokanvalvojan tunteja tai keskusteluhetkiä lukujärjestykseen säännöl-
lisesti (ainakin kerran kuukaudessa ja varsinkin seitsemännelle luokalle ryh-
mäyttämistä varten). Jotkut esittivät toiveen, että voisi opettaa omaa luokkaa 
koko lukuvuoden. Muutama toivoi lisää pienryhmiä, joihin ongelmallisimpia 
voisi sijoittaa. Nähtiin tarvetta jopa uudelle oppiaineelle, joka käsittelisi luokan 
sosiaalisia suhteita ja oppilaiden ongelmia: 

Oppilaiden sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet eikä koulu maistu kaikille. Luokan-
valvojan odotetaan hoitavan ja koordinoivan yhä enemmän oppilaiden asioita. Monille 
aineenopettajille tulee kovasti töitä, johon he eivät osaa tarttua tai ei ole aikaa, jos halu-
aa hoitaa oman opetuksen. Tutkijat tuottavat raportteja ja oppaita, miten luokka toimii 
tai oppilaat oirehtivat, mutta yläkoulussa ei ole oppiainetta, jossa tuloksien perusteella 
tehtäisiin jotain. LV voisi pitää oppiainetta ”henkinen kasvu”, ja koulu tukisi sitä tun-
tiresurssilla, ettei muodostu harmaata taloutta, jota kaikkia opettajat eivät suostu teke-
mään. (lo 63) 

 Kaikki luokanohjaajat vastasivat kysymykseen luokanohjaajan suurim-
mista ongelmista. Sitä vastoin kysymykseen yhteistyön kehittämisestä muun 
henkilökunnan ja huoltajien kanssa neljäsosa ei vastannut lainkaan tai vastasi 
vain en osaa sanoa. Melkein puolet ei vastannut kysymykseen siitä, millaista 
apua tai ohjeistusta kaipaisi luokanohjaajan työn ongelmiin. Ongelmia ja kehi-
tettävää kaikkien mielestä siis riitti, mutta monet eivät osanneet tai halunneet 
kuvata sitä, millaista apua he työhönsä tarvitsivat. Ongelmat saatettiin nähdä 
laajempina yhteiskunnan ongelmina:  

Opetusministeriön ja opetushallituksen tulisi puuttua ongelmiin kiinnittämällä huo-
miota vanhempien ja yhteiskunnan kasvavaan välinpitämättömyyteen. Ei haukkuen 
vaan valistaen ja opettajia tukien. Mielestäni koululle ja opettajille on annettu tehtäviä, 
joita ei oikeasti voi ratkaista koulussa, vaan syyt ovat yhteiskunnallisia. Eli enemmän 
tukea koulun ulkopuolelta ja vanhempien vastuunottoa! (lo 88) 

 Opetustuntimäärää halusivat pienemmäksi sellaiset luokanohjaajat, joilla 
oli keskimääräistä suurempi opetusvelvollisuus yläkoulussa, kuten liikunnan 
tai historian opettaja. Jonkun mielestä jokaisen opettajan oma aktiivisuus oli 
tärkeämpää kuin yhteistyö, mutta aina oli syytä itsetutkiskeluun. 

5.4 Yhteenveto: Luokanohjaajan yhteistyö kolmeen suuntaan 

Luokanohjaajien mukaan yläkoulun luokanohjaaja oli ohjaamansa luokan oppi-
laiden koulunkäynnin ohjaaja ja valvoja, kodin ja koulun yhteistyön koordinoija, 
luokan yhteisöllisyyden kehittäjä, oppilaiden oma luotettava aikuinen koulussa 
sekä tulevaisuuteen kasvattaja. Luokanohjaaja oli tärkein luokkahengen kehittä-
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jä, kiusaamistapausten selvittäjä sekä työrauhaongelmiin puuttuja oman luokan 
osalta – muulla koulun henkilökunnalla oli selvästi vähäisempi merkitys. Tässä 
olisi kehitettävää koulun inklusiivisen yhteisöllisyyden ja osallistumisen näkö-
kulmasta: opettajien tulisi suunnitella ja kehittää työtään yhä enemmän yhdessä 
(Booth & Ainscow 2005). Esimerkiksi Holopainen, Järvinen, Kuusela ja Packa-
len (2009, 67-68) suosittavat, että työrauhakysymyksissä rehtorin tulisi yhdessä 
henkilökunnan kanssa rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa kehite-
tään vuorovaikutusta ja sääntöjä.  

Luokanohjaajat kokivat, että työssä onnistumiset liittyivät kokemuksiin 
oppilaiden auttamisesta ja yhteistyön sujumisesta huoltajien kanssa. Työn on-
gelmat sen sijaan liittyivät enemmän koulun aikuisten yhteistyöhön. Aineen-
opettajan työn varjopuolet liittyivät oppilaiden kohtaamiseen, sillä joskus luo-
kanohjaaja ei tavannut oppilaitaan lainkaan. Jos yhteistyö ei toiminut muiden 
koulun aikuisten kanssa, monet asiat jäivät hoitamatta.  

Yläkoulun luokanohjaajat kokivat onnistuneensa työssään silloin, kun 
luokan oppilaiden koulutyö sujui ja sosiaalinen vuorovaikutus toimi hyvin. Täl-
löin luokka toimi hyvin ryhmänä: luokassa rauha ja oppilailla hyvä tahto. Pe-
ruskoulun oppilaidenkin mukaan turvallinen kouluilmapiiri on tärkein koulu-
motivaatiota ja hyvinvointia lisäävä tekijä (Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & 
Jokela 2008). Yksittäisten oppilaiden onnistuminen tai ongelmatilanteiden pa-
raneminen ilahduttivat luokanohjaajia. Onnistumisena koettiin toimiva vuoro-
vaikutus luokanohjaajan ja oppilaiden välillä. Virtasen tutkimuksen (2016) mu-
kaan yläkoulun oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja osallisuutta edistävät op-
pilaan kokema hyvä suhde opettajiin, perheiden antama tuki sekä hyvä koulu-
menestys.  

Cornelius-Whiten (2007) meta-analyysissa oppilasta auttoivat eniten hy-
viin suorituksiin opettajan lämmin ja empaattinen asenne oppilaisiin sekä opet-
tajan kiinnostus ja myönteiset odotukset kaikkia oppilaita kohtaan. Tämä tut-
kimus vahvistaa Cornelius-Whiten (2007) tuloksia opettajana onnistumisesta, 
sillä luokanohjaajien vastauksissa korostuivat opettajan aito välittäminen, em-
paattinen asenne oppilaisiin ja pyrkimys luoda hyvä vuorovaikutus kaikkien 
oppilaiden kanssa. Lisäksi myönteinen kannustus ja odotukset kaikkia oppilaita 
kohtaan nähtiin tärkeinä tekijöinä luokanohjaajan työssä onnistumisessa. 

Luokanohjaajat kokivat työnsä ikäväksi silloin, kun luokassa oli paljon 
selvitettäviä ristiriitoja ja kiusaamista eikä sinne syntynyt hyvää luokkahenkeä. 
Joskus luokanohjaajan ja luokan välille ei syntynyt luottamuksellista ja positii-
vista vuorovaikutusta. Tällöin aineenopettajasysteemi voi tuoda helpotusta, 
kun löytyy toinen opettaja, jonka kanssa oppilaiden vuorovaikutus onnistuu. 
Koulukiusaamisen ehkäiseminen on tärkeää, sillä kiusaaminen on yksi suu-
rimmista tekijöistä, joka uhkaa oppilaiden hyvinvointia koulussa (Hamarus 
2008; Pörhölä & Kinney 2010; Salmivalli 2010). Kiusatuksi joutuminen saattaa 
olla syynä heikkenevään opiskelumotivaatioon ja opintomenestykseen (Young-
Jones ym. 2015). Hamarus ja Kaikkonen (2011, 66) esittävät, että kiusaamisessa 
heijastuvat sekä yksilölliset kokemukset että kouluyhteisön sosiaaliset suhteet. 
Kiusaamisen selvittämistä auttaa, jos ymmärretään kiusaaminen vallan tavoitte-
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luna tai kaverisuhteiden varmisteluna. Yläkoulussa juuri luokanohjaaja voi 
muiden opettajien avulla tunnistaa luokan ryhmädynamiikkaa ja rooleja kiu-
saamistilanteissa. Toisaalta yläkoulussa tulisi luoda kaikille yhteiset pelisäännöt 
kiusaamiseen puuttumiseen. 

Kodin ja koulun yhteistyö onnistui luokanohjaajien mukaan tilanteissa, 
joissa saavutettiin luonteva keskusteluyhteys vanhempien kanssa. Tällöin oppi-
laan koulunkäyntiä saatiin yhteisten näkemysten ja hyvän vuorovaikutuksen 
avulla parempaan suuntaan. Luokanohjaajat toivoivat vanhempien aktiivisuut-
ta ja kiinnostusta yhteistyöhön, mutta yhtä tärkeänä nähtiin oman koulun yh-
teiset periaatteet ja ohjeistus kodin ja koulun yhteistyön hoitamiseksi. Yläkou-
lussa kodin ja koulun yhteistyötä koordinoi luokanohjaaja: hän hoiti arviointi-
keskustelut sekä organisoi vanhempainiltoja. Vanhempien sitoutuminen lasten 
koulunkäyntiin vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin koulussa (Harris & 
Goodall 2008; Wilder 2014). Myös opettajien ja vanhempien yhteistyöllä ja yh-
teisellä näkemyksellä koulutyöstä on keskeinen merkitys lasten hyvinvoinnille 
ja epäkohtien korjaamiselle (Miller 2003, 190-192.)  

Sekä huoltajien yhteydenotot luokanohjaajiin että luokanohjaajan yhtey-
denotot kodin suuntaan keskittyivät ongelmiin. Kasvatusyhteistyö kotien kans-
sa voi olla Lämsän (2013) mukaan ongelmakeskeistä koulun näkökulmasta ta-
pahtuvaa asiantuntijuutta, jolloin koulu ja koti toimivat rinnakkain. Kasvatus-
kumppanuus puolestaan on vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuoro-
vaikutusta ja jaettua asiantuntijuutta, jota ohjaavat kunnioituksen ja luottamuk-
sen periaatteet. Tällöin toimitaan yhdessä ratkaisukeskeisesti. (Kekkonen 2012, 
47-52; Lämsä 2013, 50-51; Rimpelä 2012, 32.)  

Poissaolojen selvittämisen kautta on mahdollista tavoittaa nuoren ja hänen 
perheensä mahdollisia ongelmia, sillä poissaolot ovat tärkeä hyvinvoinnin mit-
tari (Lehtinen ym. 2012). Kearneyn (2008) mukaan luvattomat poissaolot saatta-
vat liittyä koulun ilmapiiriin, koulukiusaamiseen, ahdistuneisuuteen, käy-
töshäiriöihin ja päihteiden käyttöön. Myös luvallisten poissaolojen taustalla 
saattaa olla somaattisten sairauksien lisäksi psykososiaalisia ongelmia (Kaltiala-
Heino ym. 2003). Smyth ja Hattam (2004; 156, 161) esittävät, että ulossulkevassa 
koulukulttuurissa oppilas kokee ristiriitoja ja jopa yhteenottoja koulun kanssa, 
jolloin pinnaamisen on keino selvitä tilanteesta.  

Luokanohjaajat korostivat huoltajien ja oppilaan kanssa käytävien sään-
nöllisten keskustelujen merkitystä, mutta kaikissa Suomen yläkouluissa ei näin 
tehdä (Fröjd & Peltonen 2010, 138). Cantellin (2012, 201-203) mukaan viestin-
nässä on muistettava hyvän vuorovaikutuksen merkitys varsinkin hankalien 
tilanteiden selvittelyssä. Myös luokanohjaajat korostivat huoltajien tapaamista 
kasvokkain hankalissa tilanteissa, jotta myönteinen vuorovaikutus helpottuisi.  

Luokanohjaajien mukaan sähköinen viestintä on muuttanut yhteydenpi-
toa reaaliaikaiseksi ja sujuvammaksi. Sähköiseen viestintään liittyy Furmanin 
(2013) ja Mäkitalo-Sieglin (2006) mukaan haasteita, koska siitä puuttuu oheis-
viestintä eli ilmeet, eleet ja äänensävy. Tällöin vastaanottaja voi ymmärtää vies-
tin eri tavalla kuin lähettäjä. Paltsin ja Kalmusin (2015) tutkimuksen mukaan 
sekä koulujen välillä että saman koulun opettajien välillä viestinnässä löytyi 
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eroja, joten koulujen olisi yhdenmukaistettava viestintää. Tässäkin tutkimuk-
sessa luokanohjaajien mielestä digitaalinen vuorovaikutus toi paljon hyötyä 
kouluarkeen, mutta haittana olivat väärinkäsitykset ja riittämätön osaaminen.         

 Monialainen yhteistyö on tärkeää, sillä luokanohjaajat näkivät työssään 
ongelmia, joista suuri osa liittyi kouluyhteisöön ja työn organisointiin. Koulu-
yhteisön epäselvä työnjako toi luokanohjaajien mukaan lisäongelmia, joiden 
ratkaisuun koulussa tarvitaan selkeä työnjako ja ohjeistus monialaisten tehtä-
vien hoitoon. Koko henkilökunnan olisi otettava kasvatusvastuuta yhteisöllisen 
oppilashuollon idean mukaisesti. Tiimityö, samanaikaisopetus ja yhdessä te-
keminen nähtiin tärkeinä tulevaisuudessa. Luokanohjaajat kokivat myös puut-
teellisen ammattitaidon ja oman jaksamisen ongelmina: yläkouluissakin olisi 
ilmeinen tarve mentoroinnille ja vertaisohjaukselle. Opettajan osaamisen kehit-
täminen vaatii huomiota jo ensimmäisinä työvuosina, sillä opettajan työhön 
liittyy asioita, joita opettajankoulutus ei tuo esille (Jokinen ym. 2014, 7-8). Nie-
men ja Siljanderin (2013, 17-18) mukaan uudet opettajat tarvitsevat tukea oppi-
lashuoltotehtäviin, oppilaiden eriyttämiseen sekä yhteistyöhön vanhempien 
kanssa. 

Kolmiportainen tuen tavoitteena oli siirtää erityisopetuksen painopistettä 
erityisestä tuesta yleiseen ja tehostettuun tukeen. Luokanohjaaja on keskeinen 
tuen koordinaattori ja koulumenestyksen seuraaja yläkoulussa. Myös oppilas-
huollossa uuden oppilashuoltolain (2013) tavoitteena oli korostaa ennaltaehkäi-
sevää ja yhteisöllistä työtä yksilökohtaisen ongelmanratkaisun sijaan. Siinäkin 
luokanohjaajan työn osuus on merkittävä. 

Myös Onnismaan tutkimuksen (2010, 38; kuvio 6) mukaan henkilöstön 
hyvinvointia perusopetuksessa lisäsivät jaettu vastuu työyhteisön jäsenten kes-
ken ja yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet, kuten tiimit ja palaverit – näiden mer-
kitystä myös luokanohjaajat korostivat tässä tutkimuksessa. Luokanohjaajien 
mukaan jaettu vastuu olisi monialaisen yhteistyön hyvä periaate. Onnismaan 
mukaan hyvinvointia lisäsivät työyhteisön jäsenten vuorovaikutus kasvotusten 
sekä vuorovaikutuksen jatkuvuus. Tärkeää olisi myös työyhteisön avoimuuden 
kulttuuri, joka helpottaa ristiriitojen käsittelyä. Vuorovaikutuksen ja avoimuu-
den merkitys korostui myös luokanohjaajien vastauksissa ja niitä voisi toteuttaa 
käytännössä tiimien ja palavereiden avulla. Myös Boothin ja Ainscown inklu-
siiviseen koulukulttuuriin (2005) kuuluu olennaisesti työntekijöiden yhteistyön 
sujuminen: asiantuntemusta hyödynnetään ja vastuuta jaetaan yhteisöllisten 
rakenteiden avulla. 



  

6.1 Talvimäen koulun tavoitteena yhteisöllisyys 

Tässä luvussa tarkastelen tapaustutkimusta Talvimäen koulusta. Sain kouluyh-
teisön jäsenten haastatteluilla sekä osallistuvalla havainnoinnilla ja dokument-
tiaineistolla vastauksia siihen, millaista on inklusiivisen toiminnan kokonaisuus 
yläkoululla ja miten luokanohjaajan työtä voidaan kehittää inkluusion toteut-
tamisessa. Talvimäen koulussa on kehitetty luokanohjaajan työtä sekä koulun 
yhteisöllisyyttä, ja kehittäminen on lähellä Boothin ja Ainscown (2005) inklusii-
visen koulukulttuurin periaatteita. Kuvaan paitsi luokanohjaajien toimintaa, 
myös laajemmin koko Talvimäen koulun toimintaa, koska tämä koulu on esi-
merkki siitä, millaista on inklusiivisen toiminnan kokonaisuus yläkoulussa, ja 
koska luokanohjaajan työn inklusiivinen kehittäminen edellyttää toimivaa yh-
teistyötä koko koulussa. Luvussa 6.3 tarkastelen luokanohjaajan työn inklusiivi-
suuden kehittämistä sekä Talvimäen koulun analyysin että muun tutkimusai-
neistoni analyysin pohjalta. 

Tutustuttuani yliopistolliseen Yhteisöllinen koulu -projektiin (tarkemmin 
luvussa 3.3.1) olin yhteydessä projektin tutkijaan. Hänen avullaan löysin Tal-
vimäen koulun, jossa tein tutkimusta talvella 2015-2016. 

Talvimäen koulun toiminta-ajatus ja arvot esiteltiin koulun opetussuunni-
telmassa, oppaissa sekä kotisivuilla. Koulun toiminta-ajatus korosti oppilaan 
kasvun tukemista kohti ihmisyyttä antamalla onnistumisen mahdollisuuksia 
kaikille oppilaille jokaisen omaa lahjakkuutta ja oppimista tukemalla. Koulun 
pyrkimys oli tarjota turvallinen opiskeluympäristö sekä ohjata oppijaa kohti 
elinikäistä oppimista. Koulun toimintaperiaatteita olivat yhteistyö, oppijaläh-
töisyys, ammatillisuus ja sitoutuneisuus. Koulun arvoiksi esitettiin luottamus, 
yhteisöllisyys, vastuullisuus ja turvallisuus. 

6 INKLUSIIVINEN TOIMINTA TALVIMÄEN KOU-
LUSSA SEKÄ KEINOJA LUOKANOHJAAJAN 
TYÖN INKLUSIIVISUUDEN KEHITTÄMISEEN 
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Talvimäen koulun toimintakulttuuria esiteltiin opetussuunnitelmassa ja 
koulun kotisivuilla siten, että toimintakulttuuri sisältää yhteisöllistä toimintaa, 
johon oppilaat, huoltajat sekä kaikki kouluyhteisön työntekijät voivat osallistua. 
Yhteisöllisen toiminnan tavoitteeksi mainittiin se, että oppilaat ja työntekijät 
voivat kokea kuuluvansa kouluyhteisöön. Koulun arvot tulivat selkeästi esille 
koulun kotisivuilla, oppaissa ja myös haastatteluissa. Useimmat opettajat ja op-
pilashuollon edustajat suhtautuivat koulun arvoihin hyvin myönteisesti. 

Koulun oppilaille, huoltajille ja opettajille oli laadittu oikeudet ja velvolli-
suudet – näihin olivat voineet vaikuttaa koulun henkilökunta, oppilaat ja van-
hemmat. Oikeudet ja velvollisuudet esitettiin kaikissa koulun oppaissa ja ne 
käytiin läpi joka syksy oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Toi-
mintamallit oli laadittu kaikille seuraaville asiakokonaisuuksille: kodin ja kou-
lun yhteistyö, oppilashuolto, koulun hyvinvointi, kriisitilanteet sekä tiedotus. 
Talvimäen koulun opetussuunnitelma toi esille toimintakulttuurin, jossa kou-
luyhteisön hyvinvointia ja ilmapiiriä pyrittiin ylläpitämään hyvän vuorovaiku-
tuksen, hyvän johtamiskulttuurin, oppilaskunnan, tukioppilaiden, vanhem-
painyhdistyksen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen avulla. Myös koulun pe-
rinteet, juhlat ja tapahtumat nähtiin hyvinvoinnin ja ilmapiirin kehittäjinä.  

Peltomaan (2013) mukaan opetussuunnitelman arvopohjan ja koulun toi-
mintakulttuurin välisen yhteyden edellytyksiä ovat tietoisuus ja sitoutuneisuus. 
Näitä puolestaan tukevat arvojen määrä ja laatu, osallisuuden tuottaminen, ar-
viointitiedon kerääminen ja vertaispalautteen merkitys. Vaikeudet voidaan 
voittaa johdonmukaisen työskentelyn, johtajuuden, myönteisen asenteen ja riit-
tävien resurssien avulla. Uusi opetussuunnitelma tuli Talvimäen koulussakin 
voimaan vuonna 2017.  

6.1.1 Luokanohjaajalla langat käsissä 

Talvimäen koulun Luokanvalvojan opas esitteli luokanohjaajan tehtävät opetus-
alan virkaehtosopimuksen (2014) mukaan. Luokanohjaajan tehtävänä oli huo-
lehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellisista asioista. Tehtävä 
edellytti yhteistyötä toisten opettajien ja muun henkilökunnan kesken sekä ko-
din ja koulun välillä. Tärkeää oli myös luottamuksellisten suhteiden aikaan-
saaminen luokan oppilaiden kanssa. Luokanohjaajan merkitys nähtiin henkilö-
kunnan haastatteluissa erittäin tärkeänä oppilaiden asioiden hoitamisessa:  

Luokanvalvojalla on iso rooli, sillähän ne langat pitää olla käsissä. Se on se isoin ja tär-
kein henkilö, joka kaitsee luokkaa ja sillä on kokonaiskuva. Luokanvalvojaa ei ikinä si-
vuuteta, ei ole yhtään oppilaspalaveria, josta luokanvalvoja ei tiedä tai ole paikalla. Hän 
on henkilö, joka ainakin on mukana. (H11, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja) 

Luokanvalvojan oppaan (2015-2016 sekä 2016-2017) ja haastattelujen mukaan 
luokanohjaaja osallistui luokkatasoisen ja koko koulun yhteisen oppilashuolto-
ryhmän kokouksiin aina silloin, kun käsiteltiin hänen valvontaluokkansa oppi-
laiden asioita. Luokanohjaaja oli velvollinen tarvittaessa kokoamaan moniam-
matillisen asiantuntijaryhmän yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tar-
peen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi, jos hänellä 
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heräsi huoli yksittäisestä oppilaasta tai oppilasryhmästä. Luokanohjaaja oli aina 
paikalla oman luokkatason pedagogisen tiimin kokouksissa.  

Luokanohjaajan vastuulla oli oppilaan kolmiportaisen tuen arviointi, tuen 
suunnittelu ja toteutuksen seuranta. Tähän osallistuivat lisäksi muut oppilaan 
aineenopettajat ja erityisopettaja. Luokanohjaaja vastasi huoltajien kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä ja tiedotti päätöksistä.  Luokanohjaajalla oli iso rooli kolmi-
portaisen tuen prosessin hoitamisessa Talvimäen koulussa, ja roolista oli tarkat 
ja hieman byrokraattiset ohjeet koulun Luokanvalvojan oppaassa. Yleisen tuen 
muotoihin Talvimäen koulussa kuuluivat opetussuunnitelman mukaan tu-
kiopetus, rinnakkaisopetus, samanaikaisopetus, eriyttävä materiaali ja työmuo-
dot, läksyparkit, oppimisympäristön järjestelyt (istumapaikat, ryhmittely, rau-
halliset tilat) sekä oppilaan ohjaus. Kun yleisen tuen antaminen ei enää auttanut 
oppilasta, luokanohjaajan tehtäviin kuului aloittaa prosessi mahdollisen tehos-
tetun tuen antamiseksi.  

Tehostetun tuen muotoja olivat opetussuunnitelman mukaan pienryhmä-
opetus erityisopettajan johdolla sekä eriyttävä materiaali, jossa voitiin käyttää 
keskeisimmistä sisällöistä tehtyjä painoalueita. Luokanohjaaja oli vastuussa pe-
dagogisen arvion sekä oppimissuunnitelman tekemisestä. Tehostettua tukea 
voitiin käyttää yhdessä tai useammassa aineessa, yleensä kielissä ja matematii-
kassa. Yleensä pedagoginen arvio tehtiin yhden kerran ja oppimissuunnitelma 
päivitettiin vuosittain. Luokanohjaaja oli vastuussa myös erityiseen tukeen täh-
täävän pedagogisen selvityksen tekemisestä. Erityiseen tukeen liittyvän 
HOJKS:in tekemisessä luokanohjaaja oli mukana yhdessä erityisopettajan kans-
sa. Luokanohjaaja myös hoiti yhteydet muihin opettajiin ja oppilaan vanhem-
piin. Luokanohjaajien mukaan kolmiportaisen tuen toteuttaminen vei paljon 
aikaa luokanohjaajalta, sillä sen takia oli kokouksia vanhempien kanssa, lomak-
keiden täyttämistä ja moniammatillista yhteistyötä pedagogisen tuen tiimeissä.  

Nykysessä mallissa itse järjestelmä on turhan isossa roolissa, se on hieman byrokraatti-
nen, että haetaan koulun ja opettajan oikeusturvaa, että on tarjottu riittävät tukimuodot. 
Oppilaat on yksilöitä, niin ongelmat ja tuen tarpeet on yksilöllisempiä kuin kolme por-
rasta. Niitten tiivistäminen yhdelle lomakkeelle on vaikeeta. Työhyvinvointikyselyissä 
ajasta menee yhä isompi osa muuhun kuin opetustyöhön, byrokratia on lisääntyny, 
näin väki sen kokee. (H12, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja) 

 Talvimäen koululla pidettiin oppilaiden arviointikeskustelut oppilaan ja 
huoltajien kanssa kerran vuodessa, yhdeksännen luokan oppilaille tarvittaessa 
opinto-ohjaajan kanssa. Luokissa oli oppilaita, joiden asioita käsiteltiin useam-
man kerran vuodessa juuri kolmiportaisen tuen takia. Luokanohjaajat hoitivat 
kolmiportaisen tuen palaverit yleensä erityisopettajien kanssa.  

Talvimäen koulun opettajat kokivat luokanohjaajuuden yleensä positiivi-
sena tehtävänä yläkoulun opettajan työssä, mutta osa koki sen välillä haastava-
na ja liian työläänä. Varsinkin kolmiportaisen tuen tuomaa työmäärää kritisoi-
tiin Talvimäen koululla. Lomakeruljanssin pyörittäminen ja koordinointi oli luo-
kanohjaajien vastuulla, ja lomakkeiden määrä ja laatu herättivät kritiikkiä: 

Mutta hirveesti näitä paperitöitä, tai se on vähän tsäkästä kiinni, jos tehdään näitä op-
pimissuunnitelmia paljon. Ihan järjettömii nykyään, ei siinä oo mitään tolkkua. Jos joku 
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menee erityisopetukseen muutaman oppiaineen takia, niin paperimäärä ja kokousmäärä 
on ihan suhteeton. Käytännön kannalta ei oo mitään hyötyy. ” (H2, Talvimäen koulun 
luokanohjaaja) 

Erilaisiin koulutuksiin oli mahdollista päästä varsin hyvin. Talvimäen 
koulussa oli järjestetty infotilaisuuksia opettajille oppilaiden erilaisuuteen liitty-
en esimerkiksi neuropsykiatrisista vaikeuksista, kuten Aspergerin syndrooma 
ja ADHD. Jotkut opettajat kaipasivat lisätietoa oppilaiden psyykkisten ja sosiaa-
listen ongelmien hoitamiseen:  

Mukava ja ikävä tehtävä olla luokanvalvoja. Tavallinen luokka ja asiat toimii, niin eihän 
siinä mitään. Mutta sitte kun alkaa olemaan erilaisia psyykkisiä ongelmia ja sosiaalisia 
ongelmia, sitte kun toteaa, että ei mulla ole keinoja, että mitä mää teen. Se on välillä 
haastavaa. (H6, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

6.1.2 Oppilaat osallistumaan  

Talvimäen koulussa toimivat sekä oppilaskunta että tukioppilaat, molemmilla oli 
myös toimintaa ohjaavat opettajat. Jokaiselle luokalle oppilaat valitsivat ”isännän” 
ja ”emännän” hoitamaan luokan asioita. Kolme oppilaskunnan edustajaa kertoi-
vat pitävänsä kouluaan hyvänä kouluna. Heidän mielestään koulussa oli suvait-
seva ilmapiiri, jossa erilaiset ihmiset hyväksyttiin – osittain tämän uskottiin joh-
tuvan painotuslinjoista, jotka toivat kouluun monenlaisia oppilaita. Luokanohjaa-
jatkin saivat kehuja: 

AT: Millainen on hyvä luokanvalvoja? Mitä odotatte häneltä? 

Oppilas A: Meijän on tosi hyvä siinä, että se on tosi kiinnostunu meistä, se aina järjes-
tää kaikennäköstä meille. Sen näkee, että se on oikeesti motivoitunut siihen, että me ol-
tais tiivis luokka ja sillee…  

Oppilas B: Aika samanlainen kuin hyvä ope, mutta vielä se, että pitää huolta meistä ja 
on ryhmäyttämistä.                     

Oppilaskunnan hallitus oli kokouksessaan käsitellyt koulun järjestyssään-
töjä, uutta opetussuunnitelmaa sekä oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia ja 
oppilailla oli ollut mahdollisuus ottaa kantaa niihin. Oppilaskunta oli toteutta-
nut erilaisia teemapäiviä, kuten halloween ja pikkujoulu. Oppilaat olivat voi-
neet vaikuttaa myös ruokailuun siten, että ruokalistaa oli muutettu. Oppilas-
kunta kävi esittämässä ideoitaan myös opettajainkokouksissa. Joillakin luokilla 
oli oppilaiden mukaan ollut enemmän ryhmäyttämistä kuin toisilla seitsemän-
nen luokan syksyllä. Tämän nähtiin riippuvan tukioppilaista ja opettajasta. 
Vaikka oppilaskunnan edustajat kokivat, että kunkin omassa luokassa oli hyvä 
henki, he toivoivat enemmän yhteistyötä muiden luokkien kanssa. Rinnakkais-
luokkia saattoi koulussa olla lähes kymmenen kullakin luokka-asteella.  

Tukioppilaat olivat Talvimäen koulussa yhdeksäsluokkalaisia, jotka valit-
tiin hakemuksen perusteella. Tukioppilaat kävivät MLL:n (Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton) tukioppilaskoulutuksen. He kävivät pitämässä kummiluokal-
leen tunteja, osallistuivat uusien seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämiseen sekä 
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järjestivät tapahtumia yhdessä oppilaskunnan kanssa. Tukioppilaita oli nimetty 
myös valmistaville luokille. Lähes kaikki tukioppilaat olivat tyttöjä ja 35:stä tu-
kioppilaasta vain kaksi oli poikia lukuvuonna 2016-2017.  

Opettajien mukaan koulun oppilaat pyrittiin ottamaan mukaan päätök-
sentekoon aina kun mahdollista. Oppilaat saivat joskus valita työtapoja oppi-
tunneilla. Luokanohjaajat kyselivät oppilaiden mielipiteitä tuleviin tapahtumiin 
tai halua lähteä luokkaretkelle ja aloittaa rahankeräys. Opettajien mukaan van-
hempainilloissa oppilaita oli mukana juontamassa, esiintymässä tai esittelemäs-
sä koulun toimintaa, koska he olivat niin innokkaita ja aktiivisia. 

Useat haastateltavat kertoivat kysyvänsä oppilaiden mielipiteitä oppitun-
neilla silloin, kun se oli heidän mukaansa mahdollista ja mielekästä:  

Ei pysty oppilaat vaikuttamaan, millon he tulee kouluun, se on lukujärjestystekninen 
asia. Niissä asioissa kysyn, missä se on mielekästä, mutta ei aikatauluasioissa, vaikka se 
olis heidän mielestään kuinka pöljää, se on pakko vaan tehdä. Ei munkaan mielipidettä 
kaikessa kysytä… (H5, Talvimäen koulun luokanohjaaja).  

Painotusopetuksessa opiskelevat oli sekoitettu muiden oppilaiden kanssa 
samoihin luokkiin, mikä aiheutti hieman ongelmia lukujärjestykseen. Oppilai-
den pisimmillään kahdeksantuntinen koulupäivä alkoi yleensä klo 10:een men-
nessä, joten se saattoi päättyä vasta klo 16.  

Luokanvalvojan oppaassa ohjeistettiin luokkahengen luomista, ja se oli 
keskeinen luokanvalvojan tehtävä. Ryhmäytyminen nähtiin edellytyksenä kan-
nustavan oppimisympäristön syntymiseen:  

Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovai-
kutusta, luottamusta, viihtymistä ja tuntemista kehitetään tietoisesti pitkin lukuvuotta. 
Ryhmän kehittyminen toimivaksi ja yhteistyökykyiseksi vaatii aikaa ja tutustumista. --- 
Luokanvalvojan on tärkeää arvostaa oppilaita ja auttaa heitä arvostamaan toisia. Tärkeä 
osa arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden rakentamista on auttaa oppilaita rat-
komaan keskinäisiä erimielisyyksiä rakentavasti. --- Opettaja voi vaikuttaa luokan ko-
heesioon kannustamalla myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun ja toisten 
huomioonottamiseen. Ryhmäyttävien harjoitteiden ohella todelliset vuorovaikutustilan-
teet (esim. päätöksenteko ja konfliktit) ovat paras rakennusalusta sekä turvallisuudelle 
että vuorovaikutustaitojen oppimiselle. (Talvimäen koulun luokanvalvojan opas) 

Luokanohjaajat kokivat onnistuneensa työssään, kun luokkaan alkoi syntyä 
hyvä yhteishenki ja turvallinen ilmapiiri:  

Et syksyllä tää oli vaan tän kanssa, ja tilanne muuttuu ja löytyy yhteistä henkeä. Toivos 
että luokassa olis turvallinen ilmapiiri ja jokainen sais olla oma ittensä. Vois sanoo mie-
lipiteensä ilman että miettii, että onko tää oikein vai väärin sanottu. Ja jos jaetaan ryh-
miä, niin ei pyöritellä silmiä, että miksi tuon kanssa, vaan osaa olla kaikkien kanssa. 
(H1, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

6.1.3 Hyvinvointi luo turvallisuutta 

Yksi Talvimäen koulun perusarvoista oli turvallisuus. Haastattelujen mukaan 
väkivaltatilanteita ei ollut kovin usein. Kiusaamistapauksia koulussa selvitettiin 
silloin tällöin, mutta yleinen käsitys opettajilla oli, että kiusaaminen ei ollut 
suuri ongelma koulussa. Käsitystä kiusaamisen vähäisyydestä perusteltiin op-
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pilaiden vastauksilla, joita saatiin luokille tehtävillä kiusaamiskyselyillä sekä 
luokanohjaajien arviointikeskusteluilla vanhempien ja oppilaiden kanssa. Myös 
oppilashuollon henkilökunta vahvisti käsityksen, että kiusaamista kyllä esiintyi 
koulussa jonkin verran, mutta siihen puututtiin napakasti. Ensin siihen puut-
tuivat opettajat, sitten luokanohjaaja ja tarvittaessa luokkatasojohtaja. Jos kiu-
saaminen pitkittyi, mukaan tulivat kuraattori ja rehtori. Myös vanhemmat oli-
vat selvittämisessä mukana tarvittaessa.  

Kiusaamisen vähäisyyden arveltiin johtuvan toisaalta oppilaiden fiksuu-
desta ja toisaalta kiusaamiseen puuttumisesta henkilökunnan taholta. Oppilai-
den valikoitumisen arveltiin vaikuttavan siihen, että oppilaat itse ymmärsivät 
kiusaamisen olevan väärin. Toisaalta korostettiin myös painotusten merkitystä 
siinä, että tietynlaiset painotukset toivat avarakatseisia ja erilaisuutta suvaitse-
via oppilaita. 

Koulussa oli myös tukioppilastoimintaa, jonka avulla uusia oppilaita 
ryhmäytettiin syksyllä. Uutuutena koululla oli alkanut yhteisöllisyyden lisää-
miseen tähtäävä nuoriso-ohjaajien toiminta. Toisaalta haastateltavat toivat esille 
sen, että käsitys kiusaamisesta voi vaihdella eri oppilailla. Joillakin oppilailla 
nähtiin puutteita sosiaalisen vuorovaikutuksen taidoissa, jolloin väärinkäsityk-
siä syntyi vaikkapa toisen ilmeestä tai katseesta. 

Myös koulun maahanmuuttajataustaisten oppilaiden uskottiin pääsevän 
melko hyvin sosiaalisesti mukaan omaan luokkaan eikä kiusaamisen uskottu 
olevan erityinen ongelma heidän kohdallaan:  

No kyllä nykynuoret on tottunut sellaseen, et on porukkaa mikä on tullu muualta ja 
näyttää vähä erilaiselta. Ei se ole ongelma enää koulussa – ainakaan tässä koulussa (H3, 
Talvimäen koulun luokanohjaaja). 

Valmistavalta luokalta tulleiden maahanmuuttajaoppilaiden pedagogiset 
taidot sen sijaan herättivät huolta opettajissa: osa opiskeli tunnollisesti ja pärjäsi 
hyvin, kun taas osa vaati paljon erityistukea esimerkiksi S2-opettajalta. Erityis-
opettajan näkökulmasta tuli kritiikkiä siihen yleiseen näkemykseen, että Talvi-
mäen koulussa vallitsi enimmäkseen hyvä ja suvaitsevainen ilmapiiri: 

Seiskoissa on ryhmiä, jotka heti alussa näytti toimivan tosi kivasti. Siellä oli hyvä tun-
nelma, toisia tukeva. Sitten on vähän toisenlaisia luokkia, pieniä poppoita. On oppilaita, 
jotka käyttäytyvät vähän ikävästi. Kyllä tähänkin kouluun mahtuu. Vaikka oppilasaines 
on hyvää, se ei välttämättä kerro… Heillä on kyllä kykyä suvaitsevaisuuteen, niinkun 
kaikilla. Mutta onko se arjen työssä, miten suhtautuu muihin. (H17, Talvimäen koulun 
erityisopettaja). 

Turvallisuus koettiin hyväksi, vaikka iso koulu oli kaupungin keskusta-
alueella. Yli kuudensadan oppilaan koulussa kaikki ihmiset eivät tunteneet toi-
siaan, eivätkä ulko-ovet olleet päivällä lukossa, joten kuka vain saattoi kävellä 
sisään. Kun itse kävelin ensimmäistä kertaa koulun aulaan, vain vahtimestari 
noteerasi tuloni katseellaan. Vahtimestari oli usein aulassa pääoven luona 
omassa työtilassa. Myös oppilaiden luvatonta poistumista koulun alueelta oli 
mahdoton valvoa täysin, joten vaikkapa tupakalla käyminen oli mahdollista. 
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Tässä asiassa opettajat toivat esille luottamuksen yhtenä koulun arvoista eli 
opettajien täytyi luottaa oppilaisiin, kun heidät oli ohjeistettu koulun sääntöihin. 

Talvimäen koulussa korostuivat luottamuksen, osallisuuden ja yhteisölli-
syyden vahvistaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. Haastattelujen mukaan 
keinoina käytettiin kiusaamisen vastaista toimintaa, hyvän luokkahengen raken-
tamista, välituntien aktivointia ja koulusovittelua. Tällöin Talvimäen koulun tapa 
käsitellä turvallisuutta on lähellä Jukaraisen ym. (2012, 251; kuvio 4) esittämää 
kouluturvallisuuden tapaa, jossa turvallisuus on ilon ja hyvän olon tunnetta eli 
hyvinvointia. Kouluturvallisuuden luomisessa korostuvat juuri osallisuuden 
vahvistaminen, erilaisuuden hyväksyntä ja luottamuksen rakentaminen. Koulu-
turvallisuus on tällöin toisaalta sosiaalinen ilmiö, joka liittyy osallisuuteen ja ih-
missuhteisiin, ja toisaalta humanistis-kulttuurinen ilmiö, joka liittyy ihmisarvoon 
ja hyvinvointiin. Jukaraisen ym. (2012) mukaan kouluturvallisuudessa voidaan 
korostaa myös hallintoa ja kriisivalmiutta, jolloin painottuvat ilkivallan ja väki-
vallan valvonta sekä järjestyssäännöt. Tämä hoidettiin myös Talvimäen koululla, 
mutta enemmän korostettiin kouluturvallisuutta hyvinvointina. 

6.1.4 Ahdistavat suorituspaineet  

Opettajien haastatteluissa tuli esille näkemys, että Talvimäen koulussa oppilaat 
uskaltavat olla hyviä ja motivoituneita oppilaita, opiskella ja kiinnostua kou-
luun liittyvistä tehtävistä. Vaikka muutama luokanvalvoja toi esille huolensa 
joidenkin oppilaiden masennusoireista ja mielenterveysongelmista, oppilas-
huollon ammattilaiset toivat vahvemmin esille Talvimäen koulun ilmiön, jossa 
jotkut oppilaat – yleensä tytöt – masentuivat tai sairastuivat syömishäiriöön. 
Oppilashuollon edustajat näkivät osasyynä tähän kovat suorituspaineet koulus-
sa, jatkuvan kymppien tavoittelun ja kilpailun muiden oppilaiden kanssa, tytöillä 
lisäksi ulkonäköpaineet. Talvimäen koululla oli melko paljon kunnianhimoisia 
ja koulussa menestyviä oppilaita, joten osa oppilaista saattoi viettää kaiken va-
paa-ajan tekemällä koulutehtäviä, koska he eivät mielestään kuuluneet jouk-
koon, jos keskiarvo oli heikompi kuin muilla. Tästä johtuen oppilashuollon 
edustajilta tuli jonkin verran kritiikkiä yläkoulujen painotuksia kohtaan, vaikka 
Talvimäen koulussa oli jo sekoitettu painotus- ja yleisluokkien oppilaat keske-
nään. Sekoittaminen nähtiin hyvänä keinona tasoittaa luokkien eroja. 

H19: Tuleeko liian homogeenista porukkaa ja tietyt asiat vahvistuu. Se ei ole pelkästään 
hyvä juttu. Varsinkin aikasemmin kun oli erikseen painotus- ja tavalliset luokat, niin se 
kirku, että tämä on tavallinen luokka. Myös oppilaat tiesi, että me ollaan vaan tavallisia. 
Nyt ne on sekasin, nii se on vähän tasottanut. 

AT: Muutkin sanoivat, että sekoittaminen on hyvä juttu. Kaupunkikouluissa on usein 
painotuksia, mihin se johtaa. Toisaalta täällä ilmeisesti uskaltaa olla hyvä oppilas, aina 
se ei ole yläasteella niin…? 

H19: Uskaltaa joo, mutta joskus sillä ei ole rajaa. Kuinka korkeelle tavottelee? Jos on 
lähellä kymppiä, niin silti jotkut on ahdistunu siitä, vähän vielä pitäs! 

AT: Tuleeko se ahdistus oppilaalta itseltään, vanhemmilta vai kavereilta? 
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H19: En ole saanut siihen lopullista vastausta. Jotkut sanoo, että kotona mikään ei riitä. 
Monilla on sisäistä ahdistusta, vähän vielä! Että kun saa hyviä numeroita, niin tulee 
ahneus, miksi en tästä saanut ysiä tai kymppiä. Ja jos jollain on seiskan keskiarvo, niin 
on aika ankeeta, jos kaikilla muilla on ysejä ja kymppejä. Seiskastakin tulee huono, vaik-
ka jossain toisessa luokassa olis ihan hyvä. Ne jotka jää hännille ja ne jotka taistelee… 
Enemmän joudun täällä koulussa sanomaan, että vähempikin riittäis. Harvoin joudun 
sanomaan, että jos vähän tsemppaisit. (H19, Talvimäen koulun kuraattori) 

Toisaalta oppilashuollon edustajien mukaan Talvimäen kouluun ohjautui muis-
ta kouluista sellaisia oppilaita, joilla oli paljon poissaoloja tai he kokivat kiu-
saamista: Jostain he tietävät, että täällä koulussa voi aloittaa alusta. Opettajia oli 
myös neuvottu käyttämään arvioinneissa enemmän muitakin tapoja kuin pel-
kästään kokeita, jotta osa oppilaista ei ahdistuisi liikaa. Talvimäen koulussa teh-
tiin oppilaiden jaksamista kartoittanut kysely yhdeksäsluokkalaisille joulu-
kuussa 2016. Pedagogisen tuen tiimissä huolta herättivät oppilaiden näkemyk-
set syyslukukauden kuormittavuudesta (Talvimäen tiedote 2017/3): jopa 16% 
oppilaista valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan olen kokenut syksyn lähes ylivoimai-
sen raskaaksi, olen jaksamisen äärirajoilla. Tämän lisäksi 24% vastasi, että olen koke-
nut syksyn erittäin raskaaksi ja olen kokenut kovaa stressiä. Syyksi oppilaat mainit-
sivat epätasaisesti jakautuneen vaativan koulutyön. Oppilaat halusivatkin vä-
hentää koeruuhkia ja lisätä monipuolista arviointia.  

Koulun erityispiirre oli myös tyttöjen suuri määrä suhteessa poikiin: oppi-
laita oli useita satoja, joista tyttöjä noin kaksi kolmasosaa ja poikia vain kolmas-
osa (lukuvuonna 2015-2016). Tietynlaiset painotukset houkuttelivat tyttöjä 
enemmän, vaikka valintakokeita oli yritetty muuttaa enemmän poikia kiinnos-
tavaksi. Osa haastateltavista uskoi tyttöjen enemmistöaseman vaikuttavan rau-
hoittavasti koulun ilmapiiriin, osa taas ei ollut työssään edes tiedostanut sitä, 
että poikia oli paljon vähemmän:  

Ehkä vois olla riehakkaampaa meininkiä, jos olis enemmän poikia. Tytöt ehkä keskimää-
rin käyttäytyy hillitymmin kun vilkkaat pienet pojat. Mutta tytöillä on omat tapansa 
kiusata, osaa olla aika julmia (H3, Talvimäen koulun luokanohjaaja).  

6.2 Toimiva monialainen yhteistyö 

6.2.1 Salin täydeltä vanhempia 

Talvimäen koulun opetussuunnitelma määritteli, että kodin ja koulun yhteistyö 
on tärkeä osa koulun päivittäistä työtä, sillä siinä on kysymys vuorovaikutuk-
sesta, luottamuksesta, tiedonkulusta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa ja osal-
listua. Oppilaiden ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. 

 Opetussuunnitelman mukaan huoltajille varattiin lukuvuosittain aika ar-
viointikeskusteluun, jossa käsiteltiin oppilaan tiedollista ja taidollista edistymis-
tä sekä pyrittiin löytämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Luokanohjaajalla 
oli avainrooli yhteistyön rakentamisessa kodin kanssa. Luokanohjaajan vastuul-
le kuului oppilaan arkeen, huolenpitoon ja oppimisen tukeen liittyvät asiat. 
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Opetussuunnitelma määritti, että huoltajille tiedotetaan koulun toiminnasta 
sähköisen viestinnän, kotisivujen, tiedotteiden ja tiedotuslehden avulla.  

Haastattelujen mukaan luokanohjaajat tekivät yhteistyötä vanhempien 
kanssa Helmi -järjestelmän, sähköpostin, vanhempainiltojen ja arviointikeskus-
telujen avulla sekä puhelimitse. Koulun tiedotusvastaava hoiti koulun kotisivu-
ja, tiedotteita ja tiedotuslehteä – koulun perustiedot ja ajankohtaiset tapahtumat 
löytyivätkin varsin hyvin koulun kotisivujen kautta. Luokanohjaajien mukaan 
lähes kaikilta oppilailta toinen tai molemmat vanhemmat kävivät arviointikes-
kusteluissa vuosittain. Vanhemmat myös antoivat varsin hyvää palautetta kou-
lun toiminnasta ja yhteistyöstä arviointikeskusteluissa. Koulun ohjeiden mu-
kaan seitsemännen ja kahdeksannen luokan arviointikeskustelut käytiin mar-
raskuun ja tammikuun välisenä aikana ja yhdeksännen luokan jouluun men-
nessä. Kunta oli ohjeistanut arviointikeskustelujen sisältöjen olevan työskentely, 
oppiaineissa edistyminen, opinto-ohjaukselliset asiat ja sosiaaliset taidot. Luo-
kanohjaajat valmistautuivat keskusteluihin käyttämällä lomakkeita, joissa oppi-
laat osittain yhdessä vanhempiensa kanssa arvioivat koulumenestystä, koulus-
sa viihtymistä ja mahdollisia ongelmia jo etukäteen. Osa opettajista arvioi van-
hemmat aktiivisiksi vanhempainiltojen suhteen: Meillä vanhempainiltoihin tulee 
molemmat tai jompikumpi vanhemmista, et meillä sali on täynnä – hyvä viesti meille, et 
ne saadaan liikkeelle. (H11, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja) 

Joskus ikävä sää tai urheilutapahtuma vähensivät vanhempainiltoihin tu-
lijoita. Yleisesti koettiin, että osa vanhemmista oli aktiivisia koulun suhteen ja 
osa ei. Vanhemmat ottivat yhteyttä luokanohjaajaan oppimisvaikeuksiin tai ka-
verisuhteisiin liittyvissä asioissa, mutta muutoin vanhemmat eivät olleet erityi-
sen aloitteellisia – luokanohjaajien mukaan he ehkä luottivat koulun hoitavan 
asiat ja odottivat yhteydenottoa koulusta. Aiemmin kun painotetusti opiskele-
vat oppilaat olivat omilla luokillaan, heidän vanhempansa olivat erittäin aktii-
visia. Nyt painotetut oppilaat oli hajautettu kaikkiin luokkiin, joten tämä oli 
vähentänyt vanhempien aktiivisuutta.  

Vanhempainyhdistys osallistui koulun toimintaan. Se kommentoi koulun 
järjestyssääntöjä, oppilaan, opettajan ja huoltajan oikeuksia ja velvollisuuksia 
sekä osallistui koulun terveydellisten olojen tarkastukseen. Vanhempainyhdis-
tys hankki kaikille luokkatasoille tsemppi- ja kiva kaveri -stipendin keväällä, kus-
tansi yläkoulun lähtevien päivän ruokailun, avusti yläkoulun kirjaston kirjahan-
kintoja ja kilpailutti koulukuvauksen.  

6.2.2 ”Ne tekee työtään isolla sydämellä” 

Talvimäen koulun henkilökunta koki koulun ilmapiirin hyväksi. Merkittävänä 
tekijänä he näkivät rehtorin, joka sai kehuja lähes kaikilta. Osa opettajista uskoi 
koulun hyvän ilmapiirin johtuvan myös siitä, että koulun painotukset toivat 
motivoituneita ja koulumyönteisiä oppilaita kouluun:  

Johtuuko se siitä, että meillä on noi painotukset, meille tulee porukkaa eri puolilta kau-
punkia. Koska on painotukset, niin ei ihan perus-perttiä nää oppilaat, ja sit täällä hy-
väksytään erilaisuus. Täällä saa olla hyvä, ei ole kiellettyä pärjätä koulussa. (H7, Tal-
vimäen koulun luokanohjaaja) 
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Talvimäen koulun aikuisten hyvä vuorovaikutus nähtiin perustana hyväl-
le ilmapiirille, sillä sen nähtiin heijastuvan myös oppilaisiin:  

Tosi hyvä henki ja ilmapiiri opettajaporukan kesken ja opettajista oppilaiden suuntaan, 
molempiin suuntiin. Sijaisetkin sanoo, että teillä on mielettömän kivat luokat ja muka-
via oppilaita, jotka suhtautuu hyvin uuteen opettajaan --- Jos aikuisilla on hyvä mei-
ninki ja hyvät välit keskenään, sehän näkyy oppilaitten suuntaan. Jos olis toisella taval-
la, niin oppilaat kyllä aistis sen. Tosi paljon hyviä tyyppejä, joista näkee, että ne tykkää 
työstään ja tekee sitä isolla sydämellä! (H11, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja) 

Opettajat ja oppilashuollon edustajat kertoivat, että henkilökunnan vaih-
tuvuus oli vähäistä. Jos joku oli saanut viran Talvimäen koulussa, hän ei halun-
nut vaihtaa muualle. Opettajat jopa vitsailivat, etteivät malttaisi jäädä eläkkeel-
lekään, vaan koulurakennukseen haluttaisiin invahissi, jotta huonokuntoisena-
kin pääsisi vielä opettamaan. Myös keskusteluissa koulusihteerin, vahtimesta-
rin ja ruokalan henkilökunnan kanssa tuli koulun hyvä henki esille. Vahtimes-
tarin mukaan koulun tilat pysyivät siistimpinä kuin yleensä kouluissa, mikä 
hänen mielestään kertoi osaltaan koulun hyvästä ilmapiiristä: oppilailla ei ollut 
tarvetta tehdä uhmakkaasti ilkivaltaa. Oppilaskunnan edustajatkin kokivat, että 
heidän koulussaan ilkivaltaa oli vähemmän kuin muissa kouluissa.  

Kun Talvimäen koulun opettajat ja oppilashuollon edustajat saivat kertoa, 
missä asioissa heidän koulunsa oli onnistunut, lähes kaikki toivat esille hyvän 
yhteishengen, avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin sekä yhteistyön. Opettajien ja 
oppilashuoltohenkilökunnan mukaan koulutuksiin oli mahdollista päästä var-
sin hyvin. Oppilaiden ja opettajien välit nähtiin luontevina, mutta niissä oli kui-
tenkin aikuisen auktoriteetti sopivasti mukana. Opettajien mukaan auktoriteet-
tiasemaa tarvittiin, mutta senkin voi tehdä monella tavalla. Kynnys oppilaan ja 
opettajan välillä oli olemassa, mutta se ei ollut liian korkea:  

Ei ole turhaa pönötystä, mut ei myöskään et nähään vapaa-ajalla tyyliin – ei niin lähei-
siä. Semmoset hyvät työolosuhteet oppilaitten kanssa. (H4, Talvimäen koulun luo-
kanohjaaja)  

Monet opettajat olivat selvästi ylpeitä koulustaan ja sen yhteishengestä se-
kä erityisesti oppilaiden hyvästä käytöksestä: 

Ollaan onnistuttu kaikessa, me ollaan paras! Oppilaatkin viihtyy, sillä meillä on muka-
va tunnelma. Oppilaat ei pelkää opettajia, ne uskaltaa kysyä. Oppilaat ei käyttäydy ne-
näkkäästi tai röyhkeästi: ne on normaaleja ihmisiä, jotka uskoo puhetta. (H7, Talvimäen 
koulun luokanohjaaja) 

Hyvästä yhteishengestä kertoi myös koko koulun henkilökunnan yhteis-
kuva, joka oli esillä usean opettajan työpisteellä. Oppilashuollon henkilökunta 
oli ottanut jopa kaverikuvan keskenään. Vaikka opettajainhuoneessa tilat vai-
kuttivat ahtailta, jokaisella oli oma työpiste ja siinä jotain henkilökohtaista. 
Kahvihuoneesta kuului puheensorina usein välitunneilla. Koulun käytävillä oli 
esillä oppilaiden töitä, ja ilmoitustaulut ja käytävien televisioruudut kertoivat 
ajankohtaisia asioita joka päivä. Tiedotuksesta vastaava opettaja hoiti koulun 
viikkotiedotteet ja ajankohtaisten tietojen päivitykset. 
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Koulun henkilökunnalla oli opettajien mukaan paljon virkistystoimintaa, 
jota virkistystyöryhmä suunnitteli. Ohjelmassa oli teatteria, retkiä, liikuntaa, 
pikkujouluja, saunailtoja, lukupiiritoimintaa, kirkkokahveja ja yhteinen ruokai-
lu kerran kuussa. Toiminnassa olivat mukana opettajat, oppilashuoltohenkilö-
kunta, kanslian väki ja vahtimestari. Siivoojat ja ruokalan henkilökunta olivat 
aiemmin olleet kaupungin työntekijöitä, jolloin samat ihmiset olivat töissä kou-
lussa vuosien ajan. Silloin he olivat enemmän osa taloa ja myös mukana yhteises-
sä toiminnassa. Koulun yhteisöllisyyden kannalta koettiin ikäväksi, että siivoo-
jat ja ruokalan henkilökunta olivat nykyisin firmojen työntekijöitä, jotka vaih-
tuivat usein. Näin heille ei syntynyt tarvetta eikä mahdollisuutta sitoutua kou-
lun toimintakulttuuriin ja koulun henkeen. 

Opettajat näkivät parannettavaa siinä, että koulussa on aina kiire. He toi-
voivat tulevaisuudessa enemmän aikaa rauhoittua ja keskittyä perusopetukseen, 
uusien opetussuunnitelmien myötä enemmän aikaa syventyä asioihin ja rehto-
rilta aikaa kehityskeskusteluihin. Joku toivoi omaa luokkahuonetta, ettei tarvit-
sisi kiertää eri luokissa. Vaikka koulun toimintaan oltiin pääasiassa tyytyväisiä, 
niin aina voisi jotain parantaa:  

Isossa talossa on aina kehittämistä--- vielä lisää tietoa kulkemaan, ja enemmän oppilait-
ten osallistamista tekemään, vaikka sitä on paljon jo nytten. Kyllä aina parantamista on, 
liika tyytyväisyys lopettaa kehittämisen. (H11, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja)  

6.2.3 Rehtori - koulun moottori ja sekatyömies 

Koulun opettajat, oppilashuollon ammattilaiset ja muu henkilökunta korostivat 
rehtorin merkitystä yhteishengen kehittäjänä ja visioiden luojana. Hän koki teh-
tävänsä olevan johtaja, joka visioi tulevaisuutta ja jakaa valtaa:  

Rehtori on koulun moottori ja sekatyömies – hänen tulee vastata viime kädessä kaikesta 
ja olla tietoinen kaikesta. Olen täällä tavattavissa: ovi on auki, jos jollain ihmisellä on 
asiaa, niin nää muut paperiasiat jää kakkoseksi, sillä niitä voi tehdä koska vaan.--- Meil-
lä on hyvä porukka, meillä on jaetun johtajuuden idea. (H10, Talvimäen koulun rehtori) 

Talvimäen koulussa johtajuutta oli jaettu rehtorin, apulaisrehtorin ja luok-
katasojohtajien välillä. Apulaisrehtori hoiti yhtenäiskoulussa alakoulun asiat ja 
luokkatasojohtajat hoitivat yläkoulun asioita luokkatasojen mukaan yhdessä 
luokanohjaajien kanssa. Luokkatasojohtajat toimivat luokkatasoisten pedago-
gisten tiimien vetäjinä. Rehtori teki yleissuunnittelua, minkä takia hän suunnit-
teli marraskuussa jo seuraavan lukuvuoden asioita. Toisaalta rehtori näki tärke-
äksi olla osallisena arjen koulutyössä, joten hän opetti myös omaa ainettaan 
muutaman tunnin viikossa. 

Rehtori korosti koulun arvoja ja oppilaiden osallisuutta koulun toiminnan 
kehittämisessä. Koulu oli saanut mallia oppilaiden ja opettajien oikeuksien ja 
velvollisuuksien kehittämiseen kansainväliseltä opintomatkalta. Oikeudet ja 
velvollisuudet käytiin läpi joka syksy oppilaiden ja opettajien kanssa, lisäksi 
vanhempainilloissa myös vanhempien kanssa. Erityisesti rehtori korosti luot-
tamuksen merkitystä:  
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Luottamus moneen suuntaan: ensinnäkin vanhempien pitää voida luottaa, että koulu 
hoitaa perustehtävän. Sitten opettajan pitää luottaa oppilaisiin ja oppilaiden pitää voida 
luottaa aikuisiin, että ne hoitaa oman työnsä - että heihin voi luottaa. Oppilaiden pitää 
luottaa toisiinsa eli keskinäinen luottamus, et jos ne on luvannu toisilleen jotain niin se 
pitää! (H10, Talvimäen koulun rehtori) 

Myös henkilökunta korosti luottamusta koulun johdon ja henkilökunnan 
välillä. Koulusihteeri näki rehtorin tärkeänä johtajana, joka edesauttoi hyvän 
ilmapiirin luomisessa kansliatyössä ja koko koulussa. Keskeisenä tekijänä hy-
vän ilmapiirin luomisessa nähtiin koulun johto:  

Mä aattelen, että rehtorilla on suuri osuus siinä asiassa. Rehtori luo tietynlaisen hengen, 
on reilu ja tasapuolinen. Tiedän että oppilaat ja vanhemmat tykkää hänestä tosi paljon, 
en ole henkilökunnankaan kuullut häntä moittivan. Rehtorilla on paljon asiaa siinä, että 
minkälainen se koulu on. Itse koen, että työtäni arvostetaan täällä, sekin on paljon reh-
torin ansiota. Kollegoiden kanssa kuulee monenlaista tarinaa… on erilaisiakin paikkoja. 
(H18, Talvimäen koulun terveydenhoitaja) 

Pulkkinen (2011) toteaa, että rehtorin rooli on muuttunut 1990-luvulta läh-
tien. Rehtorin täytyy johtaa ja kehittää arkista työtä, mutta myös visioida tule-
vaisuutta, luoda verkostoja, koordinoida yhteistyötä ja rakentaa suhteita huolta-
jiin. Pulkkisen (2011, 27-29) mukaan tiimitoiminta, jaettu johtajuus ja koko hen-
kilöstön saaminen mukaan kouluyhteisön kehittämiseen ovat sellaisia johtajuu-
den elementtejä, jotka toimivat rehtorin työssä paremmin kuin ”punaisen valon 
takana rehtorin kansliassa tapahtuva asiajohtaminen”.  

Talvimäen koulussa juuri pedagogisten tiimien ja jaetun johtamisen avulla 
pyrittiin luomaan yhteisöllisyyttä ja saamaan koko henkilökunta mukaan kou-
lun kehittämiseen. Myös henkilökunnan yhteinen virkistystoiminta pyrki li-
säämään yhteisöllisyyttä. Raasumaa (2010) kuvasi tutkimuksessaan perusope-
tuksen rehtorin työtä opettajien osaamisen ja oppimisen johtajana käsitteel-
lä ”laaja-alainen pedagoginen johtaminen”. Rehtori on tällöin oppimisen tuki-
henkilö, joka suunnittelee oppimista tukevia rakenteita koulussa sekä auttaa 
opettajia oppimisessa ja henkisessä kasvussa. Tämä edellyttää rehtorilta tietoi-
suutta omista arvoista, ihmiskäsityksestä, johtamisesta ja oppimisesta.  

Seppälä-Pänkäläisen (2009, 198) mukaan kouluyhteisön toimintakulttuu-
rissa on havaittavissa kaksi kehittämisen ja johtamisen paradigmaa. Ensinnäkin 
asemaan tai annettuun rooliin perustuva kehittämisen ja johtamisen orientaatio 
eli löyhäsidoksinen ammattilaisbyrokratian paradigma, jossa korostuvat pro-
fessioiden eriytyneet työkentät ja kapea-alainen asiantuntijuus. Toinen on yh-
teisöllisyyttä rakentava, oppiva ja osallistava kehittämisen paradigma. Tämän 
jälkimmäisen yhteisöllisyyttä ja osallistavaa kehittämistä korostavan johtamisen 
paradigman voi tulkita olevan vahvempi Talvimäen koulussa.  

6.2.4  Pedagogisen tuen tiimit apuna 

Talvimäen koulun luokkatasoiset pedagogisen tuen tiimit kokoontuivat noin 
kerran kuukaudessa, ja niissä seurattiin oppilaiden tuen tarvetta ja sen toteu-
tumista kolmiportaisen tuen näkökulmasta. Myös koko luokkatason oppilaiden 
poissaoloja, keskiarvojen muutoksia, kouluviihtyvyyttä ja kiusaamista seurat-
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tiin tiiviisti. Luokkatasoinen pedagogisen tuen tiimi käsitteli ja organisoi myös 
muita luokkatason asioita, kuten tapahtumia, retkiä ja vanhempainiltoja. Tii-
missä olivat paikalla kunkin luokkatason (seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs) 
luokkatasojohtaja, luokanohjaajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulutervey-
denhoitaja, kuraattori sekä tarvittaessa rehtori, psykologi ja lääkäri.  

Koko porukan tiimeissä käsitellään asioita, jotka liittyy koko luokkatasoon, vähemmän 
yksittäiseen oppilaaseen. Pedagogisia papereita, oppimissuunnitelmia käydään läpi, ne 
on luettavissa, että kelle on tehty. Mikä kasin luokkatasolla on kokonaismäärä, et kuinka 
paljon meillä on tehostetun tuen oppilaita. Erityisopettaja kertoo ajatuksiaan, et onko se 
sopiva määrä hänen resurssien kannalta. Että pystytään hoitamaan ne asiat, mitkä on 
luvattu niissä papereissa. Enemmän katotaan kokonaistilannetta. Opettajakin voi tuoda 
jonkun idean, et mun mielestä meidän olis hyvä keskustella tästä yhdessä, et niinku joku 
yhteinen linjaus tai pelisääntö. Jos on samantyyppistä haastetta eri kasiluokilla, niin 
voidaan yhessä miettiä, et mitä pitäis tehä. (H11, Talvimäen koulun luokkatasojohtaja) 

Opettajat näkivät pedagogiset tiimit yleisesti ottaen toimivina ja paran-
nuksena entiseen oppilashuoltoryhmään. Opettajien mukaan oppilaat hyötyivät 
pedagogisista tiimeistä siten, että toiminta oli nyt systemaattisempaa aiempaan 
verrattuna, esimerkiksi kerran kuussa varattiin aikaa luokkien ja oppilaiden 
pedagogisista asioista puhumiseen. 

Ennen asiat olivat enemmän levällään yksittäisen luokanvalvojan vastuulla, mutta pe-
dagogisessa tiimissä saa muilta opettajilta vertaisapua ja oppilashuollon ammattilaisilta 
moniammatillista apua. (H6, Talvimäen koulun luokanohjaaja) 

Tiimissä voitiin sopia yhteistyöstä ja siitä, kuka koulun työntekijä auttoi 
luokanohjaajaa ongelman hoitamisessa. Aluksi tiimien oli koettu olevan opetta-
jainkokousten jatke, mutta vähitellen niistä oli muodostunut toimivia keskuste-
lufoorumeja opettajille. Yhteiset tavoitteet ja tiimin hyvä yhteishenki saattoivat 
yhdistää opettajia niin paljon, että luokanohjaajat olivat miettineet, pitäisikö 
heidän jatkaa yhdessä tiiminä kolmannen vuoden jälkeenkin, vaikka luvassa 
olisi vuosi vapaata luokanohjaajan tehtävistä. 

Jonkin verran kritiikkiä aiheutti luokanohjaajien turhana koettu istuminen 
kokouksissa silloin, kun käsiteltiin sellaisten luokkien asioita, joita luokanohjaa-
ja ei opettanut. Toisaalta luokanohjaajat olivat myös aineenopettajia, joten hei-
dän asiantuntemuksensa ja näkemyksensä muistakin kuin oman luokan oppi-
laista saatiin tiimin käyttöön. Osa opettajista koki erilaisten kokousten määrän 
kasvaneen liikaa. Talvimäen koululla pidettiin tiistaisin kello 14-16 YT -ajalla 
opettajainkokouksia, luokkatasoisia pedagogisen tuen tiimien kokouksia sekä 
kokouksia, joissa laadittiin uutta opetussuunnitelmaa ja suunniteltiin monialai-
sia oppimiskokonaisuuksia. Lisäksi oli eri aineryhmien kokouksia. 

Luokkatasojohtajat olivat koulun opettajia, jotka olivat kiinnostuneita 
tehtävästä ja joita oli tehtävään pyydetty. Luokkatasojohtajat kokivat olevansa 
rehtorin apulaisia tehtävissä, joihin rehtori itse ei ehdi. Luokkatasojohtajat oli-
vat luokanvalvojasta seuraava porras oppilaiden asioita selvittämässä kiusaa-
mistapauksissa tai muissa oppilaiden keskinäisissä ongelmissa. He olivat mu-
kana tarvittaessa oppilaiden yksilöllisissä palavereissa, joissa yleensä olivat 
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luokanohjaaja, kuraattori tai psykologi, erityisopettaja, oppilas ja huoltajat. 
Luokkatasojohtajat toimivat pedagogisen tuen tiimien puheenjohtajina. 

Tarkoitus ei ole, että luokkatasojohtaja olis toinen luokanvalvoja, jolle ulkoistetaan kaik-
ki hankalat tapaukset. Tää systeemi pyörii toista vuotta, menee jo paremmin. Olen pyr-
kinyt siihen, että homma menis portaittain, niinkun kolmiportainen tuki ylipäätään. 
Ensin luokkatilanteessa aineenopettajan kanssa tulee yleiset tukimuodot, jos ei suju, 
niin sitten tarvitaan luokanvalvojaa ja erityisopettajaa riippuen siitä, minkä tyyppisiä 
vaikeuksia on. Missä vaiheessa luokanvalvojan konstit loppuu, että millon tuodaan 
luokkatasotiimiin asiat; tää portaittain menis ja etenis selkeesti. (H12, Talvimäen kou-
lun luokkatasojohtaja) 

Johnson ja Johnson (2002) esittivät yhteistoiminnallisen koulun organisaa-
tiorakenteen, jossa yhteistoiminnallisuutta käytetään luokissa, opettajien kesken 
ja koulun hallinnossa. Talvimäen koulun pedagogisen tuen tiimejä voi pitää 
esimerkkinä opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan moniammatillisesta yh-
teistyöstä, joka edistää asiantuntemusta ja ammatillista kasvua sekä auttaa huo-
lehtimaan oppilaiden oppimisen tuesta. Pedagogisen tuen tiimit myös toteutti-
vat Boothin ja Ainscown (2002; 2005) osallistavan opetuksen periaatetta, jonka 
mukaan oppimisen tuki hoidetaan koordinoidusti ja systemaattisesti sekä osal-
lisuutta korostetaan. 

6.2.5 Arvostettu oppilashuollon väki 

Talvimäen koulun opetussuunnitelman ja koulun yleisten ohjeiden mukaan 
koulun oppilashuolto kuului kaikille koulussa työskenteleville ja sitä toteute-
taan yhdessä huoltajien kanssa. Lisäksi erikseen mainittiin kouluterveyden-
huolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Talvimäen koulun yh-
teisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontui kaksi kertaa lukuvuodessa, ja sen 
tehtävä oli koordinoida koulun oppilashuollon suunnittelua ja toteuttamista. 
Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä olivat paikalla rehtori, apulaisrehtori, 
luokkatasovastaavat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, 
kuraattori, psykologi sekä tarvittaessa lääkäri.  

 Vaikka oppilashuolto kuului koulussa kaikille, erityisesti sitä toteuttavat 
koulussa kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi, joiden tilat sijaitsivat 
koulurakennuksen alakerrassa – siitä nimitys alakerran väki. He olivat pääsään-
töisesti mukana myös Talvimäen koulun luokkatasoisissa pedagogisen tuen 
tiimeissä, jotka he kokivat hyvin toimivina. Tiimeissä he saivat kuulla koko ikä-
luokkaa koskevia asioita pedagogisista lähtökohdista, ja siellä oli myös yhteisöl-
listä suunnittelua esimerkiksi kouluviihtyvyyden, luokkahengen ja kiusaamisen 
kartoittamiseksi. Koulukuraattori oli ollut mukana järjestämässä kouluviihty-
vyyskyselyjä luokille yhdessä luokanvalvojien kanssa, ja tiimeissä tulokset käsi-
teltiin ja sovittiin toimenpiteistä. Oppilashuollon ammattilaiset pitivät hyvänä, 
että pedagogisen tuen tiimeissä he voivat kuulla tiedot oppilaiden poissaolo- ja 
keskiarvoseurannasta sekä kolmiportaisen tuen toteutumisesta. Lisäksi he sai-
vat samalla tietoja niistä oppilaista, joita opettajat halusivat ohjata oppilashuol-
lon palvelujen piiriin. 
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Koulupsykologi näki luokanohjaajan tehtäväksi kerätä tietoa muilta opet-
tajilta. Hän voi kerätä havaintoja ja ajatuksia oppilaan oppimisesta, keskittymi-
sestä ja olemisesta koulussa. Luokanohjaaja siis koordinoi kokonaistilannetta 
koulumenestyksen suhteen ja piti yhteyksiä huoltajiin. Talvimäellä yksilöllistä 
oppilashuoltoa hoitivat tapauskohtaisesti yleensä luokanohjaaja, kuraattori tai 
psykologi sekä erityisopettaja. Joskus mukana olivat myös terveydenhoitaja tai 
luokkatasojohtaja. 

Oppilashuollon näkökulmasta koettiin hyvänä vuoden 2013 oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki, joka tiukensi vaitiolovelvollisuutta ja määritteli tarkemmin, 
että yksittäisen oppilaan asioita käsitellään yksilöllisesti eikä enää isoissa oppi-
lashuoltoryhmissä. Oppilashuollon ammattilaiset ja osa opettajista kritisoi 
aiempien vuosien oppilashuoltoryhmiä siitä, että silloin saatettiin joskus jaari-
tella asian vierestä ja puhua ikävään sävyyn jonkun oppilaan perheasioista. 
Yleisohjeena pidettiin sitä, että nykyisin siirretään vain sellainen tieto, jota pide-
tään välttämättömänä oppilaan koulunkäynnin kannalta.  

Aiemmin oli hajanaista ja sekavaa nykyiseen verrattuna. Hyvin reippaasti puhuttiin 
perheen asioista oppilashuoltoryhmissä: Liisan kotona on semmosta ja tämmöstä – onko 
se välttämätöntä? Nyt sanotaan, että on vaikeutta ja ongelmia muuallakin kuin koulus-
sa, käytetään kiertoilmauksia. Voi sanoa, että on terveydellisiä ongelmia, vaikeuksia 
oppilaalla – meidän ei tarvitse tai pidä avata sitä muille opettajille. (H17, Talvimäen 
koulun erityisopettaja) 

Toisaalta joissakin tapauksissa ongelmaksi koettiin se, että tiukentuneiden 
vaitiolosäännösten takia tieto ei aina kulkenut kaikille sitä tarvitseville. Koulu-
terveydenhoitaja koki ongelmallisena sen, että monien asioiden kertomiseen 
pitää kysyä kirjallinen lupa vanhemmilta. Joka vuosi jotkut vanhemmat kielsi-
vät terveydenhoitajaa puhumasta opettajien kanssa kouluasioista ennen ter-
veydenhoitajan tarkastusta. Tällöin terveydenhoitaja ei välttämättä tiennyt op-
pilaan kokonaistilannetta, jos oppilas ja vanhemmat eivät kertoneet kaikkea. 
Toisaalta opettajienkin olisi hyvä tietää joistakin oppilaan terveysongelmista. 
Terveydenhoitajan tarkastuksissa yleisimpinä yläkouluikäisten ongelmina nou-
sivat esille unettomuus, päänsärky ja ruutuaikojen kasvu:  

Niin just se kokonaisuuksien hahmottaminen on välillä hankaloitunu lakimuutoksen 
jälkeen. Terveysasiat on tietysti hyvin henkilökohtasia, mutta joskus aattelen, että olis 
parempi jos se opettaja tietäis, kun että se ei tiedä. Joku vanhempi kieltää, että sitä ei saa 
kertoa. Tässäkään ei aina mennä sen mukaan, mikä olis oppilaan etu. (H18, Talvimäen 
koulun terveydenhoitaja) 

Opettajat kertoivat haastatteluissa arvostavansa alakerran väkeä ja näkivät 
yhteistyön oppilashuollon kanssa toimivan hyvin. Jos oppilailla oli ongelmia, 
luokanohjaajan oli helppo saada apua. Myös oppilashuollon henkilökunta näki 
moniammatillisen yhteistyön toimivan hyvin Talvimäen koulussa. He pitivät 
tärkeänä hyvää tiedonkulkua ja näkyvyyttä. Jotta arkipäivän yhteistyö ja henki-
lökohtaiset kontaktit saataisiin toimiviksi, oppilashuollon henkilökunta kävi 
opettajainhuoneessa päivittäin tietyillä välitunneilla, jolloin opettajat saattoivat 
nykäistä hihasta ja kertoa huolensa jonkun oppilaan suhteen. He kokivat saavan-
sa arvostusta opettajilta ja rehtorilta, joten yhteistyö oli toimivaa:  
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Tää on kiva koulu! Täällä on välitöntä meininkiä, opettajat tarttuu asioihin ja on helppo 
tehdä yhteistyötä. Oppilashuollon työntekijöinä ollaan osa koulun henkilökuntaa, vaikka 
tullaan ulkopuolelta – sekään ei ole aina itsestään selvää. --- Täällä on semmonen yh-
teistoiminnan tunne, fiilinki. Oppilaatkin hoitaa asioitaan ja ovat mukana, innokkaasti 
osallistuvat välituntitoimintaan. (H20, Talvimäen koulun psykologi) 

Oppilashuollon ja erityisopetuksen näkökulmasta Talvimäen koulussa oli 
monia hyviä puolia. Ison koulun tiedotus oli varsin toimivaa, viikkotiedotteet ja 
koulun nettisivut antoivat tietoa sitä kaipaaville. Oppilashuoltoa oli kehitetty 
paljon viime vuosina, opettajat koettiin ammattitaitoisiksi ja yhteistyö toimi-
vaksi. Koulun arki ja työn tekeminen arjessa oli sujuvaa, esimerkiksi oppilas-
huollon, erityisopettajien ja aineenopettajien yhteistyö ja suunnittelu koettiin 
onnistuneeksi. Opettajien ja oppilashuollon henkilökunnan kesken oli yhteistä 
ajanviettoa, kuten liikuntaa ja teatterissakäyntiä. Koulun henki koettiin dynaa-
miseksi, uusia asioita sai tuoda esille ja niitä otettiin käyttöön. Yleinen asenne 
oli positiivinen. 

E-oppiasema oli käytössä erityisopetuksessa ja yleisopetuksessa. Vaikka 
tietokoneita ja muita teknisiä laitteita sisältävä tila periaatteessa oli hyvin toimi-
va, käytännössä siellä oli jokunen nurkkaus, jossa hienot tekniset laitteet olivat 
paikallaan käyttämättöminä. Ongelmallinen oli myös Talvimäen kouluraken-
nus, sillä se oli vanha eikä siinä ollut hissiä – muutoin rakennus oli kunnostettu 
ja arkkitehtuuriltaan näyttävä. Koulurakennus ei ollut fyysisesti esteetön liikun-
tavammaisille tai silloin, jos oppilas ei pystynyt kulkemaan kerrosten välillä 
esimerkiksi tilapäisen jalkavamman takia. Tällöin hän joutui työskentelemään 
erityisopetuksen tiloissa alakerrassa saatuaan ohjeita aineenopettajilta. 

Erityisopettajien mukaan systeemiä oltiin kehittämässä siihen suuntaan, 
että oppilaat olisivat mahdollisimman paljon aineenopettajien tunneilla, ja eri-
tyisopettajan kanssa asioita harjoitellaan ja kerrataan:  

Erityisopettajan toimenkuva on tarkentunut, se ei ole enää niin epämääräinen ja kum-
mallinen. Erityisopetus on luonteva osa koulua ainakin täällä, tänne on välillä jopa 
tunkua, että oppilaat tulevat kysymään, että pääsiskö tänne. Ei ole stigmaa eikä leimaa. 
(H17, Talvimäen koulun erityisopettaja) 

Talvimäen koulussa ei samanaikaisopetusta juurikaan käytetty erityisope-
tuksessa, vaan oppilaat tulivat alakerran erityisopetuksen tiloihin erityisopetta-
jien luo. Haastattelujen mukaan opettajat eivät muutoinkaan käyttäneet saman-
aikaisopetusta kovin paljoa Talvimäen koulussa. Erityisopetuksen näkökulmas-
ta tuli kuitenkin esille tarvetta oman työn kehittämisen. Työnohjaus, konsultaa-
tio ja vertaistuki nähtiin tarpeellisina oman työn kehittämisen keinoina, ja näitä 
tarvittaisiin lisää. 

6.2.6 Nuorisotyö mukana koulussa 

Kaksi nuoriso-ohjaajaa oli tavattavissa Talvimäen koululla keskiviikkoisin. Reh-
torin ja nuorisotyöntekijöiden mukaan koulunuorisotyön tavoitteena oli tukea 
nuoren kasvua ja kehitystä matalan kynnyksen toiminnalla. Talvimäen koulun 
kotisivujen (2015-2016) mukaan nuorisotyön tavoitteita olivat koulun yhteisölli-
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syyden ja viihtyvyyden edistäminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistami-
nen sekä nuorten kokonaisvaltainen tukeminen. 

Talvimäen koululla työskentelevä nuoriso-ohjaaja kävi myös paikkakun-
nalla toisella yläkoululla osan viikosta, joten hän pystyi vertaamaan koulujen 
ilmapiiriä ja toimintaa. Isossa koulussa yksittäisen nuoren on helppo jäädä nä-
kymättömäksi. Toisaalta nuoriso-ohjaajan mielestä Talvimäen koulussa oli vä-
hemmän käytöshäiriöitä kuin toisella yläkoululla: 

Nuoriso-ohjaaja: Talvimäellä ei taida olla paljoa järjestyshäiriöitä, kun taas sillä toisella 
yläasteella on arkipäivää, että joudutaan poistamaan luokasta, on tosi erilaista. Talvi-
mäelle siirretään, jos ei muualla pärjää, siellä hyväksytään kaikki ja pystytään auttaan 
kaikkia. Tuntuu että henkilökuntakin on asennoitunut just sillain.  

AT: Koetko, että siellä ilmapiiri on hyväksyvämpi ja erilaisuutta suvaitaan? 

Nuoriso-ohjaaja: Joo, oppilaiden keskuudessa saa olla sellanen kun on, et sitte pienem-
missä kouluissa helpommin leimautuu jonkinlaiseks. 

AT: Mistä tämä voisi johtua? 

Nuoriso-ohjaaja: Osittain ehkä painotuksista, siellä on taiteilijasieluja. Myös koulun 
perinteet vaikuttaa, millaseksi ilmapiiri on kehittyny.    

Nuoriso-ohjaajat vetivät yläkouluilla valinnaiskursseja, joissa harjoiteltiin 
sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Heidän mukaansa nuorten sosiaaliset taidot 
ovat heikentyneet, koska sosiaalisen median myötä kasvokkain keskustelu vä-
henee. Talvimäen koulussa valinnaisaine oli nimellä Yhdessä tuumin, ja siihen oli 
valikoitunut hiljaisia ja hieman yksinäisiä tyttöjä. Kurssit liittyivät hankkeeseen 
nimeltä Kaikki käy koulua. Tyttöryhmässä oli käsitelty itsetuntoa ja henkilökoh-
taisia tavoitteita, sillä tarkoitus oli vahvistaa itsetuntoa ja auttaa heitä löytä-
mään kavereita. Näin heidät saataisiin enemmän osallistettua mukaan koulu-
kulttuuriin. Nuoriso-ohjaajat pitivät keskiviikkoisin Talvimäen koululla pojojah-
tia, jossa oppilaat keräsivät luokalleen pisteitä osallistumalla tietokilpailuihin ja 
tehtäviin. Nuoriso-ohjaajien työnkuva ja tavoitteet olivat vielä muotoutumassa. 

Ryhmä- ja välituntitoiminta oli lähtenyt hyvin käyntiin Talvimäen koulul-
la, mutta tavoitteena oli saada oma tila nuorisotyölle sekä yhteistyön lisääminen 
henkilökunnan kanssa. Myös koulun yhteishenki parani nuoriso-ohjaajien mu-
kaan niissä kouluissa, joissa nuoriso-ohjaaja työskenteli kokoaikaisesti. 

Nuoriso-ohjaajat olivat mukana ryhmäyttämässä uusia seiskaluokkalaisia 
syksyllä. He myös järjestivät tulevien seiskaluokkalaisten luokanohjaajille kevääl-
lä 2016 koulutuspäivän, jossa aluksi luennoitiin haastavien nuorten kohtaamises-
ta sekä hyvän luokkahengen kehittämisestä ja iltapäivän työpajoissa harjoiteltiin 
ryhmäyttämistä. Koulunuorisotyön hankeraportissa (Lehtinen & Hellsten 2016) 
luokanohjaajat kokivat tällaisen koulutuksen ja yhteistyön nuoriso-ohjaajien 
kanssa tarpeellisena. Nuoriso-ohjaajat näkivät toimivansa koulussa siltana oppi-
laiden ja opettajien välillä. Jos oppilaat kokivat nuoriso-ohjaajat helposti lähestyt-
tävänä ja turvallisena aikuisena, joilla on heille aikaa, oppilaat saattoivat tämän 
kokemuksen myötä turvautua helpommin myös muihin koulun aikuisiin.  
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Pitääkö nuoren sopeutua kouluyhteisöön vai kouluyhteisön sopeutua eri-
laisiin nuoriin? Kiilakosken (2014) mukaan koulunuorisotyön painopiste on 
enemmän nuorten sopeutumisen tukemisessa kouluyhteisöön kuin siinä, että 
tuettaisiin kouluyhteisön kehittämistä monenlaisten nuorten kohtaamiseen. 
Kiilakosken (2014, 196) tutkimuksen mukaan nuorisotyön ja koulun yhteistyön 
tavoitteena oli tarjota nuorille turvallisia aikuisia koulussa, edistää nuorten 
ryhmäsuhteita ja vaikuttaa kouluyhteisöön. Nuorisotyön suurimmat hyödyt 
liittyivät ryhmädynamiikan tukeen, osallisuuden vahvistamiseen ja sukupolvi-
suhteiden vahvistamiseen. Parannettavaa nähtiin nuorten omien kulttuurien 
huomioimisessa koulussa sekä nuorisotyön kytkemisessä opetussuunnitelmaan. 
Kiilakosken (2014, 31) mukaan kouluun sijoitettavat nuorisotyön projektit jou-
tuvat ottamaan huomioon sen, miten nuoret voivat vaikuttaa ja miltä osin täy-
tyy mukautua lukujärjestyksiin ja koulun aikaan.        

6.2.7 Talvimäen inkluusioindeksi: oikeaa inkluusiota vääristä syistä? 

Tutkin Talvimäen koulua esimerkkinä koulusta, jossa on kehitetty luokanohjaa-
jan työtä ja koulun yhteisöllisyyttä siten, että kehittäminen on lähellä Boothin ja 
Ainscown (2005) inklusiivisen koulukulttuurin periaatteita. Pohdin seuraavassa 
Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005; taulukko 6) avulla sitä, 
millaista on inklusiivisen toiminnan kokonaisuus yläkoulukontekstissa käyttä-
en esimerkkinä Talvimäen koulun toimintaa. 

TAULUKKO 6 Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin vertailu Talvimäen kou-
luun. Mikä näytti toimivan (+) ja missä olisi kehitettävää (-).  

Inklusiivinen  
koulukulttuuri 

Osallistavan opetuk-
sen periaatteet 

Inklusiiviset  
käytännöt 

Yhteisöllisyyden rakentami-
nen 
+ oppilaiden osallistaminen 
oppilaskunnan, tukioppilai-
den ja nuorisotoimen avulla 
+ henkilökunnan yhteinen 
vapaa-ajan toiminta 
+ vanhemmat mukana 
+ kehittäminen jatkuvaa 

Kaikille yhteinen koulu 
+ koulun hyvä ilmapiiri 
-painotukset valikoivat oppi-
laita 
+ painotus- ja yleisluokkien 
oppilaat sekoitettu 
-ei esteetön koulu fyysisesti 
-erityisopetus ja S2-opetus 
erillisissä tiloissa 

Oppimisen ohjaaminen 
+ pedagogisen tuen tiimit 
luokanohjaajille 
+ monialainen yhteistyö 
+koulun oppaat oppilaille, 
opettajille ja luokanohjaajille 
+yhteistoiminnallinen oppi-
minen osalla tunneista 
-vähän samanaikaisopetusta 

Inklusiivisten arvojen vah-
vistaminen 
+ koulun arvot luottamus, 
vastuullisuus, turvallisuus ja 
yhteisöllisyys välitetään uu-
sille oppilaille, henkilökun-
nalle ja vanhemmille 
 

 

Moninaisuuden tukeminen 
+ toimiva kolmiportainen 
tuki ja oppilashuolto 
+moniammatillinen yhteistyö 
- tyttöjä jopa 2/3 ja poikia 
vain 1/3 oppilaista 
- suorituspaineet aiheuttavat 
joskus masennusta oppilaille 

Resurssien arviointi ja orga-
nisointi 
+ johtamista hajautettu 
+ uusia malleja, esim. yhteis-
työ nuorisotoimen ja van-
hempainyhdistyksen kanssa 
-ei järjestelmällistä mento-
rointia 
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Inklusiiviseen koulukulttuuriin kuuluvaan yhteisöllisyyden rakentami-
seen Talvimäellä pyrittiin monin tavoin. Keskeistä oli, että oppilaskunnan, tu-
kioppilaiden ja nuorisotyöntekijöiden avulla haluttiin luoda yhteisöllisyyttä ja 
osallistaa oppilaita. Henkilökunnalle järjestetty yhteinen toiminta myös vapaa-
ajalla kehitti osaltaan yhteisöllisyyttä. Haastateltavat arvostivat rehtorin hu-
maania johtamistapaa ja johtamisen jakamista myös luokkatasojohtajille, minkä 
he näkivät merkittävänä tekijänä koulun hyvälle ilmapiirille.  

Juuti (2013, 224) näkee jaetun johtajuuden toteuttamisessa tärkeinä työnte-
kijöiden sitoutumisen, innokkuuden ja joukkuehengen. Näihin voidaan päästä 
ryhmäytymisen kautta saatujen hyvien ihmissuhteiden ja päämäärähakuisen 
keskustelevuuden avulla. Lambert (2003, 423-425) korostaa sitä, että jokainen 
työyhteisön jäsen tuo työyhteisöön omat kokemukset ja arvot, joista syntyy eri-
laisia näkökulmia työhön. Jaettu johtajuus syntyy helpommin, jos työyhteisön 
jäsenet käyvät yhteistä dialogia ja oppivat arvostamaan eri näkökulmia. 

Talvimäen koulussa on valittu keskeisiksi arvoiksi luottamus, vastuulli-
suus, yhteisöllisyys ja turvallisuus, joita voi pitää myös inklusiivisina arvoina 
(Ainscow, Booth & Dyson 2006). Näitä inklusiivisia arvoja vahvistettiin ja ko-
rostettiin Talvimäen koulun arjessa. Useimmat haastateltavat kokivat arvot 
merkityksellisiksi ja uskoivat, että niitä oikeasti pyrittiin tuomaan kouluarkeen. 
Arvot myös liittyvät toisiinsa siten, että jos koulussa yhteisöllisyys toimii, ihmi-
set luottavat toisiinsa ja toimivat vastuullisesti. Tällöin kiusaaminen vähenee ja 
turvallisuus lisääntyy. 

Kaikille yhteinen koulu Talvimäen koulu ei ole sen takia, että Talvimäel-
lä on opetuksessa painotuksia, jotka valikoivat oppilaita. Jopa puolet ikäluokas-
ta saattaa tulla painotusopetukseen kauempaakin, ja siten vain puolet ikäluo-
kasta tulee lähikouluun. Tämä ei ole inkluusion lähikouluperiaatteen mukaista. 
Talvimäellä kyllä pyrittiin kaikille yhteiseen kouluun siten, että luokanohjaajien 
johdolla ja tukioppilaiden sekä nuorisotyöntekijöiden avulla uudet oppilaat 
perehdytettiin ja ryhmäytettiin. Varsinaista mentorointisysteemiä Talvimäellä 
ei ollut, vaikka uusille opettajille ja sijaisille on kehitetty tukimateriaalia. Koulu-
rakennus ei myöskään ollut esteetön liikkumisen kannalta.  

Moninaisuuden tukemista Talvimäellä toteutettiin kolmiportaisen tuen ja 
oppilashuollon avulla. Luokanohjaajien moniammatillinen yhteistyö näytti su-
juvan, sillä sekä opettajat että oppilashuollon henkilöstö kokivat, että heidän 
työtään ja ammattitaitoaan arvostettiin. Kuukausittain kokoontuvat luokkata-
soiset pedagogisen tuen tiimit olivat innovaatio, joka sai kiitosta kaikilta haasta-
teltavilta. Tiimeissä olivat mukana luokanohjaajien lisäksi luokkatason kaikki 
keskeiset toimijat, ja siellä käsiteltiin oppimisen tuen tarve ja toteutus oppilaille. 
Luokanohjaajat saivat vertaistukea muilta opettajilta ja ammatillista tukea oppi-
lashuollon edustajilta. Tiimeissä myös suunniteltiin luokkien yhteistä toimintaa 
ja otettiin kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.  

Honkanen ja Suomala (2009, 99-100; ks. myös Grundström 1981) esittelevät 
moniammatillisen yhteistyön mallin. Lokeroituneen asiantuntijuuden mallissa 
ammattilaiset toimivat yksin ilman selviä yhteisiä tavoitteita. Tällöin näkökulma 
kapenee ja yksittäiset henkilöt voivat uupua. Latistunut asiantuntijuus -malli 
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toimii silloin, jos koulussa on jonkinlaista moniammatillista yhteistyötä, mutta 
siellä ei pohdita yhteisiä tavoitteita tai organisoida työtä järkevästi. Hyvin toimi-
van asiantuntijuuden mallissa vastuut ja toiminta jakautuvat eri ammattilaisten 
osaamisen perusteella, jolloin käytetään aikaa tutustumiseen, tavoitteiden aset-
tamiseen ja toiminnan organisointiin. (Honkanen & Suomala 2009, 99-100.) Tal-
vimäen koulun moniammatillinen yhteistyö näytti perustuvan hyvin toimivaan 
asiantuntijuuteen, sillä jokainen haastateltu koki muiden arvostavan hänen asian-
tuntijuuttaan. Lisäksi kouluarjen yhteistyössä – kuten pedagogisen tuen tiimeissä 
– kaikkien tiedot ja kokemus saatiin hyödynnettyä oppilaiden hyväksi. 

Inklusiiviset käytännöt toteutuivat Talvimäen koululla vaihtelevasti. 
Talvimäen oppilaat ovat jo painotustenkin ansiosta keskimääräistä aktiivi-
sempia ja motivoituneempia koulunkäynnistä. Inklusiivista yhteistoiminnal-
lista oppimista käytetään jonkin verran opettajasta riippuen. Opettajat myös 
suunnittelivat ja kehittivät työtään yhdessä, mutta samanaikaisopetus ei ollut 
kovin yleistä. Erityistä tukea saavat oppilaat opiskelivat yleensä erityisopetta-
jan luokassa ja S2-opetusta saavat olivat yleensä eri tilassa kuin muut luokan 
oppilaat. Painotusluokkien oppilaat oli kuitenkin sekoitettu yleisluokkien op-
pilaiden kanssa, mikä inklusiivisuuden kannalta on hyvä asia – tätä muutosta 
henkilökunta kehui. 

Talvimäen koulun luokanohjaajat ja oppilashuoltohenkilökunta näkivät 
koulunsa vahvuutena hyvän hengen, joka syntyi ihmisten välisestä positiivi-
sesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus tulisikin nähdä laajana ilmiönä mo-
neen suuntaan: opettaja ja oppilaat, oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus, 
opettajien välinen yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, koulun yhteistyö 
kotien kanssa sekä laaja yhteiskunnallinen vuorovaikutus (Karila, Alasuutari, 
Hännikäinen, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2006, 7-10). Luokanohjaajat 
kutsuivat huoltajat ja oppilaat säännöllisesti arviointikeskusteluihin – van-
hempainiltojen järjestämiseen osallistettiin myös oppilaita. Nämä kaikki pa-
rantavat vuorovaikutusta ja inklusiivista yhteisöllisyyttä (Booth & Ainscow 
2005). Taajamo (2014, 69-70) korostaa vuorovaikutusilmiöiden esille tuomista 
nykyisessä ja tulevaisuuden opettajankoulutuksessa. Talvimäen koulussa mitä 
ilmeisimmin oli paljon inklusiivista kehittämistä, joka osallistaa oppilaita, 
vanhempia ja henkilökuntaa. Yhteisöllisyys, luottamus, vastuullisuus ja tur-
vallisuus näyttävät yleensä toimivan niiden kesken, jotka koulussa olivat – tai 
olivat sinne päässeet. 

Hyvän ilmapiirin syynä luokanohjaajat näkivät kuitenkin myös koulun 
painotukset, jotka toivat motivoituneita ja koulumyönteisiä oppilaita. Näin ol-
len voi tulkita, että koulun hyvä ilmapiiri ei oikeastaan syntynyt pelkästään 
koulun inklusiivisten arvojen ja käytäntöjen kehittämisen takia, vaan pi-
kemminkin inkluusiota vähentävän painotusopetuksen seurauksena. Paino-
tusopetusten takia Talvimäen koulun oppilaista kaksi kolmasosaa oli tyttöjä – 
tämä ei ehkä lisää koulun inklusiivista moninaisuutta, vaikka toisaalta tyttöjen 
keskuudessakin on moninaisuutta. Myöskään hyvin samankaltaisten kou-
luorientoituneiden oppilaiden keskittyminen samaan kouluun ei tue inklusii-
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vista moninaisuutta yleisesti. Talvimäen koulussa tämä näytti aiheuttavan 
stressiä arvosanoista ja psyykkisiä ongelmia osalle oppilaista. 

Kalalahden ja Varjon (2016, 58-62) mukaan suomalainen peruskoulu on po-
larisoitumassa painotetun opetuksen ja yleisopetuksen oppilaiden välillä. Paino-
tetussa opetuksessa opiskelevat menestyvät koulussa hyvin ja pääsevät jatko-
opintoihin hyvin. Vapaa kouluvalinta voi synnyttää uutta rinnakkaiskoulua pe-
ruskoulujärjestelmän sisään (Varjo ym. 2016, 354-355). Tällainen kehitys ei ole 
Boothin ja Ainscown (2005) esittämää inklusiivista moninaisuuden tukemista 
eikä myöskään suomalaisen peruskoulun sosiaalisen tasa-arvonäkemyksen mu-
kaista (Simola, Seppänen, Kosunen & Vartiainen 2015).  

6.3 Luokanohjaajan työn inklusiivisuuden kehittäminen  

Tässä luvussa tarkastelen luokanohjaajan työn kehittämistä inkluusion näkö-
kulmasta. Tarkastelen luokanohjaajan työtä myös Osallistavan opettajan profii-
lin pohjalta (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2012), sillä osallistava 
opettaja arvostaa monenlaisia oppijoita ja tukee heitä kaikkia. Hän myös tekee 
aktiivisesti yhteistyötä koulun aikuisten ja vanhempien kanssa sekä kehittää 
itseään ammatillisesti. Erityisesti kolmiportainen tuki ja oppilashuolto vaativat 
koulun aikuisten yhteistyötä ja luokanohjaajan työn kehittämistä ovat myös 
tiimityö, mentorointi ja samanaikaisopetus.  

6.3.1 Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto: byrokratiaa ja välittämistä 

Yläkoulussa juuri luokanohjaaja on keskeinen oppimisen kolmiportaisen tuen 
koordinaattori ja koulumenestyksen seuraaja, vaikka erityisopettaja voi hoitaa 
enemmän varsinaisia tukitoimia. Tämän tutkimuksen mukaan yläkoulun luo-
kanohjaajat kokivat kolmiportaisen oppimisen tuen periaatteessa toimivana 
tapana tukea oppilaita, mutta käytännössä sen toteuttaminen koettiin usein by-
rokraattisena: paljon kokouksia ja dokumenttien kirjoittamista. Talvimäen kou-
lun luokanohjaajat kritisoivat pedagogisen tuen tiimien kokouksia siitä, että ne 
saattoivat olla pitkiä ja luokanohjaaja joutui istumaan niissä silloinkin, kun käsi-
teltiin sellaisia oppilaita, joita hän ei opettanut. 

Kolmiportainen tuen tavoitteena vuoden 2010 lakimuutoksen avulla oli 
siirtää erityisopetuksen painopistettä erityisestä tuesta yleiseen ja tehostettuun 
tukeen. Kolmiportaisen tuen avulla toivottiin peruskoulun erityisopetussiirto-
jen määrän vähenevän (Lintuvuori 2015, 52). Inkluusion näkökulmasta myön-
teiseksi tulkittavaa kehitystä alkoikin näkyä vuoden 2010 lakimuutoksen jäl-
keen. Tilastokeskuksen (2019) mukaan kokonaan erityisryhmissä opiskelevien 
osuus on pienentynyt vuosittain. Syksyllä 2018 peruskoulun oppilaista tehos-
tettua tukea sai 59 700 eli 10,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä 
tukea 45 400 eli 8,1 prosenttia. Tuki suuntautuu enemmän pojille kuin tytöille: 
tehostetun tuen oppilaista poikia oli 64 prosenttia ja tyttöjä 36 prosenttia ja 
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erityistä tukea saaneista poikia oli 71 ja tyttöjä 29 prosenttia (Tilastokeskus 
2019).  

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteutumista selvittäneen Opetusminis-
teriön (2014, 99-100) mukaan kouluissa järjestetään kolmiportaisesta tukea 
pääosin laissa tarkoitetuilla, monipuolisilla ja joustavilla tavoilla – tosin huol-
tajan ja oppilaan näkemykset voisivat olla enemmän esillä. Opetusministeriön 
(2014) mukaan pedagogiset arviot ja selvitykset osoittavat kohtuullisen hyvää 
ymmärrystä normeista, mutta niissä voisi olla vähemmän oppilaan persoonal-
lisuuden piirteiden luettelua ja enemmän oppilaan toiminnan kuvausta suh-
teessa luokan vuorovaikutuksiin ja opetustapaan. Siis perätään inklusiivisem-
paa tapaa kuvata oppilaan tilannetta, jolloin ei kuvata tuen tarvetta vain oppi-
laan yksilöllisinä piirteinä ja ongelmina, vaan nähdään tilanne laajemmin ko-
ko luokan vuorovaikutusten näkökulmasta. Tässä luokanohjaajan näkökul-
man lisääminen auttaisi, koska luokanohjaaja tuntee luokan oppilaat sekä yk-
silöinä että luokan jäseninä.  

Opetusministeriö (2014, 100) näkee oppimissuunnitelmien ja HOJKS:ien 
ilmentävän hyvin lain ja opetussuunnitelman perusteiden tarkoittamaa oppi-
laan kehitystason ja tarpeiden huomioon ottamista – dokumenttien enemmistön 
tulkittiin olevan ”aitoa välittämistä lasten ja nuorten kohtalosta”. Lempisen 
(2016) mukaan uudet inkluusiota esille tuovat lait ja ohjeet Suomessa toteutui-
vat käytännössä eri tavoin eri kunnissa. Tuomiojan (2014) mukaan kolmiportai-
sen tuen seuraukset vuoden kokemuksen jälkeen olivat opettajien mielestä pää-
osin negatiivisia, keskeisiä ongelmia ovat järjestelmän epäselvyys sekä tiuken-
tuneet resurssit. Toisaalta osan mielestä yhteistyö, suunnittelu sekä resurssit 
paranivat. Tämän tutkimuksen luokanohjaajat näkivät kolmiportaisen tuen pe-
riaatteessa toimivana tapana tukea oppilasta, mutta osa kritisoi sitä sekavaksi ja 
työlääksi eikä uskonut sen aina toteutuvan, koska koulussa ei ollut riittävästi 
resursseja, henkilökuntaa eikä aikaa. 

Luokanohjaaja on tutkimukseni mukaan keskeinen toimija oppilashuollon 
järjestämisessä yksittäisen oppilaan kohdalla yläkoulussa. Luokanohjaaja auttaa 
usein sekä fyysisen että psyykkisen terveyden ongelmissa terveydenhoitajan, 
psykologin tai kuraattorin ohella. Luokanohjaaja on tämän tutkimuksen mu-
kaan usein henkilö, joka kokoaa moniammatillisen asiantuntijaryhmän käsitte-
lemään oppilaan tilannetta. Kun luokanohjaaja on myös keskeinen kolmiportai-
sen tuen koordinaattori yläkouluissa, hän tietää oppilaan asioista sekä oppilas-
huollon että kolmiportaisen tuen kannalta. Tämä jako pedagogisiin ja oppilas-
huollollisiin asioihin ei ole aina järkevää oppilaan asioiden hoitamisen kannalta, 
mutta toisaalta luokanohjaaja on keskeinen henkilö, joka tietää oppilaan koko-
naistilanteen koulussa.  

Lakkala, Turunen, Laitinen ja Kauppi (2019) tutkivat opettajia ja kuraat-
toreita koulujen hyvinvointityön tarpeen tunnistajina ja koordinoijina: he nä-
kevät nykyisissä tukijärjestelmissä puutteita, koska oppimisen tuen ja oppi-
lashuollon tuen järjestelmät toimivat erillisinä, ja varhaisen vaikuttamisen ja 
yhteisöllisen oppilashuollon työmuotoja käytetään vielä vähän. Tämän tutki-
muksen mukaan yläkoulun luokanohjaajat kokivat oppilaiden tietoja suojaa-
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vat lait joskus liian tiukkoina. Talvimäenkin koulun opettajat ja oppilashuol-
tohenkilökunta kritisoivat salassapitokäytäntöjä siitä, että oppilaan oppimisen 
ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä tieto ei aina saavuttanut kaikkia koulun ai-
kuisia.  

Luokanohjaajat toivat esille, että luokanohjaajan työnkuva, osallistuminen 
kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon toteuttamiseen sekä muiden koulun 
henkilökunnan tehtävät olisi syytä kirjata opetussuunnitelmaan, koulujen koti-
sivuille ja tiedotteisiin, jotta oppilaat, vanhemmat ja koko koulun henkilökunta 
tietäisivät, millainen työnjako koulussa on. Näin oli menetelty Talvimäen kou-
lussa, mikä näytti auttavan ison koulun toiminnassa.  

Opetusministeriön (2014) mukaan kuntien oppilashuolto ja moniammatil-
linen yhteistyö on kirjattu opetussuunnitelmiin osassa kunnista hyvin yksityis-
kohtaisesti ja osassa varsin yleisesti, mutta parantamisen varaa on kouluyhtei-
sön tasolla tapahtuvassa oppilashuoltotyön määrittelyssä. Tämän tutkimuksen 
ja Opetusministeriön (2014) mukaan kaikkien kuntien olisi syytä kirjata oppi-
lashuollon, kolmiportaisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen 
opetussuunnitelmiin ja koulun tiedotteisiin varsin tarkasti.  

Moniammatillinen yhteistyö on yleensä koordinoitu oppilashuoltotyö-
ryhmän kautta kouluissa Opetusministeriön (2014, 67-68) raportin mukaan. 
Rehtorit osallistuivat koulujen oppilashuoltoryhmiin lähes aina, terveydenhoi-
taja ja kuraattori olivat useimmiten paikalla, aineenopettajatkin mainitaan. 
Luokanohjaajan epämääräistä asemaa kuvaa edellä mainitussa raportissa oppi-
lashuoltoryhmään osallistuvien työntekijöiden raportointitapa, josta luokanoh-
jaaja puuttuu kokonaan. Yläkoulussa nimenomaan luokanohjaaja on keskeinen 
toimija oman luokkansa suhteen – sekä ennen vuoden 2014 oppilashuoltolakia 
että sen jälkeen.  

Koska kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon muutosten lait ja ohjeistus 
ovat osittain melko sekavia ja monitulkintaisia, sosiaali- ja terveysministeriö 
sekä opetushallitus ovat julkaisseet soveltamisohjeita, erityisesti yksilökohtai-
sen oppilashuollon toteuttamiseen (STM 2015; Opetushallituksen ohjauskirje 
2015). Soveltamisohjeiden mukaan tuen muotoja voidaan käyttää rinnakkain 
ja toisiaan täydentäen, mutta perusopetuslaissa säädetty kolmiportainen pe-
dagoginen tuki ei pohjaudu vapaaehtoisuuteen toisin kuin yksilökohtainen 
oppilashuolto (STM 2015). Sekavuutta lisää myös se, että salassa pidettävien 
tietojen luovuttamista koskevat säännökset ja kirjaamiskäytännöt poikkeavat 
toisistaan oppilashuoltolaissa ja koululainsäädännössä (STM 2015). THL:n ra-
portti opiskeluhuollosta (Wiss, Halme, Hietanen-Peltola & Ståhl 2017) kriti-
soikin sitä, että yksittäisen opiskelijan pedagogisia ja oppilashuollollisia asioi-
ta käsitellään edelleen yleisesti koulujen opiskeluhuoltoryhmässä, vaikka lain-
säädäntö kieltää sen. 

Mahkonen (2014, 363-364) väittää, että uusi oppilashuoltolaki on melko 
tehoton työkalu jokapäiväisten ongelmien ratkaisuun. Tämä johtuu normipal-
joudesta ja yksittäisten säännösten vaikeaselkosuudesta. Mahkosen (2014) mie-
lestä olisi syytä luoda yhtenäislaki, jossa yksinkertaistamisen ohella lisätään 
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uusia pykäliä, jotka ratkaisevat jokapäiväisiä ongelmia. Tämä tutkimus vahvis-
taa Mahkosen näkemystä.  

6.3.2 Tiimityö, mentorointi ja samanaikaisopetus apuna 

Tämän tutkimuksen perusteella tiimityö, palaverit ja yhdessä tekeminen ovat 
tärkeitä yläkoulun luokanohjaajan työmuotoja myös tulevaisuudessa. Yläkou-
luissakin korostuu vielä liian usein opettajan yksin tekeminen ja henkilökohtai-
nen vastuu työstään, jolloin työyhteisö ei havainnoi eikä anna palautetta opetta-
jan työstä (Taajamo, Puhakka & Välijärvi 2014).               

Kolmiportainen tuki on muuttanut eri ammattiryhmien työskentelytapoi-
hin kohdistuvia odotuksia. Vainikainen, Thuneberg ja Mäkelä (2015) näkevät, 
että myös oppilashuollossa korostuvat yhä enemmän varhainen ennaltaehkäi-
sevä työ sekä koulu- ja luokkatason interventiot yksilökohtaisen ongelmanrat-
kaisun sijaan. Oppilashuollon ammattilainen konsultoi opettajia, jotta nämä 
saisivat konkreettista apua tukea tarvitsevan oppilaan kohtaamiseen. Talvimä-
en koululla oppilashuollon edustajat olivat mukana pedagogisen tuen tiimien 
kokouksissa ja välitunneilla opettajainhuoneessa, jotta yhteistyö olisi helppoa. 
Vainikainen ja Ahtola (2015) esittävät, että koulupsykologi voi opettajia konsul-
toidessaan auttaa laajempaa oppilasjoukkoa, mutta onnistuakseen konsultointi 
vaatii konsultoijilta laaja-alaista osaamista ja kouluilta sitoutumista yhteistyö-
hön sekä yhdessä sovittuihin työtapoihin.  

Lakkala, Turunen, Laitinen ja Kauppi (2019) esittävät, että opettajat ja 
muu henkilökunta tarvitsevat täydennyskoulutusta kehittääkseen yhteisöllistä 
koulukulttuuria ja uudenlaista työotetta. Myös tämän tutkimuksen luokanoh-
jaajat halusivat lisäkoulutusta oppimisvaikeuksista, erilaisista oppijoista, 
ryhmäyttämisestä, mentoroinnista, samanaikaisopetuksesta ja tietotekniikan 
käytöstä. 

Osa luokanohjaajista koki puutteellisen ammattitaidon ja jaksamisen on-
gelmina työssään, joten yläkouluissakin olisi ilmeinen tarve uusien opettajien 
perehdyttämiselle mentoroinnin avulla sekä opettajien keskinäiselle tukemisel-
le vertaisohjauksen avulla. Taajamo (2014) esittää samantyyppisiä keinoja opet-
tajien työn kehittämiseen: täydennyskoulutus, vertaistuki, mentorointi, työnoh-
jaus ja koko työyhteisön kehittäminen. Taajamon mukaan tulevaisuudessa pi-
täisi kehittää yhteisöllisyystaitojen, visioinnin ja kehittämisajattelun osaamista. 
Erityisesti monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat tulevaisuuden teemoja 
oppilaiden moninaisten perhetaustojen vuoksi.  

Ruohotie-Lyhdyn (2011) mukaan vastavalmistuneen opettajan toimijuut-
ta tulisi tukea opiskelun aikana ja työelämässä, jotta heikko käsitys itsestä 
toimijana ja työyhteisön jäsenenä ei vaikeuttaisi opettajan ammatillista kehi-
tystä ja sopeutumista opettajayhteisöön. Opettajat tarvitsevat erityisesti uran 
alkuvaiheessa ammatillista tukea, joka yhdistää teoriapainotteiset opettaja-
opinnot ja käytännön koulutyön siten, että opettaja näkee teorian merkityksen 
käytännössä, ja käytäntö syventää oman opettajuuden kehitystä (Jokinen ym. 
2014, 7-8). 
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Mikkola ja Välijärvi (2014, 59) näkevät mentoroinnin tärkeänä uran alussa 
olevalle opettajalle, sillä se antaa yhteisöllistä tukea opettajan osaamisen kehit-
tämiseen ja oman paikan löytämiseen työyhteisössä. Mentoreina toimivat opet-
tajat puolestaan hyötyvät yhteistyöstä ammatillisesti. Opetushallituksen (2017) 
mukaan mentorointi on epämuodollinen tiedon, sosiaalisen pääoman ja psyko-
sosiaalisen tuen siirtoprosessi. Mentorilla on kohdettaan enemmän tietoa, ym-
märtämystä tai kokemusta asiasta.  

Samanaikaisopetus on esimerkki kollegiaalisesta yhteistyöstä ja inklusii-
visesta kehittämisestä. Kun asiantuntijuutta jakaa, niin opettajan ammattitaito 
monipuolistuu, toteaa Saarenketo (2016, 278) tutkimuksessaan. Yläkoulun ai-
neenopettajan ja erityisopettajan yhteistyö samanaikaisopetuksen avulla auttoi 
molempia. Aineenopettaja oppi kaivattuja erityispedagogiikan keinoja, eriyttä-
mistä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja erityisopettaja aineenhallintaa sekä 
oppilaantuntemusta. Oppilaatkin hyötyivät, sillä opetus tehostui ja ryhmädy-
namiikan ongelmiin pystyi puuttumaan heti. Yhdessä tekemisen seurauksena 
opettajan työtaakka kevenee, sillä huolet jaetaan.  

Myös tämän tutkimuksen luokanohjaajat toivoivat mahdollisuutta saman-
aikaisopetukseen tai oman luokan seuraamiseen toisen opettajan tunneilla. 
Näin luokanohjaaja voisi tutustua luokkaansa paremmin ja selvittää työskente-
lyn tai ryhmädynamiikan ongelmia. Myös uudet opettajat hyötyisivät yhdessä 
opettamisesta mentoriopettajan kanssa ja saisivat ohjausta ja perehdyttämistä 
työhön. 

Inklusiivisten käytäntöjen kehittämiseen kuuluu Boothin ja Ainscown 
(2005, 52) mukaan se, että opettajat suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät työ-
tään yhdessä sekä opettavat yhdessä. Myös Pfeifer ja Holtappels (2008) tuovat 
esille opettajien yhteistyön tärkeyden. Heidän mukaansa yhdessä opettajat 
työskentelevät tehokkaammin ja työ on mielekkäämpää, koska oppilaiden arvi-
ointi ja päätöksenteko koulutyössä ei ole vain yhden ihmisen vastuulla. Harris 
ja Harvey (2000, 31) esittävät, että yhdessä opettaminen edellyttää yhteistä pe-
dagogista näkemystä, jotta aika ei kulu vain periaatteista keskustelemiseen ja 
väittelemiseen. Toisaalta opettajien erimielisyydestä johtuva uusien toimintata-
pojen etsiminen tarjoaa mallin kollegiaalisesta oppimisesta.  

Tämän tutkimuksen mukaan yläkoulun aineenopettajajärjestelmän huo-
no puoli on se, jos opettaja keskittyy vain oman aineen opettamiseen eikä ole 
kiinnostunut oppilashuoltoon liittyvästä yhteistyöstä. Toisaalta yläkoulun 
moniopettajaisuus voi tuoda etua oppilaan kannalta, jos opettajien yhteistyö 
toimii. Tällöin useat aikuiset tuntevat oppilaan eri oppiaineiden näkökulmista. 
He voivat yhdessä löytää ratkaisuja oppilaan koulutyön parantamiseksi. Kol-
miportaisen tuen, oppilashuollon ja osallisuuden toteutumisessa avainase-
massa on moniammatillinen yhteistyö ja yhteisöllinen koulukulttuuri (ks. 
myös Lakkala, Turunen, Laitinen & Kauppi 2019; Vainikainen, Thuneberg & 
Mäkelä 2015), jolloin peruskoulu voi toimia tasa-arvoisemman yhteiskunnan 
rakentajana. 
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6.3.3 Luokanohjaajasta osallistava opettaja 

Kyselytutkimuksessa oli Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) 
väittämien jälkeen tehtävä, jossa luokanohjaaja esitti omin sanoin viisi tärkeintä 
kehittämiskohdetta Inkluusioindeksi -mallin perusteella. Jaottelin kehittämis-
kohteet kolmeen kategoriaan sisällön perusteella. Ensinnäkin oppilaiden osalli-
suus koulutyössä, toiseksi yhteistyön kehittäminen kaikkien koulun toimijoiden 
kesken sekä kolmanneksi resurssien organisointi.  

Luokanohjaajat halusivat kehittää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. 
Oppilaiden aktiivisempaa roolia olisi vahvistettava siten, että oppilaat ottaisivat 
enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, joten haluttiin luokkiin lisää yhteis-
toiminnallisia oppimismenetelmiä. Luokanohjaajien mielestä koulun ilmapiiri 
olisi pidettävä myönteisenä, jotta jokainen kokisi itsensä hyväksytyksi kouluyh-
teisössä. Oppilaiden erilaisuus olisi nähtävä voimavarana. Oppilaille tulisi opet-
taa enemmän sosiaalisia taitoja ja kiusaamisen vähentämiseen olisi keksittävä 
lisää keinoja. Oppilaiden opiskelumotivaatiota pitäisi parantaa ja perustaa työ-
pajoja niille, jotka eivät pärjää tavallisessa koulussa. Näin voitaisiin ehkäistä 
nuorten syrjäytymistä.  

Yhteistyön kehittämisen tarvetta kouluyhteisössä luokanohjaajat kuvaili-
vat myös yhteisöllisyyden tai yhteishengen parantamisella. Opettajien ja muun 
henkilökunnan yhteistyö ja yhteinen suunnitteluaika tulisi saada osaksi nor-
maalia koulutyötä. Jos tavoitteena on inkluusio, kaikki opettajat tulisi sitouttaa 
siihen. Osa luokanohjaajista piti tavoitteena sitä, että opettajat suunnittelevat, 
arvioivat ja kehittävät työtä yhdessä. Yhteistyötä lisäisivät myös tiimitoiminta, 
oppiaineiden välinen integraatio ja tiedotuksen tehostaminen sekä koteihin että 
henkilökunnan kesken. 

 Resurssien organisointia olisivat ryhmäkoon pienentäminen ja koulun-
käyntiavustajien lisääminen. Silloin opettaja ehtisi paremmin tukea jokaista op-
pilasta yksilönä ja huomioida erilaiset oppijat. Resurssien parantamista olisivat 
luokanohjaajien mukaan myös opetusmenetelmien kehittäminen, uudenlaiset 
oppimateriaalit sekä opiskelu erilaisissa oppimisympäristöissä. Niinpä asian-
mukainen täydennyskoulutus nähtiin tärkeänä. 

Yläkoulujen luokanohjaajat voisivat ottaa ohjenuorakseen Euroopan eri-
tyisopetuksen kehittämiskeskuksen (2012) laatiman ”Osallistavan opettajan 
profiilin”, sillä sen sisältämiä taitoja he tarvitsevat pystyäkseen hoitamaan oppi-
lashuollon, oppimisen tuen ja yhteistyön kotien kanssa monialaisesti (kuvio 16). 
Osallistavan opettajan profiiliin kuuluu neljä keskeistä ulottuvuutta: oppijoiden 
moninaisuuden arvostaminen, kaikkien oppijoiden tukeminen, monialainen 
yhteistyö vanhempien ja koulun aikuisten kanssa sekä opettajan oma ammatil-
linen kehittyminen.  
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KUVIO 16 Osallistavan opettajan profiili luokanohjaajan näkökulmasta Euroopan erityis-

opetuksen kehittämiskeskuksen (2012) mallia mukaillen 

Oppijoiden moninaisuuden arvostamiseen sisältyy ajatus siitä, että oppi-
joiden erilaisuus nähdään koulutuksen voimavarana. Opettajien osaamisaluei-
siin kuuluu tällöin opettajien käsitys inklusiivisesta koulutuksesta ja opettajien 
näkemys oppijoiden moninaisuudesta. Erilaiset oppijat yhdistävä koulutus on 
kasvatuksen kannalta hyödyllistä (Biklen 2001, 55-56). Talvimäen koulussa mo-
ninaisuuden arvostamista ja yhteisöllisyyttä tavoiteltiin suvaitsevan ilmapiirin 
ja koulun hyvän yhteishengen avulla. 

Kaikkien oppijoiden tukeminen toteutuu oppimisen kolmiportaisen tuen 
ja oppilashuollon avulla. Luokanohjaajan asenteella on merkitystä. Cornelius-
Whiten tutkimus (2007) osoitti, että hyvällä opettajalla on empaattinen asenne 
oppilaisiin, opettaja pyrkii luomaan hyvät välit oppilaisiin ja hänellä on myön-
teiset odotukset kaikkien oppilaiden oppimisesta. Myös tämän tutkimuksen 
luokanohjaajat korostivat opettajan positiivista asennetta työn menestykselli-
sessä hoitamisessa. 

 Yhteistyö vanhempien ja koulun aikuisten kanssa toimii tehokkaammin, 
jos luokanohjaajat ovat luokka-asteittain tiimeissä tai ryhmissä, jotka yhteistoi-
minnallisesti käsittelevät kodin ja koulun yhteistyötä, oppilashuoltoa tai oppi-
misen tukea – näin toimittiin Talvimäen koululla. Osallisuuden merkitystä pai-
nottavan asiantuntijatutkimuksen mukaan asiantuntijuus kehittyy juuri osana 
tiettyä yhteisöä ja sen toimintaa (Hakkarainen, Palonen & Paavola 2002; Tynjälä 
2006). Tällöin opettajan ammattitaito kehittyy juuri oman koulun toimintaan 
osallistumisen ja osallisuuden kautta. Inklusiiviseen koulukulttuuriin kuuluvan 
yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla on Hellströmin, Johnsonin, Leppi-
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lammen ja Sahlbergin (2015, 26) mukaan sosiokonstruktivistinen oppimiskäsi-
tys, jonka mukaan ihminen oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa. Oppimisen 
vaatima dynamiikka syntyy osallistujien vuorovaikutuksesta, yksilöiden tieto-
jen ja taitojen synergiasta. Vuorovaikutuksen synergiaa voi tukea opettajien yh-
teistyön ja vertaistuen avulla. 

Henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen edellyttää yhteistyötä, 
mentorointia ja vertaistukea opettajien kesken. Erilaiset koulutukset oppilas-
huoltoon, oppimisen tukeen ja omaan opetukseen liittyen voivat kollegiaalisen 
yhteistyön avulla hyödyttää koko kouluyhteisöä. Luokanohjaajuuteen kuuluva 
ohjauksellinen osaaminen ja ohjausprosessin ydinalueet (Juutilainen & Vanha-
lakka-Ruoho 2011, 234-236) sisältävät eettisen osaamisen, erilaisten oppijoiden 
tukemisen, vuorovaikutusosaamisen ja moniammatillisen yhteistyön sekä 
oman työn kehittämisen kriittisen reflektion avulla.  

Yksi kokonaisvaltainen keino luokanohjaajan työn kehittämiseksi inklu-
siiviseksi on siis Osallistavan opettajan profiilin (Euroopan erityisopetuksen 
kehittämiskeskus 2012) soveltaminen. Tiivistettynä se tarkoittaa seuraavaa.  

1. Oppijoiden moninaisuuden arvostaminen vaatii opettajan omien asen-
teiden tarkastelua ja pohdintaa yhdessä kollegoiden kanssa. Tässä auttavat 
opettajien yhteiset palaverit.  

2. Kaikkien oppijoiden tukeminen tarkoittaa suomalaisen yläkoulun luo-
kanohjaajan näkökulmasta oppimisen kolmiportaisen tuen, oppilashuollon ja 
oppilaiden osallisuuden riittävää toteuttamista koulussa. Tässä auttavat oman 
koulun työnjaon ja toimintatapojen kirjaukset opetussuunnitelmaan, selkeät 
ohjeet ja toimintaperiaatteet sekä tietenkin toimiva yhteistyö, kuten tiimityö ja 
samanaikaisopetuksen kehittäminen. 

 3. Toimiva yhteistyö vanhempien ja kouluyhteisön kanssa vaatii koulun 
yhteiset ohjeet ja selkeän työnjaon sekä toimivaa tiimityötä niiden toteutta-
miseksi. 

 4. Luokanohjaajan ammatillista kehittymistä tukevat koulutukset ajan-
kohtaisista aiheista ja mentoroinnin organisoiminen, jolloin uudet opettajat saa-
vat tukea ja ohjausta mentoroinnin avulla ja kokeneet opettajat vertaisohjauk-
sella. 



  

Luvussa 7.1 tarkastelen tutkimuskysymysten mukaisesti luokanohjaajien nä-
kemyksiä siitä, miten inklusiivinen koulukulttuuri toteutuu yläkoulussa ja mi-
ten luokanohjaaja toteuttaa inklusiivista eli osallistavaa kasvatusta työssään 
suhteessa oppilaisiin, vanhempiin ja työyhteisöön monialaisen yhteistyön avul-
la. Luvussa 7.2 esittelen tulkintani siitä, miten peruskoulun ja inkluusion peri-
aatteissa on paljon yhtäläisyyttä, koska tasa-arvo ja osallisuus kuuluvat molem-
piin.   

Lopuksi pohdin tutkimukseni perusteella niitä tekijöitä, jotka inkluusion 
näkökulmasta vaikuttavat yläkoulun luokanohjaajan työhön, kuten kansainvä-
liset sopimukset, perusopetusta ja oppilashuoltoa koskevat lait sekä valtakun-
nalliset opetussuunnitelman perusteet ja oman koulun opetussuunnitelma. 
Luokanohjaajan käytännön työtä lopulta määrittävät koulun toimintakulttuuri, 
monialainen yhteistyö ja opettajan oma osaaminen. Luvussa 7.4 arvioin tutki-
mukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Lopuksi luvussa 7.5 esitän jatkotutkimus-
aiheita ja tulevaisuuden haasteita. 

7.1 Luokanohjaaja inklusiivisuuden toteuttajana oppilaiden, 
vanhempien ja kouluyhteisön kanssa 

Tutkimukseni mukaan inklusiivinen koulukulttuuri toteutui luokanohjaajien 
mielestä periaatteen tasolla yläkouluissa, mutta käytännön työssä olisi paran-
nettavaa. Luokanohjaaja on parhaimmillaan oppilaan luottoaikuinen, sillä hän 
tukee oppilaan koulutyötä ja hyvinvointia – toisaalta luokanohjaaja ohjaa luo-
kan yhteistyötä ja organisoi monialaista yhteistyötä. Luokanohjaaja tukee myös 
vanhempien osallisuutta koulun ja kodin yhteistyössä, sillä hän luo tukea ja 
rajoja yhdessä vanhempien kanssa. Kolmas tärkeä yhteistyösuunta on koulun 
opettajat ja muu henkilökunta, joiden kanssa tehtävällä monialaisella yhteis-
työllä luokanohjaaja ottaa yhteisen vastuun koulupäivästä sekä edistää koko 
koulun yhteisöllisyyttä. Talvimäen koulussa pyrittiin yhteisöllisyyteen inklusii-
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visten arvojen (luottamus, vastuullisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys) mukaises-
ti yhdessä oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Myös luokanoh-
jaajat kehittivät työtään monialaisen yhteistyön avulla pedagogisen tuen tii-
meissä. 

Tässä tutkimuksessa inkluusio merkitsee sitä, että kaikilta oppilailta pois-
tetaan oppimisen ja osallistumisen esteitä ja että kaikkia oppilaita ja henkilö-
kunnan jäseniä arvostetaan tasaveroisesti (Booth & Ainscow 2002; 2005). Lisäksi 
inkluusion avulla vahvistetaan kaikkien yläkoulun oppilaiden sosiaalisia ja aka-
teemisia taitoja sekä luodaan yhteisöllisyyttä koko kouluun (Göransson & Nil-
holm 2014).       

 Luokanohjaajien mielestä inkluusio toteutui pääosin yläkoulussa – aina-
kin inklusiivisen koulukulttuurin ja osallistavan opetuksen periaatteiden osalta. 
Tämä johtuu tulkintani mukaan pääosin siitä, että peruskoulun ja inkluusion 
periaatteissa on paljon yhtäläisyyttä (ks. luku 7.2). Mutta käytännössä inkluusio 
ei toteutunut riittävän hyvin. Oppilaiden osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja 
vastuun ottaminen koulutyöstä eivät luokanohjaajien mielestä toteutuneet riit-
tävän hyvin. Opettajien, kouluyhteisön ja lähiyhteisöjen yhteistyössä olisi pal-
jon kehitettävää. 

Luokanohjaajat näkivät inklusiivisen koulukulttuuriin kuuluvien yhteisöl-
lisyyden rakentamisen sekä inklusiivisten arvojen vahvistamisen toteutuvan 
varsin hyvin. Erittäin myönteinen tulos oli se, että koulun työntekijöiden keski-
näinen yhteistyö sujui yleensä hyvin. Tämä auttaa sekä oppilaiden asioiden hoi-
tamista että työntekijöiden viihtymistä työssään. Myös oppilaat saavat positiivi-
sia malleja koulun aikuisten yhteistyöstä. Luokanohjaajat näkivät osallistavan 
opetuksen periaatteiden eli kaikille yhteisen koulun ja moninaisuuden tukemi-
seen pyrkivien tavoitteiden toteutuvan varsin hyvin kouluissaan. Inklusiivisen 
koulun näkökulmasta onkin myönteistä, jos koulu todella pyrkii ottamaan op-
pilaikseen kaikki lähialueen oppilaat, koulurakennukset tehdään esteettömiksi, 
kiusaaminen minimoidaan, kaikkia oppilaita autetaan kotiutumaan kouluun ja 
oppilashuolto sekä tukipalvelut hoidetaan koordinoidusti. 

Luokanohjaajien mukaan inklusiivisia käytäntöjä koulutyössä tulisi kehit-
tää. Oppilaiden osallisuutta koulun arjessa tulisi parantaa yhteistoiminnallisilla 
menetelmillä, yhteisillä projekteilla ja sosiaalisia taitoja edistämällä. Luokanoh-
jaajien mukaan osallisuutta voisi lisätä kehittämällä koulujen harrastustoimin-
taa, sillä Suomessa koulut järjestävät vähemmän harrastustoimintaa kuin muis-
sa OECD-maissa (Välijärvi 2015, 201-202).  

Yhteistyössä olisi paljon parannettavaa. Tämä tutkimus vahvistaa aiem-
pien tutkimusten (Fullan 2001; Johnson & Johnson 2002; Sahlberg 2015; Välijärvi 
2005) tulosta siitä, että kouluissa olisi syytä ja tarvetta siirtyä enemmän opet-
tajien yksin tekemisestä ja autonomiasta yhteistoiminnallisuuteen, tiimi-
työskentelyyn ja yhteisölliseen koulukulttuuriin (ks. myös Lakkala, Turunen, 
Laitinen & Kauppi 2019). Tämä auttaisi koko koulun henkilökuntaa ja erityisesti 
luokanohjaajaa. Yhteistoiminnallinen tiimityö lisäisi opettajien asiantuntemusta 
ja edistäisi ammatillista kasvua työssä - samalla se olisi myös inklusiivisen kou-
lukulttuurin toteuttamista. Suomessa korostuu edelleen opettajan yksin teke-
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minen ja henkilökohtainen vastuu työstään, jolloin työyhteisö ei havainnoi 
opettajan työtä eikä anna palautetta siitä. Boothin ja Ainscown (2005) mukaan 
inkluusiota lisäisi se, että opettajat suunnittelevat, kehittävät ja arvoivat työtään 
yhdessä. 

Hargreavesin (1994, 245-247) mukaan postmodernin ajan tärkeimpiä me-
taparadigmoja onkin juuri yhteistyön paradigma, joka toteutuu kollaboratiivi-
sessa opetuskulttuurissa. Opettajat hyötyvät yhteistyöstä: he saavat toisiltaan 
moraalista ja käytännön tukea. Hargreavesin mukaan kollaboratiivinen yhteis-
työn kulttuuri on tärkeää koulun kehittämisen kannalta, koska se edistää yh-
teistä ajattelua ja ammatillista oppimista. Yhteistyötä kouluorganisaatiossa ko-
rostavat myös Collinson ja Cook (2007) sekä Peterson ja Hittie (2010), joiden 
mielestä tavoitteena tulisi olla demokraattiseen yhteistyöhön perustuvat pää-
tökset ja toimintakulttuuri, joka antaa tukea oppilaille, opettajille ja vanhemmil-
le. Yhteistoiminnallisen koulun organisaatiomalliin (Johnson & Johnson 2002) 
kuuluvat sekä yhteistoiminnallisuus luokissa että opettajien yhteistoiminnalli-
set ryhmät oman asiantuntemuksen ja ammatillisen kasvun edistämiseksi. 
Opettajien yhteistoiminnallisille ryhmille on ilmeistä tarvetta yläkouluissa, kos-
ka tutkimukseni mukaan kouluyhteisön epäselvä työnjako toi luokanohjaajien 
työhön lisäongelmia. Kouluissa tarvitaan selkeä työnjako ja ohjeistus moniam-
matillisen yhteistyön hoitoon. Myös mentorointi ja vertaisohjaus voisivat toteu-
tua yhteistoiminnallissa ryhmissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet (2014) korostaakin, että koulu on oppiva yhteisö, joka kannustaa kaikkia 
jäseniä oppimiseen. 

7.1.1 Luokanohjaaja tukee sekä yksilön että ryhmän osallisuutta 

Tutkimukseni mukaan luokanohjaaja on parhaimmillaan tulevaisuuteen kas-
vattaja ja luottoaikuinen oppilaille yläkoulussa (kuvio 17). Luokanohjaajalla on 
samalla myös tärkeä merkitys inklusiivisen osallisuuden vahvistajana. Kiila-
koski, Gretschel ja Nivala (2012) esittävät, että osallisuustoimet voidaan jakaa 
kahtia sen mukaan, mihin niillä tähdätään. Ensinnäkin tavoitteena on yksilön 
tukeminen eli itsekunnioituksen, itsetunnon ja kykyjen vahvistaminen. Toiseksi 
tavoitteena on ryhmän vahvistaminen eli sen turvallisuuden, yhteistyön ja toi-
mintakyvyn tukeminen.  

Esitän luokanohjaajan tehtäväkentän inklusiivisesta näkökulmasta käyttä-
en apunani edellä esitettyä Kiilakosken, Gretschelin ja Nivalan (2012) jaottelua. 
Luokanohjaajan työnkuvan voi jakaa kahteen kategoriaan, jotka myös sivuavat 
toisiaan. Ensinnäkin luokanohjaaja on luokkansa oppilaiden koulutyön ja hy-
vinvoinnin ohjaaja, jolloin työ kohdistuu yksilön tukemiseen. Toisaalta luo-
kanohjaaja on koko luokan oppilaisiin liittyvän yhteistyön ylläpitäjä ja organi-
soija, jolloin työ kohdistuu ryhmän vahvistamiseen. Hänen tehtävänsä on siis 
ohjata sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti oman luokan oppilaita. Kuviossa 17 
alempi taso kuvaa perustehtäviä, jotka jokainen luokanohjaaja voi tehdä. Seu-
raavat tasot mahdollistuvat, jos vuorovaikutus perustehtävien hoidossa sujuu 
hyvin ja vuorovaikutus on osallistavaa ja luottamuksellista.  
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KUVIO 17 Yläkoulun luokanohjaaja inklusiivisen kasvatuksen toteuttajana 

Tämän tutkimuksen mukaan yläkoulun luokanohjaajalla on merkitys sekä 
yksilön että yhteisön osallisuuden vahvistamisessa, sillä luokanohjaaja auttaa 
yksittäistä oppilasta sekä koulutyön onnistumisessa että hyvinvoinnin saavut-
tamisessa. Toisaalta luokanohjaaja vahvistaa luokan yhteistyötä ja yhteishenkeä 
sekä organisoi yhteistyötä vanhempien kanssa.  

Smyth ja Hattam (2004) esittävät, että nuorten kuulumisessa kouluun ei 
ole kyse vain nuorten valinnasta, vaan myös siitä, kokevatko he koulun kult-
tuurin mukaan ottavaksi, poissulkevaksi vai neutraaliksi. Virtasen (2016) mu-
kaan Suomessa yläkoulun oppilaiden kouluun kiinnittymistä ja osallisuutta 
edistävät oppilaan kokema hyvä vuorovaikutus opettajien ja oppilaiden välillä, 
perheiden antama tuki ja hyvä koulumenestys.  

Aaltosen (2011, 491) mukaan kouluun kuulumisen tunne ja hyvät ihmis-
suhteet ovat asioita, joita nuoret arvostavat ja jotka motivoivat heidän toimin-
taansa. Siksi opettajilla pitäisi olla keinoja niiden edistämiseen. Positiivisia kou-
lukokemuksia ovat kokemukset välittävästä ja huolehtivasta opettajasta, joka 
puuttuu poissaoloihin (Cooper & Miness 2014). Kalalahden (2007, 427-428) mu-
kaan opettajien ja oppilaiden hyvä vuorovaikutus ja koulun henkinen turvalli-
suus edistävät kouluun kuulumisen tunnetta ja siten koulumyönteisyyttä.  

Yläkoulun ja luokanohjaajan jatkuvana haasteena on luoda yhteisöllisyyttä 
luokan ja koulun sisälle. Välittävän ja mukaan ottavan koulukulttuurin tavoit-
teena tulisi olla aito kiinnostus kaikenlaisia nuoria ja nuorten elämän monimuo-
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toisuutta kohtaan. THL:n ja Nuorisotutkimusseuran tutkijat (Ristikari ym. 2016, 
104-105) esittävät, että nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden kehittämiseksi ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi pitäisi panostaa hyvinvoinnin tukemiseen enna-
koivasti. Tällöin koulu on tärkeässä roolissa.  

 Yläkoulun luokanohjaaja on keskeinen toimija oman luokkansa asioiden 
selvittämisessä: tärkein luokkahengen kehittäjä, kiusaamistapausten selvittäjä 
sekä työrauhaongelmiin puuttuja – muulla koulun henkilökunnalla on vähäi-
sempi merkitys. Tässä olisi kehitettävää koulun yhteisöllisyyden ja osallistumi-
sen näkökulmasta. Luokkahengen kehittämisestä huolehtiminen olisi luontevaa 
kaikille opettajille oppituntien puitteissa, ja kiusaamiseen puuttumisen pitäisi 
olla koko koulun henkilökunnan asia. Kiusaaminen nähdään usein yksittäisen 
oppilaan ongelmana, vaikka kiusaamiseen puuttuminen voisi olla yhteisöllistä, 
kaikkia koskevaa. Boothin ja Ainscown (2005, 51-52) mukaan yhteisöllisyyden 
tavoitteena on, että jokainen kokee itsensä hyväksytyksi kouluyhteisössä, ja 
kaikkia oppilaita arvostetaan yhtä paljon. Jaettu asiantuntijuus tarkoittaa Hak-
karaisen, Longan ja Lipposen (2001, 143-146) mukaan sitä, että yhteistyössä 
muiden kanssa työyhteisön jäsenet voivat lisätä kognitiivista suorituskykyä ja 
ratkaista monimutkaisempia ongelmia kuin muutoin olisi mahdollista. 

Tutkimukseni opettajat kokivat ongelmallisena sen, jos luokanohjaajan ja 
oppilaiden välille ei syntynyt luottamuksellista ja positiivista vuorovaikutusta. 
Ongelmia tuotti myös se, jos luokassa oli paljon ristiriitoja nuorten välillä eikä 
syntynyt hyvää luokkahenkeä. Yläkoulussa nuoret voivat jakaantua nuoriso-
ryhmiin, joiden keskinäiset välit saattavat olla ongelmalliset (ks. esim. Souto 
2011). Hoikkala ja Paju (2013, 224-226) ihmettelevät tutkimuksessaan sitä, miksi 
alakoulu päättyy ja yläkoulu alkaa kuudennen ja seitsemännen luokan välissä, 
jolloin oppilaat ovat noin 13-vuotiaita eli juuri murrosiässä. He ehdottavatkin, 
että yläkoulun aineenopettajajärjestelmän sisälle olisi luotava luokanopettaja-
mainen käytäntö, jossa jokaiselle luokalle turvattaisiin sellainen aikuisvoimava-
ra, joka tuntee oppilaat sekä kasvavina yksilöinä että nuorisoryhmissä.  

Tutkimukseni mukaan tällainen aikuisvoimavara löytyy yläkoulun luo-
kanohjaajasta, kunhan yhteistyö koulun muiden aikuisten ja vanhempien kans-
sa toimii. Oman työkokemukseni mukaan yläkoulun oppilaat pitävät siitä, että 
opettajia on monta ja ympärillä on useita aikuisia, joilla on eri näkökulmia kou-
luun ja oppilaisiin (ks. myös Välivaara, Paakkari, Aro & Torppa 2018, 10). Jos 
vuorovaikutus ei aina toimi yhden opettajan kanssa, yläkoulussa on muita ai-
kuisia, joiden kanssa vuorovaikutus voi toimia. Siten yläkoulun negatiivisena 
puolena mainittu moniopettajaisuus ja pirstaleisuus (esim. Hoikkala & Paju 
2013) voidaan kääntää positiiviseksi. Tällöin oppilaan koulutyötä tukemassa on 
monia aikuisia, jotka huolehtivat oppilaista oman persoonansa kautta, jolloin 
sopiva vuorovaikutussuhde aikuiseen voi löytyä jokaiselle oppilaalle. Myös 
opettajat saavat tukea omaan osaamiseen ja jaksamiseen, kun luokanohjaaja ei 
yksin huolehdi kaikesta.  
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7.1.2 Tukea ja rajoja yhdessä vanhempien kanssa 

Yläkoulussa kodin ja koulun yhteistyötä koordinoi luokanohjaaja. Hän hoitaa 
yleensä yhteydenotot, arviointikeskustelut ja organisoi vanhempainiltoja. Huol-
tajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta, mutta koulu tukee kotien 
tehtävää siinä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 35-36) to-
teaa, että huoltajien osallisuus ja mahdollisuus olla mukana koulutyössä on 
keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että koulujen sisäistä tiedotusta sekä opet-
tajien tietämystä oman koulun asioista olisi kehitettävä, sillä kaikkien opettajien 
on syytä tietää perusasiat oman koulun toiminnasta. Länsikallion, Kinnusen ja 
Ilveksen (2018, 27) mukaan peruskoulun opettajista vain 67% kokee, että tie-
donkulku toimii työpaikan sisällä hyvin. Tämän tutkimuksen luokanohjaajien 
mielestä vanhempainillat toteuttivat kodin ja koulun yhteistyötä yhteisötasolla, 
mutta olivat lähinnä koulun tiedotustilaisuuksia. Luokanohjaajat näkivät van-
hempainillat tarpeellisina, mutta niiden sisältöä ja toteutustapoja olisi päivitet-
tävä. Metson (2004, 132) tutkimuksen mukaan kodin ja koulun yhteistyö määrit-
tyy usein koulusta tulevaksi informaatioksi, jolloin dialogi ja vuorovaikutus 
jäävät vähäiseksi. Tällöin inklusiivinen yhteistyö ei täysin toimi, koska van-
hemmat eivät ole tasa-arvoisia kumppaneita. 

 Vanhempien osallistamisella koulutyöhön voidaan tukea oppilaiden kou-
lumenestystä ja hyvinvointia. Wilderin (2014) tutkimus yhdisti yhdeksän meta-
analyysin tulokset, jotka tarkastelivat vanhempien osallistumisen vaikutusta 
lastensa koulumenestykseen. Tulosten mukaan vanhempien osallistumisella oli 
myönteinen yhteys lasten koulumenestykseen. Voimakkainta vaikutus oli sil-
loin, jos vanhemmilla oli vahvoja odotuksia lastensa koulumenetykselle. Wilde-
rin mukaan tämän vanhempien myönteisen vaikutuksen ovat huomanneet sekä 
opettajat että päättäjät, jotka pitävät vanhempien osallistumista koulu-
uudistusten olennaisena osana. 

Yläkoulun ja alakoulun toimintakulttuurien ero saattaa näkyä siten, että 
kodin ja koulun yhteistyö voi olla haasteellisempaa yläkoulussa, vaikka myös 
yläkoululaisten vanhemmat haluaisivat kehittää yhteistyötä ja vertaistukea 
muiden vanhempien kanssa murrosikään tulevien lastensa kasvatustyössä 
(Arminen, Helenius, Lång & Metso 2013; Helenius 2013). Tässä yläkoulun van-
hempainillat ja luokanohjaajat voisivat auttaa. 

 Poissaoloihin puuttuminen estää syrjäytymistä, ja sen vuoksi oppilaiden 
poissaolojen seuraaminen on tärkeää. Poissaolot vaikuttavat kielteisesti moniin 
asioihin, kuten koulumenestykseen, oppilaan sosiaalisten taitojen kehittymiseen, 
itsetuntoon ja itsevarmuuteen. Pinnaaminen voi myös houkutella muita oppi-
laita pinnaamaan. (Fröjd 2010; Wilson, Malcolm, Edwards & Davidson 2008). 
Claes, Hooghe ja Treeskens (2009) esittävät, että koulut voivat vähentää oppi-
laiden poissaoloja, jos ne onnistuvat tekemään koulusta sekä tukea antavan että 
rajoja asettavan ympäristön siten, että edistetään vanhempien osallisuutta ja 
yhteistyötä koulun kanssa. Suomalaisessa yläkoulussa juuri luokanohjaaja on se 
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taho, joka pyrkii sekä antamaan tukea oppilaille että asettamaan rajoja yhdessä 
vanhempien kanssa.  

Luokanohjaajan työhön sisältyy hyvin konkreettisia ja arkipäiväiseltä 
näyttäviä asioita kuten poissaolojen selvittäminen, mutta omankin kokemukse-
ni mukaan oppilaan poissaoloihin saattaa kätkeytyä oppilaan ja perheen mer-
kittäviä tragedioita. Tällöin luokanohjaajan voi olla vaikeaa löytää eettisesti oi-
keaa tapaa toimia, joten yhteistyö oppilaan, huoltajien ja oppilashuollon henki-
lökunnan kanssa on tärkeää. Opetusalan eettisen neuvottelukunnan (2007) mu-
kaan opettajan ammattietiikkaan kuuluu, että kodin ja koulun yhteistyössä lä-
hestymistapa on vanhempia kunnioittava ja elämäntilannetta ymmärtävä. 

Luokanohjaaja on ikään kuin yläkoulun kasvot vanhempien suuntaan. 
Tutkimukseni luokanohjaajat korostivat huoltajien ja oppilaan kanssa käytävien 
säännöllisten keskustelujen merkitystä. Myös Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet (2014, 36) tuo esille huoltajien kanssa käytävien keskustelujen 
tarpeellisuuden. Aiheina ovat esimerkiksi lapsen oppimisen ja kasvun edisty-
minen, oppimisen tuki ja oppilashuolto sekä arviointi. Kokemukseni mukaan 
tapaamisten merkitys liittyy paitsi yhteisten asioiden hoitamiseen myös luotta-
muksellisten välien syntymiseen vanhempien ja koulua edustavan luokanohjaa-
jan välille.  

 Kaikissa Suomen yläkouluissa ei kuitenkaan järjestetä keskusteluja sään-
nöllisesti vuosittain eikä yhteisesti sovita periaatteita niiden järjestämiseen 
(Fröjd & Peltonen 2010). Luokanohjaajat toivoivat vanhempien aktiivisuutta ja 
kiinnostusta yhteistyöhön, mutta vähintään yhtä tärkeänä nähtiin oman koulun 
yhteiset periaatteet ja ohjeistus kodin ja koulun yhteistyön hoitamiseksi, jolloin 
luokanohjaajan työ saisi tukevan perustan. Kodin ja koulun yhteistyöstä tulisi 
sopia ensin yhdessä koulun henkilökunnan kanssa (Cantell 2011, 298-300; Kar-
huniemi 2013, 86; Unhola 2012, 12-13). Kaikkien opettajien tulisi sitoutua yhtei-
siin vuorovaikutuksen periaatteisiin. Koulun opettajilla tulisi olla yhtenäiset 
käytännöt ja tavoitteet arviointikeskustelujen pitämiseen, ja keskustelut olisi 
hyvä dokumentoida. 

 Kauppinen ja Koivu (2000) selvittivät, parantaako lisääntyvä yhteisölli-
syys yläkoulussa luokanohjaajan edellytyksiä kodin ja koulun yhteistyöhön. 
Keskeistä oli nuorten osallistaminen kouluyhteisön turvallisen ja kannustavan 
ilmapiirin luomiseen sekä luokanohjaajan rooli luokan johtajana. Koulun inklu-
siivinen yhteisöllisyyden lisääntyminen merkitsi vanhempien ja luokanohjaa-
jien välisen yhteistyön lisääntymistä ja monipuolistumista, jolloin keskustelut 
auttoivat vanhempia ymmärtämään lastaan ja tukemaan koulunkäyntiä.   

7.1.3 Yhteinen vastuu koulupäivästä monialaisella yhteistyöllä 

Koko koulun henkilökunnan olisi otettava kasvatusvastuuta uuden yhteisölli-
sen oppilashuollon idean mukaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden mukaan (2014, 34) lähtökohtana onkin yhteinen vastuu koulupäiväs-
tä eli kasvatus ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat kaikille koulun aikuisille 
tehtävästä riippumatta. Opettajan kuuluu huolehtia siitä, että oppilaiden oikeus 
sekä opetuksen että oppilashuollon tukeen toteutuu. Tähän tarvitaan yhteistyö-
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tä oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteis-
työtä oppilashuollon henkilöstön kanssa – eli monialaista yhteistyötä. 

Yläkoulussa luokanohjaajan asema on tässä merkittävä kuvion 19 mukai-
sesti. Vaikka luokanohjaaja on mukana yksittäisten oppilaiden asioiden hoita-
misessa, luokanohjaaja tuo esille myös koko luokan näkökulman. Kokemusteni 
mukaan luokanohjaaja on palavereissa usein ainoa henkilö, joka tuntee koko 
luokan ryhmänä. Oppilashuoltohenkilökunta, rehtori, erityisopettaja tai oppi-
laan huoltajat tuntevat tilanteen yleensä yksittäisen oppilaan näkökulmasta. 

Yhteistyön lisääminen kouluyhteisön sisällä on tämän tutkimuksen mukaan 
tärkeää. Yhteistä suunnittelua ja kehittämistä kouluissa on jo melko paljon, mutta 
yhdessä opettamista ja arviointia puolestaan on vielä aika vähän. Henkilökunnal-
la tulisi olla yhteisiä tavoitteita ja periaatteita. Käytännön yhteistyö voisi olla yh-
teistä suunnitteluaikaa, tiimitoimintaa (Johnson & Johnson 2002), samanaikais-
opetusta ja tiedotuksen tehostamista. Oppilaan ja huoltajan näkökulmasta jokai-
sella yläkoulun henkilökunnan edustajalla on oma tehtävänsä, mutta luokanoh-
jaaja on kuitenkin keskeinen koordinaattori siten, että yhteistyö eri tahojen kans-
sa toimii oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen osalta. Luokanohjaaja tuo koko 
luokan näkökulman koulun moniammatilliseen yhteistyöhön (kuvio 18).    

     

 

KUVIO 18 Moniammatillisen yhteistyön toimijat ja vastuut yläkoulussa Honkasen ja 
Suomalan (2009, 102) oppilashuoltomallia ja Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteita (2014, 34) mukaillen 
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Tutkimukseni luokanohjaajien mukaan koulun kehittämisessä korostuu 
koulun rehtorin rooli - kuten johtajan rooli on merkittävä oppivan organisaati-
on kehittämisessä yleensäkin (Rajakaltio 2014; Senge 1994). Myös opettajien 
työhyvinvoinnin kehittämisessä johtamisella on ratkaiseva merkitys: esimies-
toiminnalla on merkittävä yhteys työn hallintaan, työtyytyväisyyteen ja yhteis-
työhön (Länsikallio, Kinnunen & Ilves 2018, 22). 

 Kiinnostava tulos tutkimuksessani oli se, että vaikka luokanohjaajien työn 
tärkeimmät tehtävät liittyivät ymmärrettävästi oman luokan oppilaisiin, niin 
luokanohjaajan työn ongelmat liittyivät enemmän kouluyhteisön toimintaan ja 
työnjakoon. Suureksi koettu työmäärä, puuttuva ohjeistus sekä epäselvä työn-
jako liittyvät työn organisointiin koulussa. Myös opettajan oman jaksamisen ja 
ammattitaidon parantaminen liittyvät kouluyhteisön toimintaan siten, että mo-
nialaisen yhteistyön ja mentoroinnin kehittäminen voisi auttaa jaksamiseen ja 
lisäresursointi koulutukseen parantaisi ammattitaitoa.  

Tämän tutkimuksen mukaan yläkoulun luokanohjaajat haluavat oman 
työnsä kehittämiseen lisää koulutusta aiheista, jotka voi tulkita koulun inklusii-
visuutta edistäväksi: kolmiportainen tuki, oppilashuolto, huoltajien kohtaami-
nen, yhteistoiminnalliset menetelmät, erilaiset oppijat ja tietotekniikka. Myös 
TALIS-tutkimus (Taajamo ym. 2014, 34-35) toi esille samoja kehittämistarpeita 
Suomessa: yläkoulun opettajat kaipasivat tietoa erityisoppilaiden opettamisesta, 
tieto- ja viestintätekniikan taidoista ja uusista teknologioista. Kaarakaisen ja 
Saikkosen (2017) tutkimuksen mukaan opettajien vähäinen teknologioiden 
käyttö oli yhteydessä heikkoihin tiedonhakutaitoihin, kun taas Internetin haku-
palveluiden ja sosiaalisen median käyttäminen sekä oman sisällön tuottaminen 
olivat yhteydessä hyviin tiedonhakutaitoihin.  

Osallistavaan kasvatukseen kuuluu myös koko henkilökunnan osallista-
minen ja yhteisten pelisääntöjen laatiminen. Kokemukseni mukaan perinteinen 
yksin tekeminen ja yksin murehtiminen on jo muuttunut opettajainhuoneessa, 
sillä nyt opettajat jo valittavat yhdessä - mutta työskentelevät silti usein yksin. 
Tutkimukseni luokanohjaajien mukaan koulussa voisi olla yhteisiä ammatillisia 
tiimejä tai yhteistoiminnallisia tapaamisia, joissa kouluarkea voisi yhdessä käsi-
tellä (ks. myös Johnson & Johnson 2002; Naukkarinen 2005, 66-67). Opetus-
suunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuksen toimintakulttuurin 
ydin on oppiva yhteisö, jossa yhdessä tekeminen ja osallisuus vahvistavat yh-
teisöä. Collinson ja Cook (2007) sekä Senge (1994) tuovat esille, että oppiva or-
ganisaatio tarvitsee yhteisiä visioita ja yhdessä oppimista. Collinson ja Cook 
(2007) sekä Peterson ja Hittie (2010) korostavat oppivan organisaation demo-
kraattista ja yhteistyöhön perustuvaa päätöksentekokulttuuria. Johnson ja John-
sonin (2002, 111-112) esittämä yhteistoiminnallisen koulun organisaatiorakenne 
luo mallin, jossa oppilaat voivat luokissa yhteistoiminnallisesti parantaa oppi-
mista ja hyvinvointia. Myös opettajat ja hallintoviranomaiset voivat yhteistoi-
minnallisissa tukiryhmissä ja tiimeissä kehittää osaamista ja ammatillista kas-
vua. 



166   
 
7.2 Tasa-arvo ja osallisuus kuuluvat peruskouluun ja inkluusi-

oon 

Tässä luvussa esitän tulkintani siitä, miten peruskoulussa ja inkluusiossa on 
paljon yhteistä periaatteellisesti: tasa-arvo ja osallisuus ovat tavoitteita molem-
missa. Tämä voi selittää tämän tutkimuksen opettajien näkemyksen siitä, että 
koulukulttuurissa ja opetuksen periaatteissa inkluusio pääosin toteutuu (taulu-
kot 5A ja 5B luvussa 4). Erityisesti sosiaalinen ja osallistava tasa-arvodiskurssi 
tuovat suomalaisen koulutuspolitiikan tasa-arvo -käsitteen lähelle inkluusion 
tasa-arvoa. Suomen peruskoulu-uudistus korosti erilaisten sosiaalisten ryhmien 
tasa-arvoista oikeutta koulutukseen (Kettunen, Jalava, Simola & Varjo 2012, 37-
41). Myös laaja inkluusiokäsitys korostaa kaikille tasa-arvoista ja osallistavaa 
koulua, joka luo oikeudenmukaista yhteiskuntaa (Ainscow, Booth & Dyson 
2006, 22-27) – aivan kuten peruskoulu nähtiin pohjoismaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan ydintekijänä. Osallistava tasa-arvodiskurssi korostaa kaikkien osalli-
suutta ja inklusiivinen osallisuuden käsite korostuu myös Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa (2014). 

Yksilöllinen tasa-arvodiskurssi on nähtävissä lohkoutuvassa peruskoulus-
sa, kun painotusluokkien avulla yläkoulujen oppilaat ja vanhemmat toteuttavat 
yksilöllistä tasa-arvoa. Tuoko lohkoutuva peruskoulu ja poikien heikompi me-
nestys säröjä peruskoulun tasa-arvon toteutumiseen? 

Tämän tutkimuksen mukaan yläkoulun luokanohjaajat ovat omaksuneet 
inkluusioon sisältyvän tasa-arvoajattelun ainakin periaatteen tasolla, vaikka 
eivät ajattelisi tasa-arvoa nimenomaan inkluusion näkökulmasta. Suomalainen 
peruskoulu sisältää jo historiallisilta lähtökohdiltaan tasa-arvon periaatteen, ja 
nykyiset perusopetuslaki, oppilashuoltolaki ja perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet (2014) korostavat tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia kai-
kille oppilaille – aivan kuten inkluusiokin.  

Sosiaalinen tasa-arvodiskurssi korostaa erilaisten sosiaalisten ryhmien 
samanlaisia oikeuksia koulutukseen. Luvussa 2.1.5 esittämäni tulkinnan mu-
kaan sosiaalinen tasa-arvodiskurssi Suomessa alkoi syntyä jo kansakoulua 
kehitettäessä 1800-luvulla, mutta se korostui erityisesti peruskoulu-
uudistuksessa 1960- ja 1970-luvuilla. Juuri peruskoulujärjestelmästä syntyi 
tasa-arvon ja demokratian politiikan ydin, kun pohjoismaista hyvinvointival-
tiota rakennettiin (Ahonen 2003, 11; Kettunen, Jalava, Simola & Varjo 2012, 37-
41). Myös nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014, 18) esittää, että 
perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä on edistää tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta. 

Laaja inkluusiokäsitys tulkitsee koulutuksen olevan perusoikeus, joka luo 
ja ylläpitää demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Inkluusio pyrkii 
osallistamaan mukaan kaikki ihmiset, erityisesti ne ihmisryhmät, joita uhkaa 
yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen (Ainscow & Miles 2009, 1-3; Naukkarinen 
2005, 12; Unesco 2001, 15). Osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus korostaa oppi-
laan kuulumista luokkaan ja kouluun, kun taas osallisuuden poliittinen ulottu-
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vuus korostaa oppimista vastuuseen ja päätöksentekoon sekä vallan jakamista 
demokraattisesti (Thomas 2007; Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012; kuvio 20). 
Inklusiivinen osallisuus koulussa voi auttaa inklusiivista osallisuutta ja demo-
kratian edistymistä koko yhteiskunnassa (Ainscow, Booth & Dyson 2006; 22-27; 
Ainscow & Booth 2005, 14). 

Inkluusion perusajatuksina esitetään usein tasa-arvo, sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus ja demokratia (Ainscow, Dyson & Weiner 2013; Lipsky & Gart-
ner 1997; Stainback & Stainback 2000). Tällöin oppilaat opiskelevat tavallisessa 
lähikoulussa, jossa he saavat tarvitsemansa tukipalvelut. Kaikkia oppilaita ar-
vostetaan ja heidät hyväksytään kuuluvaksi kouluyhteisöön. Inklusiivisessa 
koulussa tulisi olla toimintakulttuuri, jossa oppilaiden moninaisuus nähdään 
myönteisenä asiana, jossa oppilaiden erilaisuus vahvistavaa yhteisöä, sillä eri-
laisuus tarjoaa tilaisuuden oppia enemmän. 

Tässä tutkimuksessa valtaosa luokanohjaajista ajatteli, että oppitunneilla 
rohkaistaan kaikkia oppilaita osallistumaan ja oppitunnit lisäävät erilaisuuden 
ymmärtämistä. Toisaalta osa ei uskonut siihen, että oppilaiden erilaisuutta 
käytetään opetuksen voimavarana. Tämän voi tulkita niin, että opettaja itse 
valmistelee erilaisuutta käsitteleviä oppitunteja, mutta hän unohtaa osallistaa 
oppilaat erilaisuuden esille tuomiseen. Joskus kyse voi olla hienotunteisuu-
desta: opettaja ei halua korostaa oppilaiden etnisen tai uskonnollisen taustan 
erilaisuutta. 

Lynch ja Baker (2005, 34-35) tuovat esille, että koulutusjärjestelmä on tär-
keä osa ympäröivää yhteiskuntaa. Koulutuksen tasa-arvo ei voi toteutua ilman 
yhteiskunnan taloudellisia ja poliittisia muutoksia kohti tasa-arvoa. Toisaalta 
koulutuksen muutos on tärkeä osa koko yhteiskunnan muutosta kohti kaikkien 
tasa-arvoa ja osallisuutta.  

Siekkisen (2017) tutkimus osoittaa, että koulutuksellinen tasa-arvo suoma-
laisessa koulutuspolitiikassa on edelleen vahva ideologia ja poliittinen tahto, 
kun se ymmärretään kaikille yhteisenä opetuksena, alueellisena ja sosioekono-
misena tasa-arvona sekä jatko-opintovalmiuksina (ks. myös Haltia, Rinne, 
Lempinen & Kaunisto 2018, 391). Siekkisen (2017) mukaan keskeisten koulu-
tuspoliittisten vaikuttajaryhmien näkemykset koulutuksen sisällöistä ja koulu-
tusjärjestelmästä tasa-arvoon liittyen ovat pääosin samansuuntaisia. Julkista 
koulutusta pidetään yhteisenä hyvänä eli kaikkien lasten yhtenäisenä koulu-
tuksena ja kasvattamisena kohti sosiaalista ja inhimillistä pääomaa. Uhkana 
nähdään alueellinen eriytyminen, koulujen välinen eriytyminen ja oppilaiden 
syrjäytyminen. Näiden koetaan johtuvan yhteiskunnan eriarvoistumisesta, jota 
koulun tulisi ehkäistä.  

Seppänen, Kalalahti, Rinne ja Simola (2015, 528) väittävät, että yhteiskun-
nallisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen on 2010-luvulla jopa 
ajankohtaisempaa kuin peruskoulua perustettaessa, koska tuloerot ovat kasva-
neet ja Suomessa on enemmän maahanmuuttajia. Peruskoulu voi olla avainroo-
lissa rakentamassa yhteiskunnallista osallisuutta opettamalla nuoria täysivaltai-
siksi ja toisiaan kunnioittaviksi yhteiskunnan jäseniksi.  
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Vanhempien tekemä kouluvalinta on totta myös Suomessa ja peruskoulu 
lohkoutuu jo suurissa kaupungeissa. (Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015, 
525-527; Seppänen, Kosunen & Rinne 2018). Ylimpien yhteiskuntaluokkien hy-
vin koulussa menestyvät lapset ohjautuvat painotettuun opetukseen. Tämä vai-
kuttaa monella tavalla. Ensiksikin oppilaita valikoituu painotettuihin luokkiin 
pois lähikoulusta, tämä vaikuttaa sekä lähtevien että jäävien koulukokemuksiin, 
kun alkaa muodostua paremmin menestyvien painotettuja luokkia ja heitä hei-
kommin menestyvien tavallisia luokkia. Toisaalta valikoidut luokat tuovat hy-
vää mainetta tiettyihin kouluihin ja toisista kouluista voi tulla huonomaineisia. 
Peruskoulut ovat alkaneet eriytyä paitsi oppilaiden sosioekonomisen taustan 
myös oppimistulosten mukaan (Kosunen, Seppänen & Bernelius 2016). Oppiai-
neiden osaamisessa on koulujen välisten erojen lisäksi eroja sukupuolen, kou-
lun opetuskielen tai vanhempien koulutustaustan mukaan (Ouakrim-Soivio, 
Pulkkinen, Rautopuro & Hilden 2018). 

Talvimäki on kiinnostava esimerkki ”lohkoutuvasta peruskoulusta”, joka 
painotuksillaan kenties edistää yksilöllistä tasa-arvoa, mutta toisaalta voi vä-
hentää sosiaalista ja osallistavaa tasa-arvoa. Painotukset näyttävät vähentävän 
oppilaiden inklusiivista moninaisuutta yläkouluissa, sillä painotusopintoihin 
päätyivät erityisesti koulussa menestyvät tytöt. Saman tyyppisten kouluorien-
toituneiden oppilaiden kasautuminen samaan kouluun voi aiheuttaa turhaa 
kilpailua ja siitä aiheutuvaa ahdistusta ja masennusta. Seppänen, Rinne ja Rii-
pinen (2012, 226) esittävät, että oppivelvollisuuskoulun jakautuminen paino-
tusopetuksen luokkiin ja yleisluokkiin näyttäisi johtavan siihen, että sosioeko-
nomiselta ja etniseltä taustaltaan sekä koulumenestykseltään erilaiset lapset 
opiskelevat yhä vähemmän yhdessä.  

 Jalkasen (2017) tutkimuksen mukaan ne vanhemmat, jotka valitsivat lap-
silleen englanninkielisen koulutuksen, uskoivat lastensa hyötyvän sen tuomasta 
vahvasta kielitaidosta. Lisäksi vanhemmat ajattelivat englanninkielisen koulu-
tuksen avartavan lasten maailmankuvaa, kehittävän kansainvälisyyttä sekä 
edistävän suvaitsevaisuutta muita ihmisiä ja kulttuureita kohtaan. Nämä inklu-
siivisiltakin kuulostavat tavoitteet, kuten ”suvaitsevuus ja avoimuus muita ih-
misiä kohtaan” toteutuvat siis englanninkielisillä painotusluokilla – onnistuuko 
suvaitsevaisuuskasvatus suomenkielisessä lähikoulussa? Suvaitsevuutta hae-
taan valikoidussa painotusryhmässä saman henkisten kanssa, kun mahdolli-
suus olisi opetella suvaitsevuutta heterogeenisissä ryhmissä omassa lähikoulus-
sa. Palaako historiallinen jako oppikouluun ja kansalaiskouluun uudessa muo-
dossa - painotusluokat ja yleisluokat? 

Oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat koulutyön perusta, to-
teaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, 28, 35). Oppilaiden 
on saatava kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa 
opetusryhmässä ja koulussa, joten oppilaiden tulee olla mukana opetussuunni-
telman, järjestyssääntöjen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitte-
lussa. Opetussuunnitelman perusteissa on samaa osallisuuden korostamista 
kuin inkluusion perusteissa (Ainscow & Miles 2009; Booth & Ainscow 2005; 
Waitoller & Artiles 2013).  
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Peruskoulu on ollut vaikeuksissa oppilaiden osallistumisoikeuden toteut-
tamisessa, vaikka oppilaiden yhteiskunnallinen tietämys on hyvää (Harinen & 
Halme 2012; Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 2017). Yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistäminen koulussa olisi myös inklusiivisen koulukulttuurin 
edistämistä. Osallisuus -käsite voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen eli sosiaali-
seen ja poliittiseen osallisuuteen (Thomas 2007; Kiilakoski, Gretschel & Nivala 
2012; kuvio 19). Osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa ihmisen kuulu-
mista johonkin yhteisöön, jossa ihminen saa hyväksyntää ja arvostusta, kun taas 
osallisuuden poliittinen ulottuvuus edistää vaikuttamista, päätöksentekoa ja 
vallan jakamista.   

Kiilakoski (2012, 41-44) sekä Suutarinen ja Törmäkangas (2012, 91) koros-
tavat osallisuuden poliittista ulottuvuutta (kuvio 19). Heidän mukaansa suoma-
lainen peruskoulu ei tuo oppilaille riittävästi kokemusta siitä, mitä päätöksen-
tekoon osallistuminen on demokratiassa, vaan koulun tulisi opettaa osallistu-
maan ja toimimaan laillisesti. Inklusiivisen kasvatuksen kehittämisellä koulussa 
voi nähdä laajemman yhteiskunnallisen merkityksen kuin vain oppilaiden osal-
listumisen koulun asioihin. Tämä kaikkien ihmisten tasa-arvoinen osallisuus 
yhteiskunnassa korostuu myös inkluusion määritelmissä (Booth & Ainscow 
2005; Murto, Naukkarinen & Saloviita 2001; Väyrynen 2001).   

Osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus tulee esille tutkimukseni luokanoh-
jaajien onnistumisen kokemuksissa, jolloin luokan yhteisöllisyys ja ihmissuhteet 
toimivat. Jokainen oppilas saa muilta arvostusta ja pääsee osaksi luokkayhtei-
söä. Osallisuus on lapsen ja nuoren kohtaamista, mielipiteiden kuulemista, 
kunnioittavaa vuorovaikutusta arjessa sekä näistä syntyvä tunne yhteisöön 
kuulumisesta (Kataja, Partio, Ranta, Setälä & Tarkka 2018, 46-47).  

Osallisuuden poliittinen ulottuvuus tulee esille silloin, kun luokanohjaajat 
kokevat onnistumisena myönteisen vuorovaikutuksen luokanohjaajan ja oppi-
laiden välillä. Tällöin luokanohjaajan vaikuttamisesta tulee vuorovaikutusta ja 
päätöksiä voidaan tehdä yhdessä luokan kanssa. Luokanohjaajan saama hyvä 
palaute oppilailta ja vanhemmilta voi sisältää sekä osallisuuden sosiaalisen että 
poliittisen ulottuvuuden, jos oppilaat ottavat vastuuta, tekevät päätöksiä yh-
dessä ja kokevat kuuluvansa omaan luokkaan ja kouluun.  

Osallisuudessa onkin kehitettävää, sillä viimeisimmän Kouluterveysky-
selyn (2017) mukaan vain 64% yläkoulun oppilaista tunsi olevansa tärkeä osa 
omaa luokkaa, ja vain hieman yli puolet oppilaista tunsi olevansa tärkeä osa 
kouluyhteisöä tai tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Myös kansainvälisissä 
vertailuissa (OECD 2017) suomalaisten nuorten kokemus kouluyhteisöön kuu-
lumisesta on heikompaa kuin monissa muissa maissa, vaikka yleinen tyytyväi-
syys elämään on hyvää. 
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KUVIO 19 Osallisuuden sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus (Kiilakoski, Gretschel & Ni-
vala 2012) 

Osallistava kasvatus on tulkintani mukaan myös sitä, että opettaja ottaa 
vastuuta yhdessä oppilaan kanssa. Opettaja osallistaa oppilaat mukaan vaikut-
tamaan ja ottamaan vastuuta omaa koulunkäyntiään koskevissa asioissa. Tämä 
osallisuus koulussa ilmenisi myöhemmin osallisuutena yhteiskunnassa. 

Inklusiivinen oppimisen, hyvinvoinnin ja osallistumisen tukeminen auttaa 
jokaista oppilasta rakentamaan elämäänsä, mutta toisaalta kaikkien osallisuus 
yhteiskunnassa luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta myös yhteiskuntaan. Näin 
inkluusio koulussa voi edistää laajempaa yhteiskunnallista inkluusiota ja tasa-
arvoa. Tätä korostavat myös Ainscow ja Miles (2009), Booth ja Ainscow (2002), 
Karagiannis, Stainback ja Stainback (2000a), Unesco (2001) sekä Waitoller ja Ar-
tiles (2013) inkluusionäkemyksessään. He toteavat, että inkluusion tavoitteena 
on varmistaa kaikkien lasten koulutuksellinen ja sosiaalinen osaaminen niin, 
että he voivat olla yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä.  

 Osallisuus tai osattomuus yhteiskunnassa on ajankohtainen kansainväli-
nen uutisaihe. Euroopassa pelätään ääriliikkeiden terrori-iskuja, ja myös Suo-
messa terrorismin uhka on kohonnut Suojelupoliisin mukaan (SUPO 2017ab).  
Kaikki koulujen lapset ja nuoret olisi syytä saada osalliseksi suomalaiseen kou-
luun ja yhteiskuntaan, kun Suomi kansainvälistyy. Tämä täytyy tehdä yhdessä 
eri kulttuureja edustavien vanhempien kanssa, jotka myös tulisi osallistaa mu-
kaan suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin.    

Osallistavan kasvatuksen taustatekijät luokanohjaajan työssä esittelen 
tutkimukseeni perustuen viidestä eri näkökulmasta (kuvio 20). Ensinnäkin kan-
sainväliset sopimukset (liite 4) tuovat inklusiivisen kasvatuksen vaatimukset 
esille selkeästi: kaikille lapsille kuuluu oikeus opetukseen. Seddon, Ozga ja Le-
vin (2013) kuvaavat opettajaprofession kehitystä siten, että opettajuuteen vai-
kuttavat nykyisin myös globaalit koulutuksen suuntaukset sekä kansainvälisten 
järjestöjen - kuten OECD, YK ja Euroopan unioni - koulutuspoliittiset päätökset 
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ja suositukset. Myös suomalainen yläkoulun opettaja on osa kansainvälistä yh-
teisöä.  

Toiseksi perusopetuslain muutos (642/2010) ja oppilashuoltolaki 
(1287/2013) velvoittavat tarjoamaan oppimisen tukea ja oppilashuoltoa kaikille 
oppilaille Suomessa ja valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet (2014) korostaa oppilaiden osallisuutta sekä monialaista yhteistyötä 
oppilaiden hyväksi.  

Kolmanneksi kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat esittävät pai-
kalliset tavat toteuttaa valtakunnallisia lakeja ja opetussuunnitelmaa. Neljäs 
merkittävä tekijä on kunkin koulun oma toimintakulttuuri ja siihen liittyvä mo-
nialainen yhteistyö sekä koulun aikuisten että vanhempien kanssa. Myös ylä-
koulujen painotuksilla ja oppilaiden valikoitumisella on merkitystä koulun 
toimintaan yläkouluissa. 

 Tutkimukseeni vastanneet luokanohjaajat toivat esille sen, että yläkoulu-
jen toimintakulttuureissa inklusiiviset periaatteet on hyväksytty ainakin peri-
aatteessa. Suomalainen peruskoulu sisältää jo lähtökohdiltaan paljon tasa-arvoa 
korostavia periaatteita, jotka voi tulkita myös inkluusion periaatteiksi.  

Kuten Fullan (2007) esittää, lopulta toiminta ja kehittäminen koulutyössä 
riippuu siitä, mitä opettaja ajattelee ja tekee. Lopulta oppilaita osallistava eli 
inklusiivinen kasvatus - kaikki hyväksytään ja jokaista autetaan - riippuu siitä, 
millainen motivaatio ja osaaminen opettajilla on.  

 

 

KUVIO 20 Osallistavan kasvatuksen taustatekijöitä luokanohjaajan työssä 

 Sahlbergin (2011, 187) mukaan Suomen koulujärjestelmässä on kolme 
merkittävää etua: suomalaiset koulut ovat tasalaatuisia, sillä koulujen välille ei 
ole synnytetty teennäistä kilpailua, joten kaikkia kouluja voidaan kehittää ja 
luoda luottamuksen kulttuuria. Toiseksi opettajankoulutus on laadukasta, mikä 
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tasaa opettajien välisiä eroja. Kolmantena seikkana Sahlberg tuo esille sen, että 
koulujen kehittäminen perustuu niiden omaan johtajuuteen, joka on kansainvä-
lisesti verraten osallistavaa ja jaettua. Koulujen kehittäminen perustuu Suomes-
sa sekä yksittäisen opettajan että yksittäisen koulun autonomiaan. Ahtiainen 
(2015, 27) sekä Kalalahti & Varjo (2012) esittävät, että Suomen koulujärjestelmä 
on matalahierarkinen ja hallinnollisesti hajautettu, joten valtion ote kuntiin ja 
kouluihin on kohtuullisen kevyt. Yleiset tavoitteet on kirjattu lakeihin ja ope-
tussuunnitelmiin, mutta päävastuu koulutuksen toteutuksesta on annettu ope-
tuksen järjestäjille eli kunnille.  

Misukka (2014) väittää, että nykyinen löyhä normiohjaus antaa opetuksen 
järjestäjille liian laajan tulkinnanvapauden suhteessa valtion ohjaukseen. Ahti-
ainen (2015) pohtiikin, tulisiko kuntiin kohdistuvaa normiohjausta tiukentaa ja 
opettajien autonomiaa vähentää antamalla kouluille enemmän toimintaa yhte-
näistäviä velvoitteita, jotta perusopetuksen tasa-arvo ja laatu turvataan esimer-
kiksi oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen toteutumiseksi. 

 Tutkimukseni perusteella lisää valtakunnallisia velvoitteita ei tarvita, sillä 
ongelma on pikemminkin se, että valtiolliset lait ja ohjeet kouluille ovat osin 
monitulkintaisia ja epäselviä. Lait ja niitä koskevat käytännön ohjeet tulisi laatia 
selkeiksi ja niiden tulisi olla helposti saatavilla myös opettajille. Kouluille tulisi 
antaa erilaisia jo testattuja malleja ja keinoja oppimisen tuen, oppilashuollon ja 
osallistamisen toteuttamiseksi. Opettajille tulisi antaa koulutusta ja malleja mo-
nialaisen yhteistyön ja inklusiivisen yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi.  

Opettajien autonomia on ollut hyvä asia Suomen peruskoulun kehittämi-
sessä. Jokaisen koulun tulisi kuitenkin luoda selkeiden lakien ja ohjeistusten 
pohjalta oma toimintakulttuurinsa ja velvoitteet henkilökunnalle siten, että 
kaikki oppilaat saavat oppimisen tuen ja oppilashuollon palvelut. Opettajien 
autonomia ja siitä seuraava persoonallinen tapa toimia – tai olla toimimatta - ei 
saa estää oppilaita saamasta oppilashuollon tai oppimisen tuen palveluita.  

Ihanne olisikin, jos kunnat ja koulut voisivat selkeiden valtakunnallisten 
lakien ja ohjeiden pohjalta tehdä oman opetussuunnitelman, jonka avulla kou-
lun henkilökunta yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa voisi luoda koulun 
omaa osallisuutta lisäävää toimintakulttuuria peruskoulun arvoperustan mu-
kaisesti:  

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on. Jokaisel-
la on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä 
oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että 
kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan 
ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, 
että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 15-16) 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelua sekä 

jatkotutkimusaiheita 

Pattonin (2002, 544-545) mukaan perinteiset tieteellisen tutkimuksen arviointi-
kriteerit korostavat objektiivisuuden periaatetta. Tällöin tärkeää on aineiston 
validiteetti, havaintojen vastaavuus todellisuuteen, tulosten yleistettävyys, tri-
angulaatio sekä tulosten yhteys teoriaan ja syy-seuraussuhteisiin. Tuomi ja Sa-
rajärvi (2009, 140-141) korostavat tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta, kos-
ka tutkimusta yleensä arvioidaan kokonaisuutena. Laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden osatekijöiden tulisi olla suhteessa toisiinsa. Näitä osatekijöitä 
ovat Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 140-141) tutkimuksen kohde ja tar-
koitus, tutkijan sitoumukset tutkijana, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonanta-
jat, tutkimuksen kesto, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi.  

Allean (All European Academies 2017) mukaan hyvän tutkimuksen peri-
aatteita ovat ensinnäkin luotettavuus (reliability) ja rehellisyys (honesty). Tut-
kimuksessa tulee kohdella kunnioittavasti (respect) kollegoja, tutkittavia yh-
teiskuntaa ja kulttuuriperintöä. Myös tutkimuksen vastuullisuus ja sen osoitta-
minen (accountability) on tärkeää ja se tulee esille koko tutkimuksen tarkassa 
raportoinnissa. 

 Laadullisen tutkimuksen arvioimisen perusteita ovat Lincolnin ja Cuban 
(1985) mukaan uskottavuus, vastaavuus, siirrettävyys ja luotettavuus. Tynjälä 
(1991) sekä Tuomi ja Sarajajärvi (2009, 138-139) analysoivat ja vertailevat Lin-
colnin ja Cuban laadullisen tutkimuksen arviointikriteerejä suomenkielisen tut-
kimuksen vastineisiin. Tämän vertailun perusteella valitsen Tynjälän (1991) 
esittämät kriteerit oman tutkimukseni luotettavuuden tarkastelemiseen. Ar-
vioin oman tutkimukseni luotettavuutta näiden neljän kriteerin perusteella: 
vastaavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi ja vahvistettavuus.  

Vastaavuuden (credibility) avulla tutkijan täytyy osoittaa, että ne rekon-
struktiot, jotka tutkimus tuottaa tutkittavien todellisuudesta vastaavat alkupe-
räisiä konstruktioita – eli sitä miten tutkittava ilmiö ilmenee tutkittaville ja mi-
ten tutkimuksen tuottamat tulokset ovat yhdenmukaisia tutkittavien koke-
musmaailman kanssa (Tynjälä 1991, 390). Oman tutkimukseni kohdalla uskot-
tavuuden arviointi tarkoittaa sitä, miten tutkimustulosten kuvaus ja tulkinta 
ovat yhteneviä niiden käsitysten kanssa, joita yläkoulun luokanohjaajilla on 
työstään ja inkluusion toteutumisesta siinä sekä niiden käsitysten kanssa, joita 
Talvimäen koulun tutkimukseen osallistuneilla on työstään ja Talvimäen kou-
lusta. Niinpä pyrin huolellisesti kuvaamaan tutkimuksen eri vaiheet sekä kyse-
lytutkimuksen että Talvimäen koulun tutkimuksen osalta. 

Tutkimuksen vastaavuuteen pyrin myös triangulaation avulla (ks. myös 
luku 3.3). Pattonin (2002, 247-248, 555-557), Metsämuurosen (2006, 134) ja Sil-
vermannin (2007, 291-292) mukaan triangulaation avulla tutkimuksen luotetta-
vuutta voidaan vahvistaa ja näkökulmaa syventää, sillä useamman tutkimus-
menetelmän, tutkimusaineiston, tutkijan tai teorian avulla aihetta voi tutkia 
useammasta näkökulmasta. 
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Tässä tutkimuksessa toteutuu aineisto- ja menetelmätriangulaatio. Tutki-
musaineistoon sisältyi kyselytutkimuksen tutkimuslomakkeita, haastatteluja ja 
dokumenttiaineistoa. Tutkimuskyselyyn vastaajat olivat yläkoulun opettajia, 
jotka toimivat luokanohjaajina. Tutkiessani Talvimäen koulua haastattelin opet-
tajien lisäksi oppilashuoltohenkilökuntaa, oppilaskunnan edustajia ja nuoriso-
työntekijöitä. Menetelmätriangulaation mukaisesti tutkimusmenetelmiäkin oli 
useampia: survey -tyyppinen kyselytutkimus, haastattelut ja niiden ohessa 
myös osallistuvaa havainnointia sekä dokumenttiaineiston tulkintaa.  

Tutkimuksessani käytin pääosin laadullista sisällönanalyysia aineiston 
tulkinnassa, mutta Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallia tulkitsin myös 
kvantitatiivisten menetelmien avulla. Alasuutarin (2014, 32) mukaan kvalitatii-
vista ja kvantitatiivista analyysiä voi hyvin soveltaa saman tutkimusaineiston 
analyysissa, ja niitä voi myös pitää toistensa jatkumoina, joten ne eivät ole tosi-
aan poissulkevia analyysimalleja. Metsämuurosen (2006a, 134) mukaan usein 
laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistämisessä (mixed methods) toinen 
tutkimustraditio on pääasiallinen ja toinen tätä tukeva. Tässä tutkimuksessa 
laadullinen tutkimustapa on pääasiallinen ja määrällinen tätä tukeva. Pitkänie-
men (2015, 262) mukaan mixed methods -tutkimuksella voidaan saada moni-
ulotteisempia tutkimustuloksia kuin monometodeilla. Engelbrecht ja Savolai-
nen (2017) käyttivät mixed methods -tutkimustapaa ja tutkivat suomalaisten ja 
eteläafrikkalaisten opettajien inkluusioon kohdistuvia asenteita ja inklusiivisen 
kasvatuksen käyttämistä opettajan työssä. Heidän mukaansa mixed metods -
tutkimus on tehokas metodi tehdä kasvatustieteellistä tutkimusta monitulkin-
taisista ilmiöistä kuten inkluusiosta. Tässä tutkimuksessa mixed methods toi 
moniulotteisuutta monitulkintaisen inkluusion tutkimiseen.  

Siirrettävyys (transferability) tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimustuloksia 
voidaan soveltaa toisessa kontekstissa tai toiseen tutkittavien joukkoon (Lincoln 
& Guba 1985). Siirrettävyydellä voi kuvata tutkimuksen yleistettävyyttä. Tynjä-
län (1991, 390-391) mukaan tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu 
siitä, miten samankaltainen tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Tutki-
jan on kuvattava riittävästi aineistoaan ja tutkimustaan, jotta lukija päättää, voi-
ko tutkimustuloksia soveltaa muihin kuin tutkittuihin konteksteihin. 

Tässä lomaketutkimuksessa 102 luokanohjaajaa vastasi 13:sta eri yläkou-
lusta. He edustavat hyvin keskimääräistä yläkoulun opettajaa Suomessa: opet-
tajavuosien keskiarvo on sama (15 vuotta), nais- ja miesopettajien suhdeluku on 
lähes sama ja ikäjakaumakin vastaa varsin hyvin valtakunnallista ikäjakaumaa 
(tarkemmin luvussa 3).  

Tutkimuslomakkeiden vastauksia tutkittuani ja analysoituani huomasin 
aineiston kyllääntyvän eli saturoituvan. Tällöin samantyyliset havainnot alkoi-
vat toistua siten, että mitään uutta ei avoimissa vastauksissa enää tullut (Eskola 
& Suoranta 2008, 62-63). Nummenmaan (2009, 30) mukaan tutkimuksen otos-
kokoa kasvatettaessa päädytään jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa otoskoon 
kasvattaminen ei muuta otosta merkittävästi paremmaksi. Saturaatio merkitsee 
sitä, että tietty määrä aineistoa riittää esittämään sen perustuloksen, mikä tut-
kimuskohteesta on mahdollista saada, jos tutkittavien kokemustausta ja kult-
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tuurinen tausta pysyvät melko samoina – kuten tässä tutkimuksessa luokanoh-
jaajien kohdalla on (Eskola & Suoranta 2008, 62-63; Tuomi & Sarajärvi 2009, 87-
90). Kun analysoin luokanohjaajien vastauksia tutkimuslomakkeiden avoimiin 
kysymyksiin laadullista analyysiä käyttäen, huomasin, että vastaukset alkoivat 
toistaa itseään. Enempää vastaajia tutkimuslomakkeisiin ei siten tarvittu.  

Myös Talvimäen koulun haastatteluissa huomasin aineiston saturoitumi-
sen olevan merkkinä riittävästä aineistosta. Toisaalta Talvimäen koulun tutki-
mus oli tapaustutkimus luokanohjaajuuden kehittämisestä inkluusion näkö-
kulmasta yhdessä koulussa, joten sitä ei ole tarkoituskaan yleistää valtakunnal-
lisesti. Mutta suurimpien kaupunkien yläkouluissa on jo yleisesti painotuksia, 
joten Talvimäki on esimerkki tällaisesta koulusta.  

Laadullisen tutkimuksen yleistettävyysongelmaa voidaan Pattonin (2002) 
mukaan ratkaista osittain siten, että tutkittava ilmiö tai aihe liitetään laajem-
paan kontekstiin. Tutkimuksessa viitataan muihin tutkimuksiin ja käytetään 
tilastotietoja aiheesta. Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan tutkimusta voi vah-
vistaa siten, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkas-
telleista tutkimuksista. Juuri näin olen menetellyt tutkimuksessani, sillä käytän 
yläkoulun opettajista, oppilaista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä kertovia tut-
kimuksia ja tilastotietoja luvussa 2 liittääkseni tutkittavan ilmiön laajempaan 
suomalaiseen yläkoulukontekstiin. Myös tulosluvuissa 4-6 sekä tässä pohdinta-
luvussa vertaan oman tutkimuksen tuloksia muihin tutkimuksiin.  

Tutkimustilanteen arviointi (dependability) tarkoittaa sitä, että tutkijan 
on otettava huomioon sekä ulkoiset vaihtelua aiheuttavat tekijät että tutkimuk-
sesta ja ilmiöstä itsestään aiheutuvat tekijät (Lincoln & Guba 1985). Tynjälän 
(1991, 391) mukaan tämä edellyttää tutkimustilanteen tarkkaa kuvaamista, jotta 
lukija voi arvioida sitä.  

Kyselytutkimuksessa en itse ollut paikalla, vaan ohjeistin vastaajat ja eri-
tyisesti rehtorit, jotka organisoivat tutkimuksen koulullaan. Tavoitteena oli 
myös se, että koulun opettajat voisivat keskustella tutkimusaiheesta tutkimuk-
sen innoittamana rehtorin johdolla, ja näin mahdollisesti kehittää omaa työtään 
ja koulun inklusiivista yhteisöllisyyttä. Toisaalta muutamalta koululta ei tullut 
vastauksia lainkaan, joten jälkikäteen voi miettiä, olisiko oma läsnäoloni ja mo-
tivointini edesauttanut vastausten saamista. Kyselytutkimuksessa käyttämäni 
tutkimuslomakkeen hyviä puolia on Vallin (2001, 30-31) mukaan se, ettei tutkija 
vaikuta olemuksellaan eikä läsnäolollaan vastauksiin. Kyselytutkimuksen lo-
makkeessa on mahdollista esittää runsaasti kysymyksiä, joita vastaaja voi poh-
tia rauhassa valitsemalla itselleen sopivan ajankohdan. Tulosten luotettavuutta 
parantaa se, että kysymys esitetään jokaiselle täysin samassa muodossa.  

Talvimäen koululla olin itse läsnä tutkijana. Olin etukäteen kertonut haas-
tateltaville pääasiat tutkimuksestani ja pyytänyt heitä mukaan. Haastattelun 
aloitusvaiheessa pyrin rakentamaan hyvää yhteistyötä, sillä tutkijan persoona 
vaikuttaa tutkimustilanteeseen. Korostin omaa opettajuuttani, jotta pääsin ”sa-
malle aaltopituudelle” haastateltavien kanssa. Kyselytutkimuksen avoimet ky-
symykset ja haastattelujen kysymykset ovat liitteissä 2 ja 3. Tutkimustilanteita 
olen kuvannut luvussa 3. Haastattelut onnistuivat mielestäni varsin hyvin, sillä 
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haastateltavat olivat kiinnostuneita luokanohjaajan työtä käsittelevästä tutki-
musaiheesta ja kokivat tutkimuksen tärkeäksi. Eskolan ja Suorannan (2008, 106) 
mukaan tutkimuskohteina olevien henkilöiden myönteinen suhtautuminen tut-
kimukseen on tärkeää, jotta tutkimus onnistuu. Opettajat vastasivat jäsenty-
neesti ja napakasti, vaikka koulun kellonsoitot määrittivät aikaa. Toisaalta oppi-
lashuollon henkilöstöllä oli hyvin aikaa pohtia kysymyksiä ja rupatella muuta-
kin ennen ja jälkeen haastattelun. 

Vahvistettavuus (confirmability) tarkoittaa sitä, kuinka paljon aineisto ja 
siitä tehdyt tulkinnat vastaavat toisiaan (Lincoln & Guba 1985, 299-300). Tynjä-
län (1991, 391-392) mukaan laadullisen tutkimuksen neutraalisuuden korostuk-
sessa on siirrytty tutkijasta aineistoon. Tällöin vahvistettavuus saavutetaan, kun 
erilaisten tekniikoiden avulla varmistutaan tutkimuksen totuusarvosta ja sovel-
lettavuudesta. Käytin tutkimuksessani kansainvälisesti testattua Boothin ja 
Ainscown Inkluusioindeksi -mallia (2005), joten sain kyselytutkimukseeni hy-
vin soveltuvan inkluusiota mittaavan mallin. Avoimet kysymykset käytiin läpi 
ohjaajieni ja tutkijaseminaarin kanssa, ja testasin kyselylomakkeen pilottitutki-
muksen avulla. Haastattelukysymyksiä pohdin myös yhdessä ohjaajieni ja tut-
kijaseminaarin kanssa. 

Perinteinen objektiivisuus -käsite sisältää ajatuksen, että on yksi ainoa to-
tuus, joka voidaan tavoittaa. Tynjälän (1991) mukaan nykyisin laadullisessa 
tutkimuksessa korostuu se, että subjektiivisuus on väistämätöntä, ja tutkimuk-
sessa tavoitellaan enemmän erilaisia näkökulmia kuin totuutta sinänsä. Patto-
nin (2002, 566) mukaan tutkijan on tiedostettava oma taustansa ja viitekehyk-
sensä, ja hänen on kerrottava ne tutkimuksessa. Olen selvittänyt lähtökohtani ja 
taustani tutkimukselle ensimmäisessä luvussa.  

Tutkimuksen rajoitukset. Tässä tutkimuksessa keskityin tutkimaan ylä-
koulun luokanohjaajina toimivien opettajien näkemyksiä inklusiivisen koulu-
kulttuurin toteutumisesta. Tutkin luokanohjaajien näkemyksiä yhteistyöstä op-
pilaiden, vanhempien ja kouluyhteisön kanssa, mutta en tutkinut oppilaiden ja 
vanhempien näkemyksiä yhteistyöstä, vaikka se olisi inkluusiotutkimuksen 
hengen mukaista. Oppilaiden ja vanhempien näkemykset vaatisivat oman laa-
jan tutkimuksensa, joten käytin heidän näkökulmiensa tarkasteluun jo valmiita 
tutkimuksia, kuten kouluterveyskyselyjä ja Opetushallituksen tutkimuksia.  

Survey -tyyppiseen kyselytutkimuksen vastasi lopulta 102 luokanohjaajaa, 
vaikka aluksi suunnitelmissa oli saada suurempi määrä vastaajia. Tämä oli kui-
tenkin tietoinen valinta, sillä vastauksissa toteutui saturaatioilmiö, jolloin vas-
taajien lisääminen ei olisi tuonut uutta tietoa. Keskityin lopuksi tutkimaan Tal-
vimäen koulua, jolloin sain kouluyhteisön jäsenten haastatteluilla ja dokument-
tiaineistolla vastauksia siihen, millaista on inklusiivisen toiminnan kokonaisuus 
yläkoululla ja miten luokanohjaajan työtä voidaan kehittää inkluusion toteut-
tamisessa.  

Eettiset kysymykset. Kuulan (2011, 11) mukaan tutkimuksen etiikka on 
osa tutkimusprosessia aina aiheen valinnasta tutkimuksen tulosten vaikutuk-
siin saakka ja se ilmenee moraalisina valintoina ja päätöksinä. Ihmistieteissä 
tutkimuseettisten normien lähtökohta on ihmisen kunnioittamista ilmentävät 
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arvot. Käytän tässä tutkimukseni eettisten kysymysten tarkastelussa pohjana 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) laatimia Ihmistieteisiin luettavien 
tutkimusalojen eettisiä periaatteita (ks. myös Kuula 2011, 231-252; Tuomi & Sa-
rajärvi 2013, 132-133). Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat periaatteet 
jaetaan kolmeen osaan: 1. Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 
2. Vahingoittamisen välttäminen ja 3. Yksityisyys ja tietosuoja. 

Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tulee esille siinä, että 
he voivat päättää, osallistuvatko tutkimukseen. Tämän vuoksi heidän tulee 
saada riittävästi tietoa tutkimuksesta. Tutkimuksesta täytyy informoida tutkit-
taville ainakin seuraavat asiat: tutkimuksen aihe, tutkijan yhteystiedot, aineis-
tonkeruun konkreettinen toteutus ja arvioitu ajankulu, kerättävän aineiston 
käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö sekä osallistumisen vapaaehtoisuus. Ky-
selytutkimuksessani nämä tiedot olivat koulujen rehtoreilla saatekirjeessä ja 
sähköpostissa, lisäksi olin kertonut ne jo puhelinkeskustelussa. Vastaajat saivat 
nämä tiedot myös tutkimuslomakkeen alussa.  

Talvimäen koulun rehtorille esittelin ensin tutkimustani puhelimitse ja 
sähköpostilla ja sain luvan tulla tekemään haastatteluja ja tutustumaan kouluun. 
Haastateltaville lähetin ensin sähköpostia, jossa kysyin suostumusta haastatte-
luun ja kerroin edellä mainitut asiat tutkimuksesta. Muutama ei vastannut säh-
köpostiin, joten tulkitsin sen kieltäytymiseksi. Pari haastateltavaa kohtasin kou-
lulla opettajainhuoneessa, jossa kerroin heille perustiedot. Oppilaskunnan 
edustajat sain haastateltavaksi oppilaskunnan ohjaavan opettajan kautta. Myös 
heille kerroin tutkimukseni perusasiat ja korostin vapaaehtoisuutta.  

Vahingoittamisen välttäminen tarkoittaa sitä, että tutkimuksesta ei aiheu-
du tutkittavalle fyysisiä, henkisiä, sosiaalisia tai taloudellisia haittoja. Nähdäk-
seni tutkittaville ei voinut aiheutua fyysisiä tai taloudellisia haittoja. Henkisiä ja 
sosiaalisia epämukavuuksia pyrin poistamaan kohtelemalla haastateltavia kun-
nioittavasti ja arvostavasti haastattelutilanteessa. Kyselytutkimukseen vastaajat 
vastasivat anonyymisti eivätkä koulujen nimetkään tule tutkimuksessa esille. 
Talvimäen koulun haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa anonyymisti, vaikka 
viittaan tekstissä erikseen ammattiryhmään, jotta tutkittavan näkökulma tulee 
esille. Koulun nimi on peitenimi. Koko tutkimuksessani pyrin kuvaamaan ih-
misiä arvostavasti, vaikka tiettyjä yläkoulujen toimintaan liittyviä piirteitä ylei-
sellä tasolla kritisoin.  

Yksityisyys ja tietosuoja tarkoittavat sitä, että tutkittavien yksityisyyttä 
täytyy kunnioittaa ja suojella. Tarkkoja henkilötietoja tai yksilöityjä tunnistetie-
toja (nimi, henkilötunnus, osoite) tutkimuksessani ei edes kysytty, ja tutkittavat 
vastasivat anonyymisti, koska yksittäiset tutkittavat eivät saa olla tunnistetta-
vissa yksityisyyden suojan takia. Yksityisyys toimii tutkimuksessani myös siten, 
että sekä kyselytutkimukseen vastaajat että haastateltavat lopulta itse määritti-
vät vastatessaan, mitä tietoja he halusivat antaa itsestään ja työstään.  

Luottamus tutkimusaineiston käsittelyssä tarkoittaa Kuulan (2009, 64) 
mukaan sitä, että tutkittava voi luottaa siihen, että aineistoa käytetään, käsitel-
lään ja säilytetään siten kuin on sovittu. Näin toimin tässä tutkimuksessa, sillä 
aineistoa käytetään siten kuin on sovittu eli vain minä käytän aineistoa ja vain 
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tässä tutkimuksessa. Tutkimusaineisto on tarkoitus hävittää tutkimuksen lo-
puksi. 

Tärkeä eettinen normi ihmistieteiden tutkimuksessa on Kuulan (2011, 59) 
mukaan myös hyötyperiaate. Eettinen hyötyperiaate toteutuu tässä tutkimuk-
sessa siten, että sekä yksittäiset opettajat että kouluyhteisöt voivat hyötyä tulok-
sista. Tutkimuksen tavoitteena on löytää inklusiivisia malleja ja keinoja luo-
kanohjaajan työn kehittämiseen. Tarkoitus on antaa myös tutkimukseen osallis-
tuville tietoa tutkimuksesta ja sen tuloksista, joten tutkimukseen osallistumises-
ta on hyötyä oman työn kehittämiseen (Eskola & Suoranta 2008, 52-60; Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2000, 25-27). Kyselytutkimuksessa kouluille tuli tutuksi 
Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -malli (2002; 2005), jota voi käyttää myö-
hemminkin omassa koulussa ja tehdä kyselyjä henkilökunnalle, vanhemmille ja 
oppilaille. Lisäksi esittelin ohjeistuksessa Luokanohjaajan käsikirjaa (Halme ym. 
2007) opetushallituksen nettisivuilta. Kyselytutkimukseen vastaaminen voi he-
rättää keskustelua koulussa. Rehtorin johdolla voidaan syvällisemminkin poh-
tia kyselytutkimuksen teemoja oman koulun näkökulmasta, jolloin inklusiivi-
nen koulukulttuuri ja oman koulun kehittäminen erityisesti luokanohjaajuuden 
näkökulmasta voivat saada tukea tästä tutkimuksesta.  

Jatkotutkimusaiheita. Jotta opettajille voidaan antaa koulutusta ja positii-
visia esimerkkejä koulutyön kehittämisestä, olisi tarpeellista tutkia kolmiportai-
sen tuen vaikuttavuutta, oppilashuollon toimivuutta ja osallisuuden toteutu-
mista. Miten oppimisen kolmiportainen tuki saadaan toimimaan käytännön 
koulutyössä? Millä keinoilla oppilashuollon monialainen yhteistyö saadaan 
toimivaksi yläkouluissa? Miten oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunta 
saadaan kokemaan, että he ovat osallisia oman yläkoulun toiminnassa? Tämän 
tutkimuksen yksi keskeinen tulos on monialaisen yhteistyön toimivuuden mer-
kitys. Tätä voidaan toteuttaa tiimityöllä, joten toimivia malleja olisi syytä kehit-
tää. Miten yläkoulun aikuisten yhteistyö saadaan toimivaksi rehtorin johdolla? 
Kiinnostava tutkimusaihe olisi myös yläkoulujen tiedotusstrategiat ja niiden 
kehittäminen. 

Suomalaisen peruskoulun tulee pyrkiä monialaisen inklusiivisen yhteis-
työn avulla saamaan kaikki nuoret osallisiksi kouluun ja yhteiskuntaan sekä 
samalla pyrkiä estämään nuorten syrjäytymistä. Tähän tulisi löytää keinoja. 
Tärkeä tutkimusaihe olisi myös se, miksi pojat tarvitsevat enemmän erityistä ja 
tehostettua tukea perusopetuksessa kuin tytöt. Aiemmin Suomen koulutuksen 
historiassa on oltu syystäkin huolissaan siitä, saavatko tytöt tasavertaisen kou-
lutusmahdollisuuden. Nyt on syytä tutkia erityisesti poikien osallisuutta perus-
koulussa. Tavoitteena on tietysti se, että kaikki oppilaat pystyisivät suoritta-
maan perusopetuksen siten, että heillä olisi hyvät jatko-opintomahdollisuudet. 
Kuten Suomen perusopetuslaki (1998/628, 2§) toteaa: 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vas-
tuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. ---- Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yh-
teiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin 
kehittää itseään elämänsä aikana.  



179 
 
SUMMARY 

Background of the study 
 
According to UNICEF, Finland is the world’s fifth best country for children and 
adolescents (UNICEF 2017), and the good performance of our comprehensive 
school pupils in the PISA assessments gave Finland a reputation as an “educa-
tional wonderland” (Vettenranta et al. 2016). On the other hand, Finnish com-
prehensive school pupils’ school wellbeing and school enjoyment have been 
interpreted as poor, which has received critical attention in international com-
parisons (Harinen & Halme 2012; OECD 2016; Välijärvi 2015).  

Reforms have been recently carried out in Finland in order to develop 
teaching as well as pupils’ wellbeing and school enjoyment: the Student Wel-
fare Act (1287/2013) aims to improve student welfare services, and the 
Amendment 642/2010 of the Basic Education Act was issued in order to devel-
op three-step support for learning. According to the National Core Curriculum 
for Basic Education (2014), basic education is developed based on the principle 
of inclusive education, ensuring that education is accessible and barrier free, 
and that teaching promotes participation and growth as a member of a demo-
cratic society.  

The view on inclusion in this study is based on the Index for Inclusion by 
Ainscow and Booth (2002; 2005) and on the view of Ainscow, Booth and Dyson 
(2006; 22–26) where inclusive values and principles are emphasised more than 
the target groups. These values include “equity, participation, community, 
compassion, respect for diversity, sustainability, entitlement”. They regard “in-
clusion as a principled approach to education and society”. In this study, inclu-
sion is viewed as an enabler of all pupils’ social and academic needs and as a 
promoter of communality (Göransson & Nilholm 2014). In Booth and Ain-
scow’s (2005, 31) Index for Inclusion, the development of schools is divided into 
three parts: creating inclusive cultures, producing inclusive policies, and evolv-
ing inclusive practices.  
 
Implementation and results of the study 
 
My research task was to examine the implementation of inclusive education in 
the work of lower secondary school teachers also serving as form tutors. Also 
based on my own work experience, form tutors at this school level (i.e. the 
grades from seven to nine) play a central role in following pupils’ school per-
formance and wellbeing as well as in arranging support measures for them. I 
focused on the form tutors’ inclusive cooperation with pupils, parents and 
school staff. In addition, I conducted a survey at the Talvimäki School, where 
the form tutor work has been developed.  
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The research questions were as follows: 

1. How do form tutors implement inclusive education in their work at low-
er secondary school? 

a) According to the form tutors, how are the principles of inclusive school 
culture implemented in their work? 

b) According to the form tutors, how is inclusive education implemented 
between the form tutor and the pupils? 

c) According to the form tutors, how is inclusive cooperation implemented 
between the form tutor and the parents?  

d) According to the form tutors, how is inclusive cooperation implemented 
in the tutor’s multisectoral cooperation that aims to provide student wel-
fare services and learning support? 

2. What do the inclusive activities include at lower secondary school and 
how can the work of lower secondary school tutors be carried out from 
the perspective of inclusion? 

 
I used mixed methods in this qualitative study: I mainly applied qualita-

tive research methods and analysis, but I analysed the results of the Index for 
Inclusion using quantitative methods. My survey questionnaire was answered 
by 102 form tutors from 13 lower secondary schools. The questionnaire consist-
ed of two parts: the Index for Inclusion by Booth and Ainscow (2002; 2005), 
which measured the tutors’ views on the realisation of inclusive education in 
their work, and of open-ended questions related to the tutors’ collaboration 
with pupils, parents and school staff. I investigated the development of tutor 
work in a school community by interviewing 22 people at the Talvimäki School.  

According my findings, inclusive school culture and the policies of inclu-
sive education are mainly implemented in the work of form tutors, but the real-
isation of inclusive practices needs to be enhanced. The form tutor supports the 
inclusive participation of individuals as well as groups at school. Tutors are 
ideally adults whom pupils can trust at school because they support pupils’ 
schoolwork and wellbeing. On the other hand, form tutors guide cooperation 
within the entire class and organise multisectoral cooperation for the provision 
of student welfare services and learning support. Tutors also support the partic-
ipation of parents in school–home cooperation because they support and guide 
pupils together with the parents. A third important group of cooperation part-
ners are teachers and other school staff, with whom form tutors must take joint 
responsibility for the school day and promote school-wide inclusive community 
spirit. At the Talvimäki School, the aim was to promote social connectedness 
together with pupils, staff and parents in compliance with inclusive values 
(trust, responsibility, safety, communality). The form tutors developed their 
work through multisectoral cooperation in pedagogical support teams. Moreo-
ver, the staff’s joint leisure activities increased their community spirit. 
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Conclusions 

 
Based on my interpretation, the principles of the Finnish comprehensive school 
and those of inclusion have much in common: the objectives of equality and 
participation are part of both of them. This can explain why the teachers in this 
study found that inclusion is mainly implemented in school culture and educa-
tional policies. Particularly the social and participatory discourse on equality 
(Simola, Seppänen, Kosunen & Vartiainen 2015) bring the concept of equality in 
Finnish educational policy close to the equality of inclusion. Since the compre-
hensive school reform in the 1970s, the equal rights of different social groups to 
education have been emphasised in Finland. According to the National Core 
Curriculum for Basic Education 2014 (Finnish National Board of Education 
2016), the social task of basic education is to promote equality, equity and jus-
tice through teaching that supports participation and growth as a member of a 
democratic society.  

A broad view on inclusion regards education as a basic right that builds 
and maintains a fair and democratic society – whereby it is also a political pro-
cess that aims at engaging everyone (Ainscow & Miles 2009, 1–3; Naukkarinen 
2005, 12; UNESCO 2001). The idea of individual equality is realised in the 
school classes where specific subjects are emphasised, enabling individual 
equality for lower secondary school pupils and their parents (Simola et al. 2015). 
However, one should be aware of the consequences of the development: “a 
fragmenting comprehensive school” may facilitate the realisation of individual 
equality, but it may reduce social and participatory equality as well as inclusive 
participation for all. When highlighting all pupils’ inclusion, we should also 
consider why boys constitute the clear majority of pupils receiving special and 
intensified support in basic education.  

The implementation of inclusive education in the work of lower secondary 
school tutors is defined in international agreements, the Finnish legislation on 
basic education and student welfare services, the national core curriculum for 
basic education, and the municipal and school-specific curriculum. In practice, 
the operating culture of the school, the functioning of multisectoral cooperation 
and the teacher’s competence affect the implementation of inclusive education 
the most. The legislation and guidelines related to student welfare services and 
learning support must be clarified. In addition, we need national guidelines and 
models tested in different schools for implementing inclusion, student welfare 
services and learning support. Above all, each school needs clear rules for im-
plementing its own student welfare services and three-step support. Organised 
teamwork as well as teachers’ reciprocal mentoring and continuous education 
are also highly important for developing teachers’ competences to meet the 
challenges of daily schoolwork. 

When implementing the principle of inclusion that states everyone is ac-
cepted, everyone is helped – in other words, in managing pupils’ affairs, stu-
dent welfare services and three-step support – the skills defined, for example, in 
the profile of an ‘inclusive teacher’ are useful for the form tutor (European 
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Agency for Development in Special Needs Education 2012). Inclusive teachers 
appreciate diverse learners and support all of them; they also actively cooperate 
with parents and other adults at the school as well as engage in professional 
development activities.  

 
Reliability and ethics of the study 
 
I assessed the reliability of the study based on the principles for assessing quali-
tative research by Guba and Lincoln (1985, see also Tynjälä 1991). These princi-
ples include credibility, transferability, dependability and confirmability.        

I followed the ethical principles of research in the humanities defined by 
the Finnish National Board on Research Integrity (2009), including respecting 
the research subjects’ autonomy, avoiding harm, and ensuring privacy and data 
protection. The principle of utility, which is also an ethical norm in the humani-
ties (Kuula 2009, 64), is realised in this study as well: both individual teachers 
and school communities can benefit from the results. 
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Liite 2: Avoimet kysymykset luokanohjaajille kyselytutkimuksessa 

Arvoisa yläkoulun luokanvalvoja! 

Teen kasvatustieteen väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon. Tämä kysely on osa tutkimusta, jossa yläkoulun luokanvalvo-
jan työtä tutkitaan inklusiivisesta näkökulmasta. Inkluusio on suuntaus, joka korostaa kaikkien yksilöiden osallis-
tumista ja yhteistyötä kouluyhteisössä. Inkluusio korostaa sitä, että kaikilta oppilailta poistetaan oppimisen ja 
osallistumisen esteitä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan luokanvalvojan työtä osana koulun oppilashuoltoa ja oppimisen 
tukea sekä etsitään keinoja luokanvalvojan työn kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuu yläkouluja eri puolilta Suomea. 
Olen ollut yhteydessä koulunne rehtoriin, joka on myöntänyt luvan koulunne osallistumiseen. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti, jolloin vastaajien henkilökohtaiset tiedot tai yksittäisen koulun tiedot eivät tule esille. Tutkimukseen 
osallistumisesta ja tutkimustuloksista on hyötyä koulutyön kehittämisessä yläkoulussa.  

Tässä lomaketutkimuksessa sivut 1-3 käsittelevät luokanvalvojan työtä ja sivut 4-6 perustuvat Tony Boothin ja Mel 
Ainscown Inkluusioindeksi-malliin (Index for Inclusion 2002; 2005). Inkluusioindeksi mittaa opettajan käsitystä inklu-
siivisen koulukulttuurin, osallistavan opetuksen periaatteiden ja inklusiivisten käytäntöjen toteutumisesta omassa 
koulussa.                     

 Kiitos osallistumisesta!      Anne Tikkanen   (yhteystiedot)            

Sivut 1-3:     Täydennä tai ympyröi vastauksesi:            

1. Olen mies/ nainen. 
2. Olen ollut opettajana yläkoulussa ……… vuotta. 
3. Olen ollut luokanvalvojana yläkoulussa ……… vuotta. 
4. Olen tällä hetkellä 7./ 8./ 9./10.luokan luokanvalvoja. 
5. Valvontaluokallani on ……… oppilasta. 
6. a) Opetan koko valvontaluokalleni seuraavia oppiaineita:  

b) Opetan osalle luokkaa seuraavia aineita: 
c) En opeta valvontaluokkani lainkaan. 

 7. Olen kiinnostunut luokanvalvojan tehtävistä: a) erittäin paljon b) melko paljon c) melko vähän d) en 
lainkaan. 

 8. Mitkä ovat mielestäsi luokanvalvojan tärkeimmät tehtävät (3-5 tehtävää): 

 9. Millä tavoin voit vaikuttaa hyvän luokkahengen syntymiseen omassa luokassasi? 

 10. Missä eri asioissa otat yhteyttä oman luokkasi huoltajiin? 

 11. Missä tilanteissa huoltajat ottavat yhteyttä luokanvalvojaan? 

12. Kuinka usein koulussanne järjestetään vanhempainiltoja eri luokka-asteilla                                                                                         
ja mitä aiheita niissä yleensä käsitellään?  

13. Kuinka monta kertaa vuodessa järjestät luokanvalvojana vanhempaintapaamisia kullekin luokkasi 
oppilaalle?          a) useamman kerran vuodessa  b) kerran vuodessa  c) vain tarvittaessa  d) en lainkaan 

14. Ketkä kaikki koulussanne hoitavat seuraavia asioita, jotka mahdollisesti koskevat valvontaluokkaasi? 
Merkitse numerolla 1-13 kohtien a-m perään ne henkilöt, jotka asiaa yleensä koulussasi hoitavat.  (Tauluk-
ko ks. LIITE 1) 

15. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat luokanvalvojan työssä? 

16. Miten luokanvalvojan yhteistyötä muun henkilökunnan ja huoltajien välillä voisi mielestäsi kehittää? 

17. Millaista apua tai ohjeistusta kaipaisit mainitsemiisi ongelmiin? 

18. Perusopetuslain mukaan oppilaan oppimista tuetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Mil-
lainen rooli luokanvalvojalla on kolmiportaisen tuen toteuttamisessa koulussanne? 

19. Milloin olet kokenut onnistuneesi luokanvalvojana? 

Sivut 4-6: Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallin (2005) väittämät. (ks. taulukot 5A, 5B ja 5C).                  
Lopussa avoin kysymys: Tärkeimmät kehittämiskohteet Inkluusioindeksin perusteella?     
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Liite 3: Haastattelukysymykset Talvimäen koulussa 

Luokanohjaajien haastattelu: 

Aloitus: 

- Mitä aineita opetat? Kauanko olet ollut opettajana ja luokanvalvojana? Mitä ajankohtaisia asioita 
koulussanne on meneillään? 

Arvot: 

- Mitä mieltä olet koulunne arvoista ”luottamus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus”? Miten 
nämä arvot näkyvät koulussa? Miten erityisesti yhteisöllisyys näkyy koulussanne? 

- Miten ymmärrät käsitteen inkluusio eli osallistava kasvatus? Miten se näkyy koulussanne? 
 

Luokanvalvoja/luokanohjaaja – kumpi on parempi nimitys? 

-  Mikä merkitys on yläasteen luokanvalvojalla? 
- Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat luokanvalvojan työssä? Oman tutkimuskyselyn pe-

rusteella ongelmina koettiin seuraavaa: aikaa liian vähän suhteessa työmäärään, ongelmat huol-
tajien kanssa, luokassa ei ole yhteishenkeä tai osalla oppilaista on isoja käytös-/oppimisongelmia, 
kouluyhteisön työnjako epäselvä, oma ammattitaito ja jaksaminen epäilyttää, palkkaus) 

Toiminta oppilaiden kanssa: 

- Miten voit auttaa luokkaasi hyvän luokkahengen luomisessa? Miten saat luottamukselliset välit 
luokan kanssa? 

- Missä asioissa kysyt oppilaiden mielipidettä? 
- Millainen ilmapiiri koulussanne on? Mistä tämä mielestäsi johtuu? 
- Millainen tilanne koulussanne on kiusaamisen suhteen? Miten puutut siihen opettajana ja luo-

kanvalvojana? 
- Miten huomioit maahanmuuttajaoppilaat luokallasi/ opetuksessasi? 
- Mitkä oppilaaseen liittyvät asiat saavat sinut huolestumaan luokanvalvojana tai opettajana? Mi-

ten toimit? 
- Miten luokanvalvojana olet mukana kolmiportaisen tuen antamisessa oppilaalle? Toimiiko sys-

teemi niin kuin luokanvalvojan opas kertoo? Mitä mieltä olet opettajan, luokanvalvojan ja oppi-
laan oppaasta? 

- Miten koulunne nettisivuilla olevat oppilaan, huoltajan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet 
toimivat käytännössä? 

- Millaisia opetusmenetelmiä käytät opetuksessasi? Entäpä yhteistoiminnallinen oppiminen ja yh-
teisopettajuus? 

- Mitä taitoja oppilaan mielestäsi tulisi oppia tulevaisuutta varten juuri yläkoulussa? 
 

Toiminta vanhempien kanssa:  

- Miten hoidat yhteyksiä koteihin? Miten teet yhteistyötä muun kouluväen kanssa tässä asiassa? 
- Mihin asioihin vanhemmat voivat vaikuttaa koulussa? Onko se mielestäsi riittävää? 
- Näkyvätkö kulttuurierot yhteistyössä maahanmuuttajavanhempien kanssa? 

 
Toiminta kouluyhteisössä: 

- Miten olet mukana ”luokkatasoisen pedagogisen tuen tiimissä”? Miten arvioit systeemin toimi-
vuutta verrattuna aiempaan? Mitä etuja se tarjoaa aiempaan? Pitäisikö sitä kehittää?  

- Millaista yhteistyötä teet muiden luokanvalvojien ja opettajien kanssa? Onko luokkien välillä kil-
pailua? 
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- Missä asioissa teet yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa? Miten moniammatillinen yhteistyö 
sujuu? 

- Millaista koulutusta olet saanut opettajan ja luokanvalvojan työhön viime vuosina? Millaista kou-
lutusta haluaisit? 

- Miten uudet opettajat ja sijaiset ohjataan tehtäviinsä? Mitä mieltä olet mentoroinnin tarpeesta? 
- Missä tilanteissa koet onnistuvasi opettajana ja luokanvalvojana? 

Lopuksi: 

- Missä asioissa koulunne on mielestäsi onnistunut? Missä voisitte olla esimerkkinä muille? 
- Mitä asioita voisitte parantaa tulevaisuudessa?            
-  Kiitos haastattelusta!     

 
Luokkatasojohtajien haastattelu: 

Aluksi: 

- Kauanko olet ollut opettajana, luokanvalvojana tai luokkatasojohtajana? Mitä aineita opetat? 
- Mitä ajankohtaisia asioita koulussanne on juuri nyt? 

Arvot: 

- Mitä mieltä olet koulunne arvoista ”luottamus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus”? Miten 
nämä arvot näkyvät koulussa? Miten erityisesti yhteisöllisyys näkyy koulussanne? 

- Miten ymmärrät inkluusion eli osallistavan kasvatuksen? Miten se näkyy koulussanne? 
Toiminta: 

- Olet luokkatasojohtaja luokkatasoisen pedagogisen tuen tiimissä. Mitä se tarkoittaa?  
- Mitä teet luokkatasojohtajana? Miten luokkatasojohtajat valitaan? 
- Miten kuvailisit tiimien perustehtävää ja toimintaa? 
- Mitä etuja näet tässä systeemissä aiempaan verrattuna? Olisiko jotain kehitettävää? 
- Miten saat oman tiimisi toimimaan hyvin? 
- Miten muuten kouluanne on kehitetty viime vuosina? 
- Mikä on mielestäsi luokanvalvojan tehtävä ja merkitys yläkoulussa? 
- Miten moniammatillinen yhteistyö toimii koulussanne?  
- Miten suunnittelette ja toteutatte yhteistyötä kotien kanssa? Mihin asioihin vanhemmat voivat 

vaikuttaa? 
- Miten oppilaat hyötyvät tästä tiimi- systeemistä? 
- Mihin asioihin oppilaat voivat vaikuttaa koulussanne - ja omalla tunnillasi? 
- Millaisia opetusmenetelmiä käytät? 
- Millainen ilmapiiri koulussanne on? Mistä tämä johtuu? 
-  Millainen tilanne koulussanne on kiusaamisen suhteen? Miten puutut siihen opettajana ja luok-

katasojohtajana? 
- Miten erilaiset oppilaat esim. maahanmuuttajaoppilaat saadaan tasavertaisina mukaan koulun 

elämään? 
- Millaista koulutusta olet saanut tehtäviisi? Millaista tarvitsisit? 

Lopuksi: 

- Missä asioissa koulunne on mielestäsi onnistunut? Missä voisitte olla esimerkkinä muille? 
- Mitä asioita voisitte parantaa tulevaisuudessa?              
- Kiitos haastattelusta!    

      
Oppilaskunnan edustajien haastattelu: 

Aluksi: 

- Miltä luokalta olet? Miksi halusit oppilaskuntaan? Miten sinut valittiin tehtävään? 
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Toiminta: 

- Millaista toimintaa ja tapahtumia järjestätte koulussa? 
- Mihin asioihin voitte vaikuttaa koulussa? 

(Esimerkiksi järjestyssäännöt, opetusmenetelmät, ruokailu, välitunnit, tapahtumat, rangaistukset, 
puhelimen käyttö jne?) 

- Tutkitaan yhdessä järjestyssääntöjä: Ovatko ne toimivat? Ovatko koulun rangaistukset toimivia? 
- Mihin asioihin haluaisitte vaikuttaa? 
- Jos kouluun tulee uusi oppilas, miten hänet otetaan mukaan? 
- Miten teette yhteistyötä oman luokan oppilaiden kanssa? Entä muiden oppilaiden kanssa?  

Kouluyhteisö: 

- Millainen ilmapiiri koulussanne on? Miten oppilaskunta voi parantaa kouluviihtyvyyttä? 
- Millainen tilanne koulussa on kiusaamisen suhteen? Millä keinoilla voitte vähentää kiusaamista?  
- Mikä merkitys luokanvalvojalla on oppilaalle? Mitä hän tekee? 
- Millainen on hyvä luokanvalvoja? 
- Miten opettajat yleensä ja luokanvalvoja erityisesti voivat vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja luok-

kahenkeen positiivisesti? 
- Keneltä ja miten saat apua, jos koulu ei suju? 
- Miten oppilaskunnan toimintaa ohjataan? 

Arvot: 

- Mitä mieltä olet koulunne arvoista ”luottamus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus”? Miten 
nämä arvot näkyvät koulussa? Miten erityisesti yhteisöllisyys näkyy koulussanne? 

- Mitä mielestäsi tarkoittaa inkluusio eli osallistava kasvatus? Miten se näkyy koulussanne? 
Lopuksi: 

- Missä asioissa koulunne on mielestäsi onnistunut? Missä voisitte olla esimerkkinä muille? 
- Mitä asioita haluaisitte parantaa tulevaisuudessa?              
- Kiitos haastattelusta!    

  
Rehtorin haastattelu: 

Johdanto: 

- Mitä ajankohtaisia asioita koulussanne on nyt meneillään? 
- Millainen koulu tämä Talvimäen koulu on rehtorin mielestä? (Lisäksi spesifejä kysymyksiä) 

Arvot: 

- Miten koulun arvot ”luottamus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus” on valittu?  
Miten arvot näkyvät koulussanne? Miten erityisesti yhteisöllisyys näkyy koulussanne? 

- Millainen merkitys rehtorilla on arvojen toteutumisessa - ja koko koulutyössä? 
- Miten ymmärrät käsitteen inkluusio? Miten se näkyy koulussanne? 
-  Millaista kehittämistä koulussanne on tehty viime vuosina? 

Toiminta:  

- Mikä merkitys luokanvalvojilla on yläkoulussa? 
- Miten toimivat ”luokkatasoinen pedagogisen tuen tiimit”? 
- Mitä etua tällaisesta toiminnasta on? Entä mitä kehitettävää? 
- Miten koulussanne toimii ”yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä”? 
- Ketkä tekevät vuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelman ja turvallisuuskansion? Voivatko 

oppilaat tai vanhemmat vaikuttaa näihin? 
- Miten koulun ja kotien yhteistyö on järjestetty koulussanne? 
- Mihin asioihin vanhemmat voivat vaikuttaa? 
- Mihin asioihin oppilaat voivat vaikuttaa? 
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- Miten uudet opettajat ja luokanvalvojat perehdytetään tehtäviinsä? 
- Millaista koulutusta henkilökunta voi saada? 
- Millainen ilmapiiri koulussanne mielestäsi on? Miten kiusaamiseen puututaan? 
- Millainen tilanne koulussanne on maahanmuuttajaoppilaitten osalta? Koskettaako ajankohtainen 

pakolaistilanne kouluanne? 
- Entä miten muut erityistä tukea tarvitsevat oppilaat otetaan huomioon ja millainen rooli luokan-

valvojilla on tässä asiassa?  
- Millaista yhteistyötä koulunne tekee lähiyhteisöjen kanssa? 

Lopuksi:  

- Missä asioissa koulunne on onnistunut? Missä voisitte olla esimerkkinä muille? 
- Mitä asioita voisitte parantaa tulevaisuudessa?           
- Kiitos haastattelusta! 

 
Opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin, erityisopettajan ja terveydenhoitajan haastattelu: 

Aluksi: 

- Mitä tehtäviisi kuuluu? Tarkempia kysymyksiä jokaisen oman työnkuvan sisällöstä ja ajan-
kohtaisista asioista. 

- Kauanko olet ollut täällä töissä? Miten olet viihtynyt? 
Toiminta: 

- Missä asioissa teet yhteistyötä luokanvalvojien kanssa? Toimiiko yhteistyö hyvin? 
- Miten monialainen yhteistyö toimii koulussanne? 
- Miten olet mukana koulun oppilashuoltotyössä? 
- Miten olet mukana kolmiportaisen tuen antamisessa? 
- Miten arvioit koulunne luokkatasoisen pedagogisen tuen tiimien toimivuutta? Edut ja haitat? 
- Miten oppilaiden ongelmia käsitellään oman työsi näkökulmasta? 
- Miten olet yhteistyössä vanhempien kanssa? 
- Mitkä ovat oman työsi suurimmat haasteet? 
- Millainen ilmapiiri koulussanne on? Mistä se johtuu? 

Arvot: 

- Miten koulun arvot ”luottamus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus” näkyvät työssäsi? 
- Miten ymmärrät inkluusion eli osallistavan kasvatuksen? Miten se toteutuu omassa työssäsi ja 

koko koulussa? 
Lopuksi:  

- Mitkä asia toimivat hyvin koulussanne? Mistä tämä mielestäsi johtuu? 
- Mitä asioita haluaisit parantaa koulussanne? Miten tekisit sen?               
- Kiitos haastattelusta! 

 
Nuorisotyöntekijöiden haastattelu? 

- Mikä on oma työnkuvasi koululla?  
- Millaista toimintaa järjestätte oppilaille ja mitä tavoitteita teillä on? 
- Miten oppilaat hyötyvät siitä, että nuorisotyö on mukana koulussa? 
- Miten yhteistyö toimii opettajien ja muun henkilökunnan kanssa? 
- Miten olet yhteistyössä luokanvalvojien kanssa? 
- Suositteletko vastaavaa toimintaa muihin kouluihin? Miksi?  
- Mitä haasteita näet työssäsi? 
- Miten eri yläkoulut eroavat toisistaan työsi kannalta? 
- Miten haluaisit kehittää työtäsi?                          - Kiitos!  
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Liite 4: Kansainväliset sopimukset inkluusion edistämiseksi 

1. YK:n Vammaisten oikeuksien julistus vuodelta 1975 (Declaration on the Rights 
of Disabled Persons) toteaa, että heillä on oikeus samoihin poliittisiin ja 
sivistyksellisiin oikeuksiin kuin muillakin. Taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus eli ns. TSS-sopimus.  

 
2. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin 1989, Suomessa se tuli 

voimaan 1991. Sopimus on yleisesti hyväksytty näkemys siitä, mitä oikeuksia 
kaikilla lapsilla (= alle 18-vuotiailla) tulisi olla ”ihonväriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai 
sosiaaliseen taustaan, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään” 
katsomatta. 

 
3. Unescon Salamancan sopimus (The Salamanca Statement) vuodelta 1994, joka 

esitti erityisopetuksen kehittämistä. Integraatiota ja inkluusiota olisi edistettävä, 
yksilöön kohdistuvista vaatimuksia olisi kohdistettava yhteisöön. 
Erityisasiantuntijuudesta olisi pyrittävä moniammatilliseen ja vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

 
4. Luxemburgin peruskirjan (The Charter of Luxemburg, 1996) mukaan kaikille 

tarkoitettu koulu (School for All) oli keskeinen perusta erityistä tukea 
tarvitsevien oppilaiden opiskelun turvaamiseksi. Inklusiivinen opetus 
edellyttäisi joustavaa koulutusta, joka pystyisi vastaamaan kaikkien oppilaiden 
tarpeisiin. 

 
5. Koulutus kaikille (Education for All) - toimintaohjelman vuonna 2000 esitti 

kaksi päätavoitetta: yleinen perusopetusmahdollisuus kaikille vuoteen 2015 
mennessä ja sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa vuoteen 2005 
mennessä – nämä tavoitteet ovat myös YK:n vuosituhatjulistuksessa. 

 
6. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus vuonna 2006, 

jossa valtiot tunnustavat vammaisten ihmisten oikeuden tasa-arvoiseen 
koulutukseen. Inklusiivinen koulutusjärjestelmä on taattava kaikilla tasoilla, 
samoin tukitoimet ja pätevät opettajat, jotka osaavat erilaisia opetusmenetelmiä. 
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