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Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa näkemyksiä erään lounaissuomalaisen kunnan 
erityisopetuksen järjestämisestä. Tutkimus toteutettiin noin 2500 asukkaan kunnassa. 
Tutkimuksessa selvitettiin kasvatushenkilöiden, huoltajien ja koululautakunnan jäsenten 
näkemyksiä siitä, millaisena he näkevät kunnan tämän hetkisen erityisopetuksen tilanteen 
ja miten sitä tulisi heidän mielestään kehittää. Tutkimusongelmia oli useita: Millaisia ovat 
kasvatushenkilöiden, huoltajien ja koululautakunnan jäsenten käsitykset 
erityisopetuksesta? Minkälaiseksi vastaajat arvioivat erityisopetuksen tämänhetkisen tilan 
kunnassa? Millaista erityisopetusta tulisi kunnassa vastaajien mielestä tulevaisuudessa 
järjestää? Mitkä asiat vastaajat kokevat erityisopetuksen kehittymisen haasteiksi? 
 
Tutkimuksen aineistonkeruu tehtiin kyselylomakkeella (Liite 3).  Tutkimuksen teoriatausta 
perustuu opetushallituksen laatimaan opetussuunnitelman perusteisiin erityisopetuksen 
järjestämisestä. Teoriaosassa käsitellään myös oppimista ja yleisesti oppimisvaikeuksia.  
Tutkimuksessa on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen osuus. Kuvailevaa 
tutkimusasetelmaa on käytetty, koska tarkoituksena on kuvailla miten erilaiset mielipiteet 
ovat jakaantuneet tutkittavassa joukossa. Kvantitatiivisessa analyysissä kyselyn tuloksista 
laskettiin prosenttiosuudet ja selvitettiin eri ryhmien mielipide-eroja erityisopetuksesta 
vertaamalla osioiden keskiarvoja toisiinsa. Tulokset käsiteltiin Exel- ohjelmalla. Avoimet 
kysymykset jaoteltiin vastausten perusteella kolmeen tai neljään eri luokkaan. 
   
Tutkimus osoittaa, että kohdekunnasta puuttuu järjestelmällinen suunnitelma 
erityisopetuksen toteuttamiseksi. Kaikki vastanneet tahot totesivat, että he eivät tiedä 
kunnan erityisopetuksesta tarpeeksi, mutta kokevat sen hyvin tärkeäksi. Suurimmaksi 
esteeksi erityisopetuksen kehittämiselle tulevaisuudessa nähtiin lähes kaikkien vastaajien 
taholta kehittämisen taloudelliset rajoitteet. 
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1  JOHDANTO 

Tutkimus sai alkunsa, kun kuntaan, jossa työskentelen, muutti yhtenä lukuvuonna noin 

kymmenen erityisopetusta tarvitsevaa oppilasta. Tällöin ilmeni, että sen hetkinen 

erityisopetus ei pysty ottamaan huomioon kaikkia näitä erityistarpeessa olevia. Kunnassa 

erityisopetus perustui sekä kiertävään erityisopetukseen, joka painottui lähinnä puhe – ja 

lukiopetuksen antamiseen että yhdessä koulussa toimivaan pienluokkaopetukseen, jossa 

opiskeli tällöin noin viisi oppilasta. Tähän pienluokkaan ei kuitenkaan voitu tulevia 

oppilaita sijoittaa, koska resurssit olivat riittämättömät tarvittavan opetuksen 

järjestämiseen, ei ollut muun muassa luokkatilaa. 

 

Yleisesti ottaen oppimisvaikeudet eivät oletettavasti ole lisääntyneet, ainoastaan 

oppimisvaikeuksien seulonta on kehittynyt, jolloin oppimisvaikeudet huomataan 

paremmin. Tällöin myös ongelmiin pystytään puuttumaan yhä aiemmin. 

Oppimisvaikeuksien riskien varhainen tunnistaminen ja parempien opetus- ja 

kuntoutusmenetelmien kehittämisen tärkeydestä ovat varmasti kaikki samaa mieltä. Silloin, 

kun oppimisvaikeudet liittyvät selviin neurologisiin sairauksiin tai hermostovaurioihin, 

kehityksen tukemisen tulisi alkaa jo varhaislapsuudessa. Motoriikan ja aistitoimintojen 

häiriöt voidaan tunnistaa jo varhain, mutta sosiaalisen, kielellisen ja muun kognitiivisen 

kehityksen häiriöt näyttäytyvät vähitellen, kun lapsen kehitys ei näillä alueilla etenekään 

odotetulla tavalla. (Ahonen & Aro 2001, 15- 16.)  

 

Itse olen toiminut kaksi vuotta opettajana pienluokassa, joka perustettiin, kun ”kysyntä 

ylitti tarjonnan”. Omassa työssäni olen huomannut, että kunnastamme puuttuu tällä 

hetkellä erityisopetuksen ”punainen lanka”. Suurin ongelma on edelleen, että kysyntä 

ylittää tarjonnan. Ajatuksia ja mielipiteitä erityisopetuksen järjestämisestä on, mutta 

pohdintaa herättääkin, miten erityisopetus saataisiin ideaalilla tavalla toteutetuksi? Kaikkia 

osapuolia täysin tyydyttävään ratkaisuun ei varmasti koskaan päästä, mutta perimmäisenä 

tarkoituksena varmastikin olisi, että pyrittäisiin löytämään ne ratkaisut, jotka auttavat 

oppilasta tämän oppimisvaikeuksien minimoinnissa. Tutkimuksen tarkoituksena on siis 

kartoittaa näkemyksiä erityisopetuksen järjestämisestä kohdekunnassa. Tutkimus 

toteutettiin kyselylomakkeella.  
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Tutkimuksen vastaajat koostuvat niistä tahoista, joille erityisopetuksen järjestämisellä on 

merkitystä, eli suurimman koulun 1.–6. luokkien opettajat, avustajat ja oppilaiden 

huoltajat, 7.–9. luokkien opettajat sekä koululautakunnan jäsenet. 
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2 ERITYISOPETUS PERUSKOULUSSA 

2.1 Peruskoulu ja erityisopetus lain ja opetussuunnitelman 

näkökulmasta 

Keskeisiä perusopetuslaissa (628/1998) kunnille määriteltyjä opetuksen järjestämistä 

koskevia tehtäviä ovat sivistyksen ja tasa-arvoisuuden turvaaminen kaikille oppilaille 

riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta tai taloudellisesta tilanteesta. Lain mukaan 

peruskoulun tulisi tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetusta tulisi järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 

mukaisesti. Lisäksi koulun pitäisi tehdä yhteistyötä kotien kanssa tukemalla niitä 

kasvatustehtävässä (628/1998, 2§.) Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan 

yhdeksänvuotinen ja se koskee jokaista seitsemän vuotta täyttänyttä kansalaista (628/1998, 

9§.) Opetuksen tavoitteena on turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 

alueella.(628/1998, 2§.) (Perusopetuslaki 628/1998.) 

 

Koulutoiminnan eräänä keskeisempänä tarkoituksena ja lähtökohtana on oppilaan 

ainutkertaisen persoonallisen kasvun ja kehittymisen monipuolinen tukeminen (Ikonen 

1999, 76). Opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. 

Opetuksessa tulee olla yhteistyötä kotien kanssa. (628/1998,3§). Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 12, 20) peruskoulun tehtäväksi mainitaan edistää 

oppilaiden persoonallisuuden kaikinpuolista kehittymistä ottamalla huomioon oppilaiden 

yksilölliset erot (Perusopetuslaki 628/1998). 

 

Perusopetuslainsäädännön (PL 628/1998 ja PA 852/1998) ja valtioneuvoston 

tuntijakoasetuksen (1435/2001) säännökset sekä opetussuunnitelman perusteiden 

määräykset koskevat sekä yleisopetuksen että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

opetuksen järjestämistä.  Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetuksen yleiset 

tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa oppiaineittain, 

aineryhmittäin ja toiminta-alueittain. Opetussuunnitelmallisesti esi-, perus- ja lisäopetus 

ovat yhtenäinen kokonaisuus, ja erityisopetus on luonnollinen osa tätä kokonaisuutta.  
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Opetuksen järjestämisen tulee olla joustavaa siten, että jokainen oppilas voi suorittaa 

oppivelvollisuutensa ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti ja saada mahdollisuuden 

jatko-opintoihin. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus saada opetukseen 

osallistumisen edellyttämät tukipalvelut. (Opetussuunnitelman perusteet 2004, 12 -13.)  

2.2 Opetussuunnitelman laatimisen perusteita 

Opetussuunnitelma on etukäteissuunnitelma kaikista niistä toimista, joilla pyritään 

toteuttamaan koululle asetetut kasvatustavoitteet (Hirsjärvi 1990, 132). 

Opetussuunnitelman katsotaan sisältävän opetussuunnitelmanperusteiden mukaiset 

tavoitteet ja sisällöt. Se on monimerkityksinen ja monitahoinen asiakirja. 

Opetussuunnitelmaa voidaan tarkastella suppeassa ja laajemmassa merkityksessä. 

Suppeassa merkityksessä opetussuunnitelma on oppimistavoitteet määrittelevä 

suunnitelma. Laajemmassa merkityksessä opetussuunnitelma kattaa tavoitteiden ja 

sisältöjen lisäksi kaikki opetukseen vaikuttavat toimenpiteet, oppimiskokemukset, 

päätökset, metodiikan, opetusvälineet, oppimateriaalit sekä seurannan ja arvioinnin. 

(Ikonen & Virtanen 2001, 29.) 

 

Paikallinen opetussuunnitelma voidaan laatia alue-, kunta- ja/tai koulukohtaisena. 

Opetussuunnitelmassa määritellään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen 

järjestäminen, opetukseen osallistumisen edellyttämät tukipalvelut sekä opetuksen ja tuen 

järjestämisessä tarvittava yhteistyö. Opetussuunnitelma voidaan jäsennellä esimerkiksi 

seuraavasti: 

• erityisopetuksen tehtävä ja tavoitteet 

• osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen 

• opetuksen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet 

• yhteistyö opettajien kesken sekä kotien ja oppilashuollon asiantuntijoiden 

kanssa 

• oppimissuunnitelman laatiminen  

• oppilaan edistymisen seuranta ja siitä tiedottaminen 

• erityisopettajan suorittama oppilaan arviointiin yhdessä muiden opettajien 

kanssa 
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• erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetuksen 

järjestäminen 

• opetuksen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet 

• yleisopetukseen integroitujen oppilaiden opetuksen järjestäminen ja 

tukitoimet 

• luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestäminen ja tukitoimet 

• HOJKSin laatiminen  

• oppimäärien yksilöllistäminen 

• yhteistyö opettajien kesken sekä yhteistyö kotien, oppilashuollon 

asiantuntijoiden    ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa 

• opetusjärjestelyt ja tukioppilaan siirtyessä takaisin yleisopetukseen 

• erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arviointi ja päättöarviointi 

• oppiaineesta vapauttamiseen liittyvät toimintatavat 

(Opetushallitus 2004.) 

 

Koska koulun tehtävänä on tarjota lapsen edellytysten mukaista opetusta, koulun on 

kyettävä tarjoamaan opetusta sekä lapsille, jotka etenevät nykyisiä opetussuunnitelmia 

nopeammin että lapsille, jotka tarvitsevat enemmän aikaa oppiakseen opiskelun 

perustaidot. Oppimisen hidasteena voivat olla erilaiset kehitysongelmat tai kielelliset 

vaikeudet. Jokainen lapsi kykenee kuitenkin oppimaan, jos hänelle vain tarjotaan siihen 

sopiva mahdollisuus. Erilaisten lievien kehitysongelmien vuoksi vuosittain noin tuhannen 

lapsen koulunaloittaminen siirretään seuraavaan syksyyn. Koululykkäyksen tarkoituksena 

on valmistaa lasta edessä oleviin kouluvuosiin. Pelkkä kypsymisen odottaminen ei riitä, 

vaan lapselle tulee tarjota mahdollisuus kehittää taitoja, jotka myöhemmin helpottavat 

koulunkäyntiä. (Lamminmäki & Meriläinen 1997, 7.)  

 

Aikaisemmin kouluvalmiudesta käytettiin käsitettä koulukypsyys. Nykyisin on laajemmin 

vakiintunut käsite kouluvalmius, mutta myös käsitettä oppimisvalmius käytetään. 

Käytännössä kouluvalmius merkitsee lapsen kykyä oppia. Kaikkiaan kouluvalmiudessa on 

siis kyse lapsen laaja-alaisen toiminnan ja toimintaedellytysten tasosta. ( Hakkarainen 

2002, 66 - 69; Lamminmäki ym. 1997, 15 -16.)  
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Kouluvalmius ei tarkoita varhaista luku- tai kirjoitustaitoa vaan se tarkoittaa tunne- ja 

yhteiselämän kykyjä, eli lapsen keinoja selviytyä päivittäisistä asioista.  

Näitä kykyjä ovat mm. itsevarmuus, kyky odottaa vuoroaan ja noudattaa ohjeita, kyky 

pyytää apua opettajalta, omien tarpeiden ilmaisu ja kyky tulla toimeen toisten lasten 

kanssa. Tähän on tiivistetty hyvin ne taidot, jotka ja lapsella tulisi olla hänen aloittaessaan 

koulunkäynnin. Viime vuosina on lapsen kouluvalmiuden ohella alettu pohtia myös koulun 

valmiudesta ottaa vastaan erilaisia oppilaita. (Hakkarainen 2002, 66-69; Lamminmäki ym. 

1997, 15 -16.) 
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3 ERITYISOPETUKSEN KÄYTÄNTÖJÄ  

3.1 Erityisopetuksen tehtävä 

Erityisopetuksen tehtävänä on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset 

mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä 

ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset 

oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja 

itseluottamusta. Kouluun tulosta sekä opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja 

arvioinnista keskustellaan lapsen vanhempien, perheneuvolan ja eri asiantuntijoiden 

kesken ja koululautakunta vahvistaa kouluun sijoittamisen. Keskeistä on myös suotuisten 

olosuhteiden ja tarpeellisten tukitoimenpiteiden järjestäminen, jotta opetuksen 

järjestäminen yleisopetuksen luokalla olisi mahdollista, silloin kun oppilaalla on siihen 

edellytyksiä. ( Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 77- 78.)  

 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 

oppimäärän suorittamisesta. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetukseen 

ottamisen tai siirtämisen päätöstä. Yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko 

oppimäärää tai vain yksittäisiä oppiaineita. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee 

olla erityisen painavat syyt. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, 

tulee järjestää muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen 

vuosiviikkotuntiensa määrä vähene. (Opetussuunnitelman perusteet 2004, 27.) 

 

Erityisopetus edellyttää opiskelupaikkaa, -tilaa, -aikaa ja eri toimintoja koskevia päätöksiä 

sekä resurssien varaamista niiden toteuttamiseen. Mikäli oppilaan opiskelu muun 

opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta 

tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen 

ryhmässä. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen 

oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jos oppilas ei tukitoimista 

huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään.   

Erityisopetusta peruskoulussa järjestetään monella eri tavalla. Jokaiselle oppilaalle 

tarkistetaan yksilöllisesti juuri hänelle sopiva erityisopetusmuoto opetussuunnitelmineen. 
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Jokaisella erityisopetuksen järjestysmuodolla on kannattajansa ja vastustajansa. 

(Opetussuunnitelman perusteet 2004, 27.) 

3.2 Erityisopetuksen taustalla vaikuttava oppimiskäsitys 

Oppimisella tarkoitetaan kokemusten aiheuttamaa suhteellisen pysyvää käyttäytymisen 

muutosta tai käyttäytymisen potentiaalien (taitojen, tietojen ja tunnereaktioiden) muutosta, 

joka ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhemmin käyttäytymisen muutoksena. Ihminen 

oppii, mitkä ympäristön tapahtumat liittyvät toisiinsa ja omiin reaktioihin sekä mitä 

seurauksia toiminnasta on. Lisäksi käyttäytyminen voi muuttua suoraan toisten toiminnan 

seuraamisen pohjalta. (Kuusinen & Korkiakangas 1993, 23- 24.) 

 

Kognitiivinen oppiminen kuvaa kouluoppimista, jota edellä mainitut perustilanteet eivät 

kata. Tämän oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa kaikkein keskeisimmässä asemassa 

on oppija itse ja hänen aktiivinen toimintansa. Informaatiota prosessoidaan sen tiedon 

varassa, mikä yksilöllä on ennestään, ja tieto nivoutuu kokonaisuuksiksi, skeemoiksi. 

Skeemat ovat yksilöittäin erilaisia, koska ihmisten kokemukset ovat erilaisia. Tämän 

lisäksi niihin sisältyy ihmisen tuntemukset ja arvostukset itsestään, muista ihmisistä ja 

ympäristöistä sekä koko maailmasta. (Kuusinen ym. 1993, 50.)  

 

Tarkkaavaisuuden kohteena oleva informaatio vaikuttaa havainnoinnin perustana oleviin 

käsityksiimme ja odotuksiimme. Tätä vaikutusta ja skeeman muutosta kuvataan 

assimilaatiolla, joka kuvaa uuden tiedon nivoutumista vanhaan sekä akkommodaatiolla, 

jossa uusi tieto muuttaa vanhaa jo olemassa olevaa viitekehystä. Skeemat eivät ole koskaan 

täysin suljettuja ja täsmällisiä vaan ne muuttuvat jatkuvasti kokemusten ja uuden tiedon 

myötä. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 25-26.) 

 

Oppimisen ilmiötä selitettäessä ei voida muotoilla kaikkiin tilanteisiin, oppimistehtäviin ja 

yksilöihin soveltuvia yleisiä oppimisen lakeja, vaan oppimista selittävät tekijät ovat 

sidoksissa kaikkien vaikuttavien tekijöiden kulloisiinkin piirteisiin. (Kuusinen ym. 1993, 

48).  
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Tieto ei siirry, vaan oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota, jäsentää sitä aiemman tiedon 

pohjalta ja rakentaa kokemuksiensa perusteella kuvan maailmasta.  

Tämä kognitiiviselle psykologialle perustuva konstruktiivinen oppimisen näkemys 

korostaa yksilöä ja yksilöllisyyden huomioimista opetuksessa, koska jokainen opittava asia 

vaatii omakohtaista tiedon konstruointia. (Rauste-von Wright ym. 1994,15.) 

 

Ikonen (1999, 76) määrittelee konstruktivismin ymmärtämistä painottavaksi oppimiseksi. 

Konstruktivistinen oppiminen aiheuttaa paljon pedagogisia seuraamuksia, jotka edelleen 

aihetuttavat muutoksia opettajan ja oppijan rooleissa. Koska uutta tietoa omaksutaan 

aiemmin opittua käyttämällä, on opetukseen lähtökohtana oltava oppijan tapa hahmottaa 

maailmaa.  

 

Oppijan oppimisen ja ongelmaratkaisun strategiat on oltava opettajalla tiedossa ja opettajan 

on ymmärrettävä, miten eri oppilaat erilaisista lähtökohdista käsin ymmärtävät asiat. Sama 

asia voidaan tulkita tai käsittää monella eri tavalla. Oppiminen on tavoitteellista, kun 

oppiaines liittyy mielekkäästi omaan elämään. Tällöin tapahtuu oppimista, jota kutsutaan 

ymmärtämiseksi; asia on osattu liittää laajempaan kokonaisuuteen jo olemassa olevien 

tietojen kanssa. Oppijan omakohtaiset tavoitteet ovat tärkeitä, koska oppiminen on oman 

toiminnan tulosta. Toiminnan lisäksi tieto rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeimmät yksilöt ovat toiset oppilaat, opettaja sekä tieto ja 

siihen liittyvät ilmiöt. Opettaja on hallittava opettamansa asia hyvin, kyettävä sitouttamaan 

sitä eri viitekehyksiin ja hänen on kyettävä odottamattomassakin tilanteessa toimimaan 

ongelmanratkaisumallina. (Rauste-von Wright ym. 1994, 159-162.) 

 

Konstruktivismi asettaa koulujärjestelmälle jäsentyneitä ja ratkaisevia haasteita. Oleellista 

on, ettei konstruktivismin pohjalta voi tehdä toimintaa ohjaavia päätelmiä, ellei itse 

ymmärrä ja pysty käytännössä soveltamaan tämän käsityksen periaatteita. 

Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaisesti oppilaan yksilöllisyys ja sen 

huomioiminen nousee opetuksessa entistä tärkeämmäksi asiaksi. Erilaiset oppijat on 

tunnistettava ja osattava huomioida opetuksessa. (Rauste-von Wright ym. 1994,160.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteista voidaan useista kohdista löytää liittymäkohtia 

pedagogisille seuraamuksille, jotka liittyvät konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.  
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Jokainen oppija on yksilö, jonka kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden 

oppimiseen. Uuden tiedon omaksumista edistää tiedon kytkeminen oppilaan omiin 

kokemuksiin ja olemassa oleviin tiedon rakenteisiin. (Peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteet 2004, 16). Tämän vuoksi on ymmärrettävä, että uutta tietoa omaksutaan aiemmin 

opittua käyttämällä, jolloin opetuksen yksilöllistäminen ja erittyminen on erityisen tärkeää.  

 

Ymmärtämisen painottaminen edistää mielekästä tiedon konstruointia. Oppimiskäsitys 

korostaa oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa jäsentäjänä, jolloin oppiminen on 

oppijan oman toiminnan tulosta. Oppilaan käsitykset ja osoituksen ohjaavat sitä, mihin hän 

havaintonsa kohdistaa, mitä informaatiota hän ottaa vastaan, ja millaisen tulkinnan hän 

sille antaa (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 10.) 

 

Koulu joutuu korostamaan tiedon suhteellista totuutta. Tärkeää on aihekokonaisuuksien 

liittäminen lasten ja nuorten omaan kokemusmaailmaan. Oppiminen on pitkälti sosiaalista 

vuorovaikutusta, jolloin oppimisympäristöjen suunnittelussa korostuvat sekä ihmisten 

väliset suhteet että oppijan ja opittavan välinen interaktio. (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 16.) 

 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan tämä viittaa oppimisen kontekstisidonnaisuuteen 

ja sosiaaliseen vuorovaikutuksen keskeiseen rooliin oppimisessa (Ikonen 1999, 69). Niin 

peruskoululaissa, kuin peruskoulun opetussuunnitelman perusteissakin on selvät 

yhtymäkohdat konstruktivismiin, jonka perusteella opetuksessa voi yleistä ja yhtenäistä 

olla kaikille vain tavoitteiden yleispiirteet ja opetustoiminnan kehykset. Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys johtaa väistämättä joustavan ja oppijan valmiuksia painottavan opetuksen 

korostamiseen. (Ikonen 1999, 77.) 

3.3 Erityisopetuksen järjestäminen 

Erityisopetukseen ottamisesta puhutaan, kun oppilas aloittaa koulunkäyntinsä 

erityisopetuksessa heti ensimmäisellä luokalla. Erityisopetukseen siirtäminen on kyseessä 

silloin, kun oppilas siirretään yleisopetuksesta kesken koulunkäynnin.  
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Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voidaan järjestää Valtioneuvoston 

asetuksen (1435/2001) 9. §:n perusteella osittain toisin kuin koulussa noudatettavassa 

tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen 

perusteltua. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 

määritellään tällöin ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun 

noudattamasta tuntijaosta. (Opetussuunnitelman perusteet 2004, 27- 28.) 

 

Erityisopetukseen otetun tai siirretyn opetus järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä, siten kuin erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa 

päätöksessä on määrätty. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden 

opetuksessa oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi. 

Oppiainekokonaisuuksia voidaan muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä 

valinnaisista aineista opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos oppilaalla ei ole enää 

tarvetta erityisopetukseen, tulee tehdä päätös hänen siirtämisestään yleisopetukseen. 

(Opetussuunnitelman perusteet 2004, 27.) 

 

Lapsen oppimisvalmiuksilla tarkoitetaan useimmiten sellaisia valmiuksia, jotka 

edesauttavat ”kouluoppimista”, lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Oppimisvalmiutta 

mietitään lapsilla, joilla jokin tai jotkut taidoista ei suju. Oppimisvaikeuksia voidaan 

luonnehtia joko laaja-alaisiksi tai erityisvaikeuksiksi. Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista 

puhutaan lapsella, jolla oppiminen tapahtuu hitaasti tai se vaatii erityisen suurta 

ponnistelua oppilaalla. Erityisvaikeuksilla tarkoitetaan lapsen vaikeuksia jollakin tietyllä 

alueella, esim. matematiikan, motoriikan tai tarkkaavaisuuden alueella. (Pihlaja & Svärd 

1997, 102.) 

 

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien 

laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja 

tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan 

kehitykselle voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen 

edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi 

erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea.  
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Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon 

asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä. 

(Ikonen ym. 2001, 45.) 

 

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille voidaan antaa tukiopetusta. Tukiopetus on 

eriyttämistä yksilöllisillä tehtävillä, ajankäytöllä ja ohjauksella. Siihen tulee ryhtyä heti, 

kun oppimisvaikeudet on havaittu, ettei oppilas jää liikaa jälkeen. Kaikille erityistä tukea 

tarvitseville oppilaille voidaan antaa tukiopetusta, mikäli hän ei kuulu osa-aikaisen 

erityisopetuksen piiriin. Oppilaan opiskelua tulee tukea eri tavoin oppimisvaikeuden 

laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetusta, mikäli 

tukiopetus ei yksin riitä. (Ikonen ym. 2001, 46.)  

 

Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun 

opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa 

osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa 

samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää 

oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös 

erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. (Ikonen ym. 2001, 46.)  

 

Erityisopetusta järjestetään peruskoulussa monella eri tavalla ja se voidaan jakaa seuraaviin 

alueisiin:  

• samanaikainen erityisopetus  

• osa-aikainen erityisopetus  

• luokkamuotoinen erityisopetus  

• muu, esimerkiksi sairaalassa ja kotona annettu erityisopetus (Ihatsu & Ruoho 

2001, 92.)  

3.4 Samanaikainen erityisopetus 

Samanaikaisessa erityisopetuksessa erityisopettaja työskentelee yleensä samassa fyysisessä 

tilassa yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa, yleisopetuksen ryhmässä. Menetelmä 

helpottaa mm. opetuksen sisältöjen erityttämistä eristämättä erityisoppilaita. (Ihatsu ym. 

2001, 92.)  
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Mielestäni samanaikaisen eritysopetuksen lisääntyminen on askel erityisopetuksen 

kehittämiselle. Siinä opettaja menee erityistä tukea tarvitsevan oppilaan luo, jolloin 

kyseinen käytäntö ei ”leimaa” oppilasta mitenkään. Opettaja toimii yleisopetuksen 

ryhmässä samalla myös muiden oppilaiden tukena. Ihan ongelmatonta samanaikainen 

erityisopetus ei kuitenkaan välttämättä ole. Ongelmien ennalta ehkäisemiseksi opettajien 

työnjako ja vastuualueet opetuksessa pitää olla hyvin selvillä. Myös opettajien välinen 

henkilökemia pitää toimia sujuvasti. 

3.5 Osa-aikainen erityisopetus 

Osa-aikainen erityisopetus tukee yleisopetuksen yhteydessä oppilaita, joilla on lieviä 

oppimisen ja sopeutumisen vaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opiskelutaitojen 

parantamiseksi. Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus pyrkii suoran vaikuttamisen sekä 

konsultoinnin kautta oppimis- ja kouluvaikeuksien ennalta ehkäisemiseen, tasoittamiseen 

ja voittamiseen. Erityisopettaja arvioi luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa mm. 

äidinkielen ja matematiikan taitoja sekä suunnittelee ja sopii erityisopetuksesta opettajien 

ja vanhempien kanssa. Osa-aikainen erityisopetus on yksilöllistä, ja opetus tapahtuu 

yleensä pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopettajana 

luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa oppilaan omassa luokassa. Erityisopettajan työ 

on ennalta ehkäisevää, korjaavaa, oppilaiden kokonaiskehitystä, oppimista ja kasvua 

tukevaa asiantuntijan suorittamaa toimintaa. (Ihatsu ym. 2001, 92.)  

3.6 Luokkamuotoinen erityisopetus 

Tavoitteena on antaa oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet selviytyä oppivelvollisuudesta 

omien edellytystensä mukaisesti vertaisryhmänsä kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan 

vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Oppilaan opetus voidaan 

määritellä hänen edellytystensä mukaiseksi yksilöllistämällä tavoitteita. Yksilölliset 

tavoitteet määritellään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa 

suunnitelmassa (HOJKS). Erityisoppilaalla voi olla pidennetty oppioikeus. Ellei opetusta 

voida antaa muun opetuksen yhteydessä tukitoimin (tukiopetus, koulunkäyntiavustaja), se 

järjestetään osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Opetuksen toteuttaminen 

vaatii erilaisia toimintamuotoja, tilaa, aikaa ja resursseja (koulutus, tuntikehys) kunnan 

taholta. (Ihatsu ym. 2001, 92.) 
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Luokkamuotoisella erityisopetuksella tarkoitetaan pienluokassa annettavaa joko koko- tai 

osa-aikaista opetusta. Opetusta voidaan antaa peruskoulun yhteyteen perustetuissa 

erillisissä luokissa, erityiskouluissa tai laitoksissa. Periaatteena on, että oppilaan 

kokoaikainen opiskelu erityisluokkaopiskelussa on harmoniassa yksilön terapeuttisten ja 

oppimistarpeiden kanssa ja että paluu yleisopetukseen tapahtuu niin pian kuin se on 

mahdollista. Erityisluokkasiirto edellyttää yleensä pitkäaikaisia sopeutumiseen tai 

oppimiseen liittyviä ongelmia, jolloin oppilas ei voi opiskella isossa yleisopetuksen 

ryhmässä. (Ihatsu ym. 2001, 92.)  

3.7 Muu, esimerkiksi sairaalassa ja kotona annettu erityisopetus 

Oikeus opetukseen kuuluu myös sairaalassa oleville lapsille. Peruskoululain 4 §:n mukaan 

sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle 

opetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on 

mahdollista. Sairaalakoulu on silta lapsen arkeen. Koulu on normaalia, ikätasoon kuuluvaa 

toimintaa vaikeassakin elämäntilanteessa. Koulu tukee tervettä puolta lapsen 

elämässä. Sairaus ei ole este opiskeluun. Lapsella on oikeus oppilaana oloon ja oppimiseen 

sairaalassa ollessaan. Sairaalaopetuksen määrä ja opetusjärjestelyt riippuvat oppilaan 

terveydentilasta. Esimerkiksi tartuntavaarassa olevien lasten opetus järjestetään vuoteen 

vierellä yksilöopetuksena. Kun lapsi voi liikkua vuoteen/ pyörätuolin avulla tai omin 

jaloin, oppilaat saavat ryhmäopetusta sairaalan koulutiloissa. Mielenterveyden pulmista 

kärsivät oppilaat saavat yksilöopetusta osastolla, jos kyseessä on esim. kriisi- tai vierihoito. 

Lasten- ja nuortenpsykiatrisessa avo- tai osastohoidossa olevien oppilaiden opetus 

toteutetaan sairaalakoulussa pienryhmä- tai luokkamuotoisena erityisopetuksena. 

(Opetushallitus 2004.) 

 

Sairaan lapsen ja nuoren opetuksessa yhteistyön tärkeys korostuu. Jos lapsella on 

terveyteen liittyviä ongelmia, opettaja saa tietoa lääkityksestä, apuvälineistä, terapioista, 

kuntoutumiskeinoista jne. keskusteluissa huoltajien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. 

Huoltajien suostumuksella saa lisätietoa oppilasta hoitavilta henkilöiltä sekä 

sairaalakoulusta. Somaattisesti pitkäaikaissairailla lapsilla voi olla vaikeuksia hyväksyä 

sairautensa ja oppia elämään sen kanssa. Tämä tulee huomioida koulussa, jotta 

kohtuuttomia oppimisen esteitä ei pääse syntymään. (Opetushallitus 2004.) 
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Oppilaiden mielenterveyden pulmat aiheuttavat usein syyllisyyttä, huonommuudentunnetta 

ja häpeää sekä lapsissa että heidän huoltajissaan. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

sekä koulun oppimisympäristöissä tulee korostua arvostava, ammatillinen aikuisuus. Sen 

avulla voidaan kohdata kipeitäkin asioita ja auttaa oppilasta löytämään paikkansa 

kouluyhteisössä tasavertaisena toimijana. (Opetushallitus 2004.) 

3.8 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma HOJKS 

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle tulee laatia hyväksyttyyn 

opetussuunnitelmaan perustuva, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 

laatimiseen osallistuu moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettajat, oppilashuollon 

asiantuntijoita sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat. Suunnitelman tulee 

sisältää seuraavat tiedot, sen mukaan kuin on tarpeen oppilaan opetuksen ja 

tukipalveluiden järjestämiseksi:  

 

• kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä 

erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen 

kehittämistarpeista 

• opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet  

• oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät  

• luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen 

mukaisista oppimääristä  

• niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen 

oppimäärä  

• oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet  

• opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut 

opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja 

oppimateriaalit  

• kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai 

erityisopetuksen ryhmässä  
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• henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä 

heidän vastuualueensa  

• tukipalvelujen toteutumisen seuranta.  

(Ahvenainen ym. 2001, 100- 106; Ikonen ym. 2001, 42 – 44.)  

 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea 

pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Suunnitelmaan kirjataan 

kokemukset oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintatavoista 

ja tukipalveluista. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen 

oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 

koskevassa suunnitelmassa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman laatimiseen osallistuu moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettajat, 

oppilashuollon asiantuntijoita sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat. 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee 

arvioida ja seurata säännöllisesti ja erityisesti oppilaan siirtyessä esiopetuksesta 

perusopetukseen, perusopetuksen aikana luokasta ja koulusta toiseen sekä 

perusopetuksesta toiselle asteelle. (Ahvenainen ym. 2001, 100- 106; Ikonen ym. 2001, 42 – 

44.)  

3.9 Koulu oppilaan yksilölliset tarpeet kohtaavana yhteisönä 

Inkluusio ja integraatio liittyvät läheisesti erityisopetuksen maailmaan. 1960-luvulta 

lähtien on kansainvälisessä keskustelussa ollut esillä kouluintegraatio. Keskeinen tavoite 

on ollut, että haasteellisen oppilaan opetus pyritään järjestämään yleisopetuksen luokassa 

ja pyritään välttämään hänen siirtämistään erilliseen erityisluokkaopetukseen. Tavoitteena 

on lisäksi ollut, että erityisopetukseen jo siirretty/otettu oppilas voisi käydä koulua 

mahdollisimman paljon yleisopetuksen yhteydessä. (Opetushallitus 2004.) 

 

Kouluintegraatio on edennyt Suomessa hitaasti. Erityiskouluja ja erityisluokkia on vielä 

paljon ja erityisluokkien määrä on viime vuosikymmenen aikana jopa kasvanut. Yksi 

yleinen kouluintegraation malli on ollut erityisluokan fyysinen sijoittaminen 

yleisopetuksen koulun yhteyteen. Pysyvä yksilöintegraatio on maassamme harvinaista: alle 

10 % erityisopetukseen siirretyistä/otetuista peruskoulun oppilaista on pysyvästi 

integroituina yleisopetukseen. (Opetushallitus 2004.) 
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Käytännössä integraatiota tapahtuu erityiskoulujen oppilaille, joko osa-aikaisena tai 

kokoaikaisena. Edellä mainittu tarkoittaa, että oppilas integroidaan yleisopetuksen 

puolelle. Usein tämä on kokeilua, jossa katsotaan miten oppilas pärjää isommassa 

yleisopetuksen ryhmässä. Jos oppilaalla on kykyjä ja halua integraatioon, tulisi sitä 

hyödyntää. Kokeilun onnistuessa voidaan oppilas siirtää kokonaan tai osa-aikaisesti 

yleisopetukseen. Kaikilta osin integraatio ei ole ollut ongelmatonta, periaatteessa sitä ei 

enää usein aseteta kyseenalaiseksi; se koetaan arvokkaaksi ja moraalisesti oikeaksi. Mutta 

ongelmaksi on kuitenkin osoittautunut sen toteuttaminen kaikkia osapuolia tyydyttävästi. 

Suurin kysymys varmasti onkin; miten kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan 

ottaa huomioon kaikille yhteisessä opetuksessa? (Anttila, Laes & Suomala 2001, 272 - 

274.) 

 

1980-luvun alussa integraatioajattelu kehittyi mm. Yhdysvalloista, Kanadassa ja Italiassa 

inkluusioajatteluksi. Inkluusio syntyi mm. integraation toteuttamisessa havaituista 

puutteista ja koulutuksen kaksoisjärjestelmäajattelun kritiikistä. Inkluusio edellyttää 

integraatiota perustavampia muutoksia oppimista, oppimisen ohjaamista, koulukulttuuria, 

kuntatason strategioita ja koulun tehtävää yhteiskunnassa koskevissa käsityksissä ja 

toiminnoissa. Yhteinen koulu kaikille merkitsee inkluusiossa kaikkien oppilaiden 

kasvamista koulu-uran alusta saakka yhdistyneessä koulutusjärjestelmässä, jossa ei ole 

erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia. (Moberg 2001, 42 - 43; Murto, Naukkarinen & 

Saloviita 2001, 100; Opetushallitus 2004, 12.) 

 

Bricker (1995) korostaa termien integraatio ja inkluusio välillä olevaa selvää filosofista 

eroa. Hän näkee, että termien integraatio käytettäessä lapset on jaettu ajatustasolla kahteen 

erilliseen tyhmään, jota integraation keinoin pyritään saamaan lähemmäksi toisiaan. 

Inkluusion hän kokee siten, että kaikki lapset automaattisesti kuuluvat samaan ryhmään. 

(Bricker 1995, 181 - 184.) 

 

Inkluusiolla tarkoitetaan laajasti ottaen yhteiskuntaa, joka on tarkoitettu kaikille, jossa 

jokaisella kansalaisella on oikeus tasavertaisesti osallistua kaikilla yhteiskunnan tasoilla 

tapahtuvaan toimintaan. Inklusiivinen kasvatus pitää sisällään ajatuksen myös erilaisten 

oppijoiden mahdollisuudesta saada opetusta yleisopetuksen puitteissa. 
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 Inklusiivinen opetus taas lähtee siitä ajatuksesta, että kaikki oppilaat käyvät alusta asti 

tavallista lähikoulua, jossa he saavat edellytystensä mukaista yksilöllistä opetusta joko 

integroidussa tai pienryhmissä. Integraatioajattelu tarkoittaa pyrkimystä toteuttaa 

erityiskasvatus mahdollisimman pitkälle yleisen kasvatustoiminnan yhteydessä. 

Idealistisena tavoitteena on yksi yhteinen koulu. (Anttila ym. 2001, 272 - 274; Ahvenainen 

ym. 2001, 82, 85, 99; Murto ym. 2001, 101.) 

 

Inklusiivisessa luokassa lähikouluperiaatteen toteutumiseksi tarvitaan mukauttamista, jolla 

tarkoitetaan tässä pedagogista toimenpidettä oppilaan oppimisen edellytysten 

saavuttamiseksi. Mukauttamistavat ovat niitä toimenpiteitä, joiden avulla jokainen oppilas 

voi suorittaa oppivelvollisuutensa omien edellytystensä mukaisesti. Oppilaan auttamiseksi 

mukauttamista voidaan tehdä monella eri tavalla. Oppilaan oppimäärää voidaan mukauttaa 

joko kokonaan tai vain joidenkin aineiden osalta. Opetusmenetelmiä voidaan mukauttaa 

ottamalla huomioon erityistä tukea tarvitsevan kyvyt ja taidot. Oppimisympäristöä 

mukauttamalla voidaan luoda oppimiselle mahdollisimman suotuisat puitteet. Jo se, kenen 

vieressä istuu voi vaikuttaa oppimiseen. (Anttila ym. 2001, 272 - 274; Ahvenainen ym. 

2001, 82, 85, 99; Murto ym. 2001, 101.) Myös Lipsky ja Gartner (1997, 99 - 100) 

määrittelevät inkluusion olevan koulutuspalvelujen tarjoamista kaikille oppilaille, myös 

vaikeavammaisille, lähikoulussa ikätason mukaisissa yleisopetuksen luokissa tarvittavien 

tukipalvelujen ja apuvälineiden avulla, jonka tarkoituksena on valmistaa oppilaita 

täysvaltaisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi.  

 

Erityisopetuksessa opetusryhmät koostuvat oppimisedellytyksiltään usein hyvin erilaisista 

oppilaista. Siksi erityisopetus jaetaan moneen eri opetussuunnitelmajoukkoon. On 

luokittelutapa mikä tahansa, kaikessa on kuitenkin pyrkimys suoda oppilaalle hänen 

oppimisedellytyksiään vastaavaa opetusta. Erityisopetuksessa oppilaalle laaditaan oma 

henkilökohtainen opetussuunnitelma. Oman opetussuunnitelman ja yleisen 

opetussuunnitelman avulla taataan siis oppilaalle hyvää opetusta. Opetussuunnitelman 

tavoitteita tarkastellaan jatkuvasti oppilaiden edistymisen ja arvioinnissa saadun palautteen 

perusteella. Inkluusio ei siis tarkoita, että kaikki opiskelisivat saman opetussuunnitelman 

mukaisesti, vaan siinä edellytetään henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimista ja 

opetuksen eriyttämistä. Inkluusio vaatii onnistuakseen yhteiskunnan ja koululaitoksen 

vahvaa sitoutumista kaikille yhtenäisen koulun kehittämiseen. (Anttila ym. 2001, 274; 

Vehmas 2005, 126.) 
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Toteutuakseen inklusiivinen koulu vaatii kaikilta opettajilta sitoutumista kohdata kaikkien 

lasten tarpeet. Tämän toteutumiseksi nykyinen normaaliutta korostava koulutusideologia 

tulee korvata ajattelutavalla, joka kyseenalaistaa ja hylkää normaaliuden ajatuksen. Koulun 

käytäntöjä tulisi normaalisuuden ajatuksesta poiketen ohjata toimintakulttuuri, joka ei vai 

siedä ja hyväksy erilaisuutta vaan arvottaa sen myönteisesti. Kun nykyinen koululaitos on 

organisoitunut normaaliuden varaan, inklusiivinen koulu organisoituisi erilaisuuden 

varaan. (Anttila ym. 2001, 274; Vehmas 2005, 126.) 

 

Erityisopetus on ollut selkeästi yleisestä opetuksesta erillään 1960-luvulle saakka. 

Taustalla on ollut näkemys, jonka mukaan erityisoppilaat ovat vammaisia tai niin erilaisia, 

että he tarvitsevat erilaista opetusta, joka on perusteltua organisoida erilleen yleisestä 

opetuksesta. Erityisoppilaiden erilaisuuden korostaminen on taas osaltaan edistänyt 

erillisten opetuspalvelujen syntymistä. Samalla näiden palvelujen (erityislaitokset, 

erityiskoulut) olemassaolo on tukenut käsitystä, jonka mukaan erityispalvelujen 

kohdeyksilöt ovat erilaisia kuin muut. Jos jotkut ihmiset ovat erillisissä kouluissa tai 

laitoksissa, heidän täytyy olla selvästi erilaisia. Erillisen segregoidun opetuksen 

kehittyminen on palvellut kahta tarkoitusta. Ensinnäkin hankalien oppilaiden poistaminen 

yleisestä opetuksesta on turvannut järjestystä yleiseen opetukseen. Toiseksi: sijoittamalla 

osa oppilaista erilleen alemman statuksen omaavaan koulutukseen on tuettu sosiaalisia 

luokkaeroja yhteisössä. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2003, 177 - 178.) 

 

Segregaatio luo osaltaan poikkeavuutta ja yksilön leimautuvuutta. Erityiskasvatuksen 

luokittelukategoriat, kuten poikkeavuus- ja vammaisuus, pitävät sisällään paitsi 

objektiivista tietoa ihmisistä, myös poikkeavia ihmisiä koskevia subjektiivisia tulkintoja, 

ajattelutapoja ja ylimääräisiä merkityksiä. Nämä esiintyvät usein ennakkoluuloina. Mikäli 

ennakkoluulot muodostavat kaavamaisen yliyksinkertaistuneen käsityksen jostakin 

ihmisryhmästä puhutaan stereotypiasta. (Hautamäki ym. 2003, 178 - 179.)  

3.9.1 Inkluusioajattelun toteutuminen kohdekunnassa 

Lounais-Suomessa sijaitsevan noin 2500 asukkaan kunnassa on noin 270 perusopetuksen 

oppilasta. Pieni kunta ja sen oppilasmäärältään myös pienet koulut osaltaan tukevat 

inkluusioajattelua. Koululaitoksemme on kautta aikojen toteuttanut integraatioperiaatetta.  
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Kaikki oppilaat ovat opiskelleet yleisopetuksen ryhmissä, jokainen omien 

oppimisedellytystensä mukaan. Koululaitoksemme ei itsessään ole toteuttanut 

segregaatiota, sillä ne harvat oppilaat, jotka ovat tarvinneet sellaista opetuksen 

erityisosaamista oppimisensa tukemiseksi, joita kouluissamme ei olisi pystytty tarjoamaan, 

ovat siirtyneet läheisten kuntien erityisluokille jo ennen kouluun tuloa. Opettajille 

integraatio on toteutuakseen varmasti tuottanut melkoista päänvaivaa. Mietitäänpä 

vaikkapa luokkatilannetta, jossa on yhdistettynä kolmannen, neljännen, viidennen ja 

kuudennen luokan oppilaita, yhteensä vaikkapa 20 oppilasta. Kaikilla eri luokka-asteilla 

opiskellaan parhaimmassa tapauksessa eri ainetta. Haastetta tuntuisi olevan jo pelkän 

”normaalin” opetuksen puitteissa. Entäpä, kun luokassa on kaksi kielihäiriöistä oppilasta, 

yksi hahmotushäiriöinen oppilas ja yksi vaikkapa sosiaalis-emotionaalisenhäiriön omaava 

oppilas. Jotta jokaiselle tässä luokassa pystyttäisiin tarjoamaan omaa oppimista tukevaa 

opetusta, pitää opettajan olla melkoinen ”multipersoona”. Oppilaalle kyseinen käytäntö on 

kuitenkin turvannut lähikouluopetuksen turvallisen oppimisympäristön. 
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4 OPPIMINEN JA OPPIMISVAIKEUDET 

4.1 Kehityksen ja oppimisen vaikeuksien määrittelyä 

Ajattelu ja oppiminen ovat riippuvaisia kahdesta eri tekijästä. Älyllisille toiminnoille 

pohjan luo syntymässä saatu geneettinen, luonnollinen kyky prosessoida tietoa. Toinen 

osatekijä muodostuu kokemuspohjaisista, opituista havaitsemisen, ajattelun ja 

ongelmanratkaisun prosessointitaidoista. Perimään on vaikea vaikuttaa, mutta inhimillisiä 

tiedon prosessointitaitoja voidaan huomattavastikin kehittää. Jokaisen oppijan 

kognitiivinen kykyrakenne sisältää heikkouksia ja vahvuuksia. Voidakseen oppia taitavaksi 

oppijaksi, informaation käyttäjäksi ja ongelmanratkaisijaksi on peruskyvyiltäänkin 

lahjakkaan oppilaan opittava kognitiivisen prosessoinnin taidot. Opetuksen keskeisin 

tehtävä olisikin ohjata oppijan oppimisprosessia ja vaikuttaa siihen, miten oppija 

havainnoin ympäristöään, kokoaa ja käsittelee tietoa ja suunnittelee toimintaansa. (Kivi 

2000, 69.) 

 

Oppimisvaikeuksien määrittely on vaikeaa. Useat eri tutkijat painottavat eri näkökulmia. 

Lyytinen toteaakin diplomaattisesti, että oppimisvaikeuksien määritelmät viittaavat 

vaikeuksien taustalla olevaan, tarkemmin erittelemättömään aivotoiminnan häiriöön. 

(Ahonen, Korhonen,Riita, Korkman & Lyytinen 2004, 26.) 

 

Jos oppimisvaikeuksien määrittely on vaikeaa, niin milteipä yhtä vaikeaa on niiden 

luokittelu. Luokittelun lähtökohta on yleensä neurologinen. Lasten hermoston kehitykseen 

liittyvät neuropsykologiset tekijät ovat keskeisiä oppimisvaikeuksien taustatekijöitä. 

Useimmiten oppimisvaikeuksien kiistaton osoittaminen yksittäisen lapsen kohdalla on 

vaikeaa. Kyse on aina lapsen yksilöllisestä kehityskulusta, jossa hermoston kehitykseen on 

vaikuttanut jokin geneettinen tai ulkoinen tekijä. (Ahonen ym. 2004, 12 - 16.)  

 

Ahonen ja Lamminmäki korostavat, että lasten neuropsykologinen tutkimus on muuttunut 

tiedon lisääntyessä. Itse tutkimusmenetelmä ja niiden taustatekijöitä ovat muuttuneet.  

Enää ei uskota löydettävän kaikille neurologisille vaurioille yhtenäisiä kognitiivisia tai 

käyttäytymistä kuvaavia piirteitä. 
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 Ns. "Aivovaurio-testien" kehittelystä„ on luovuttu ja on siirrytty käyttämään sellaisia 

menetelmiä, jotka kuvaavat laaja-alaisesti lapsen vahvoja ja heikkoja toiminta-alueita.  

( Ahonen ym. 2004, 12 - 16).  

 

Oppimisvaikeudet ovat yksi keskeisistä lapsen kehitystä uhkaavista riskitekijöistä. 

Kapeasti määriteltynä niillä viitataan epäyhtenäiseen joukkoon häiriöitä, jotka ilmenevät 

merkittävinä vaikeuksina kuuntelu-, puhe-, luku-, kirjoitus-, päättely- ja 

matematiikkataitojen hankkimisessa ja käyttämisessä. Nämä vaikeudet voivat esiintyä eri 

ikäkausina. (Ahonen ym. 2001, 14 - 15.) 

 

Edellä luetellut vaikeudet ovat luonteeltaan yksilön sisäisiä ja niiden taustalla ajatellaan 

olevan keskushermoston toimintahäiriö. Tämä oppimisvaikeuksien määrittely korostaa, 

että oppimisvaikeudet eivät ole seurausta yleisestä kehitysvammaisuudesta, todetuista 

neurologisista sairauksista tai vammoista eikä siitä, että lapsi ei ole saanut riittävän hyvää 

opetusta. Niiden taustalla ajatellaan ainakin osassa tapauksista olevan hermoston 

sikiöaikaiseen kehitykseen liittyvää erilaisuutta, joka ilmenee aivojen rakenteellisina tai 

toiminnallisina erityispiirteinä. (Ahonen ym. 2001, 14 - 15.) 

 

Kapea-alainen määrittely rajaa pääasiassa oppimisvaikeudet kouluiässä opittavien 

perustaitojen vaikeuksiksi. Oppimisvaikeuksiksi voidaan kuitenkin ajatella myös 

esimerkiksi visuaaliseen tai auditiiviseen hahmottamiseen, motoriikkaan, muistiin sekä 

kielen oppimiseen liittyvät vaikeudet. Huomattavaa on myös, että todetut neurologiset 

sairaudet (esimerkiksi epilepsia) ja vammat (esimerkiksi onnettomuuksista johtuvat 

aivovammat) ilmenevät usein oppimisvaikeuksina, kuten kielen kehityksen, motoriikan tai 

lukemisen ja laskemisen vaikeuksina. Nämä lapset muodostavat kuitenkin vain pienen 

osan niistä, joilla on oppimisvaikeuksia. Laajemmassa merkityksessä oppimisvaikeuksiin 

tai oppimishäiriöihin katsotaan kuuluvan myös laaja-alaisempia kehityksen ongelmia, 

kuten tarkkaavaisuushäiriöt, autismi tai kehitysvammaisuus. (Ahonen & Holopainen 2001, 

239 - 240.) 

4.2 Oppimisvaikeuksien yleisyys  

Oppimisvaikeuksien määrittely osoittautuu yhä edelleen kymmenien vuosien tutkimustyön 

jälkeenkin kiistakysymykseksi.  
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Tästä määrittelyn vaikeudesta seuraa, että oppimisvaikeuksien yleisyydestä voidaan esittää 

vain hyvin karkeita arvioita, jotka vaihtelevat 10:stä 15 %:iin. Vaikka pitäydytään 

oppimisvaikeuksien kapeissakin määrittelyissä, kyseessä on kuitenkin laajin 

ongelmaryhmä, mitä erityisopetuksen piirissä on. (Ahonen ym. 2001, 241.) 

 

Tarkkojen yleisyyttä määrittävien lukujen antamista vaikeuttaa kehityksen ja oppimisen 

vaikeuksien monimuotoisuus. Ne vaihtelevat lievästä vaikeaan ilman rajaa ja samalla 

lapsella voi esiintyä useita ongelmia. Julkaistut esiintyvyysluvut ovat kasvaneet. 

Käytännön tarpeita varten on oleellista miettiä seuraavaa kysymystä: ”Jos esimerkiksi joka 

viidennellä lapsella on kehityksen ongelmia tai oppimisvaikeuksia, onko vika silloin 

lapsessa vai meidän vaatimuksissamme? Kumpi kaipaa hoitoa?” (Opas TAYS-piirin 

lastenneuvoloille ja kouluterveydenhuollolle. 2003, 17.) 

 

Kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin kiinnitetään koko ajan lisääntyväsi huomiota ja niihin 

myös suunnataan voimavaroja. Tämä on hyvä, mutta on myös kysyttävä, korostaako 

menettely tarpeettomasti ongelmia. Kokonaisuus voidaan huomioida inkluusion avulla, 

jolloin myös muut oppilaat voivat hyötyä sen mukana tulleista resursseista. (Opas TAYS-

piirin lastenneuvoloille ja kouluterveydenhuollolle. 2003, 17.) 

 

Keskimäärin siis 15 - 20 lasta sadasta eli muutama lapsi jokaisessa koululuokassa tarvitsee 

huomiota eriasteisissa vaikeuksissa. Noin puolet tästä määrästä tarvitsee pidempiaikaista, 

jatkuvaa ja suunnitelmallista apua, josta suuri osa pyritään antamaan paikallisesti. 

Laajempia selvityksiä tarvitaan 2-3 lapsen kohdalla sadasta. Makuasia on, mihin 

”erityisen” raja tässä sijoitetaan. Lapsen kannalta on tärkeää, että häneen liittyvät 

tukitoimet hoidetaan ilman tarpeetonta erottelua. (Opas TAYS-piirin lastenneuvoloille ja 

kouluterveydenhuollolle. 2003, 17.) 

4.3 Kehityksen ja oppimisen vaikeuksien taustalla ilmeneviä 

muita syitä 

Neurologiset häiriöt eivät kuitenkaan ole ainoa syy oppimisvaikeuksien syntyyn. Joskus 

erilaisuus oppijana voi juontaa juurensa sosiaalisista lähtökohdista, ja muusta 

kasvuympäristöstä.  
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Esimerkiksi Barkely et al. (1990) tekemä tutkimus viitta siihen, että nimenomaan 

ylivilkkaiden lasten vanhempien elämänkulku on ollut vertaisryhmään nähden erilaista. 

Heillä oli enemmän avioeroja, vanhempien työpaikanvaihtoja ja muuttoja. Erilaisia 

oppimisvaikeuksia voi syntyä jos lapsi kasvaa ympäristössä, jossa ei ole mahdollista 

rauhassa keskittyä ja opiskella, jossa lapsen elämän täyttää huoli lähimpien aikuisten 

ongelmista ja niiden vaikutuksista sisaruksiin tai häneen itseensä. Oma koulupöytä ja 

rauhallinen opiskeluympäristö ei ole itsestäänselvyys. Vanhempien erilaiset ongelmat 

kuten erimerkiksi päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, parisuhdeongelmat sekä 

taloudellinen ahdinko stressaavat lasta ja siten vaikuttavat hänen jokapäiväiseen 

elämäänsä. Lapsi voi olla ahdistunut tai hänellä voi olla keskittymisvaikeuksia tai huono 

ole voi purkautua käytöshäiriöinä. Nämä asiat voivat heikentää oppimista sinänsä 

lahjakkaillakin oppilailla – saati sitten, jos lapsella on oppimiseen liittyviä 

erityisvaikeuksia, jotka edellyttävät vanhemmilta erityistä ymmärrystä, tukea ja 

auttamishalua. (Turunen, 2000, 48) 

4.4 Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja diagnosointi 

Oppimisvaikeuksien riskien varhainen tunnistaminen sekä entistä paremmin suunniteltu ja 

toteutettu kuntoutus, tukipalvelut ja opetuksen järjestäminen mahdollistavat hyvän 

koulunkäynnin ja oppimisen. Yksilöllisen kehityksen ohella myös ympäristöllä ja sen 

antamilla virikkeillä on suuri merkitys. Ongelmien tunnistaminen on vaativaa työtä, koska 

useimmiten on kyse päällekkäin esiintyvistä ilmiöistä. Siksi opettajien, huoltajien ja 

muiden asiantuntijoiden yhteistyö on aivan välttämätöntä. Toimenpiteiden 

oppimisvaikeuksien riskin vähentämiseksi tulisi alkaa jo varhaislapsuudessa. (Ahonen ym. 

2001, 14 -17.) 

 

Diagnostiikan tehtävä on palvella kuntoutusta ja opetuksen suunnittelua sekä antaa niille 

suuntaviivat kuvaamalla yksilön toimintakyvyn vahvat ja heikot kohdat, rajat ja 

mahdollisuudet.Tukipalveluja ja kuntoutusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon myös 

moninaiset sosiaaliset ja emotionaaliset tekijät siten, että voidaan päästä hyvään 

lopputulokseen myös opetusta annettaessa. Koulutusjärjestelmässä mukana pysyminen ja 

luottamuksen säilyminen omaan kykyyn oppia ja opiskella uusia taitoja ja tietoja on yksi 

keskeinen nuorten myönteistä kehitystä suojaava tekijä. (Opetushallitus 2004.)  
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Diagnoosin tekeminen aina ole helppoa, koska oppimisvaikeudet voivat esiintyä eri 

yksilöillä eri tavoin ja olla osin päällekkäisiä. Lääketieteellinen diagnoosi perustuu 

erilaisten taitojen ja kykyjen kartoittamiseen. Tähän tarvitaan monen eri ammattiryhmän 

erityisosaamista. Tutkimuksiin voi lääkärin, psykologin, neurologin lisäksi osallistua muita 

asiantuntijoita, kuten puhe-, toiminta-, fysioterapeutti, opettaja ja sosiaalityöntekijä. 

(Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2000, 13 - 14.) 

 

Lääketieteellisessä diagnosoinnissa on olemassa kaksi järjestelmää kansainvälinen ICD ja  

amerikkalaisen psykiatriayhdistyksen luokitus DSM. Kansainväliseen viralliseen 

tautiluokitukseen perustuvassa ICD:ssä ensisijainen ongelma muodostaa päädiagnoosin. 

Lapsen ongelmat ja oireet voivat vaihdella iän myötä, jolloin myös päädiagnoosi voi 

muuttua. Koska monet diagnoosit perustuvat yksinomaan lapsen oireisiin, ei aina pystytä 

selvittämään, mikä oireet on aiheuttanut. Ei siis löydetä elimellistä tai toiminnallista syytä.  

(Michelsson ym. 2000, 13 - 14; Michelsson, Miettinen, Saresma  & Virtanen 2003, 17 -

18.) 

4.5 Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja ammattiryhmien 

yhteistyö kunnassa 

Kuntamme terveydenhuollossa on tehty arviointimalli (Liite 6), jossa on toimintaohjeistus 

siitä, mitä tehdä, kun lapsen kehityksessä ilmenee huoli. Malli ohjaa eri tahoja, esimerkiksi 

koulua siinä, millaisia tukimuotoja on tilanteeseen, jossa huoli ilmenee.  

 

Samanlaista ohjeistusta ja toimintamallia tarvittaisiin myös erityisopetuksen kehittämiseen. 

Yhteistyö eri ammattiryhmien, kuten terveydenhuollon ja koulun välillä olisi tärkeää myös 

erityisopetuksessa. Linjanvetoa tarvittaisiin erityisesti siinä, mitä ja minkälaisia oppilaita 

kunnassamme ei opeteta. Tämä selkiyttäisi ajatusta siitä, ketä opetetaan ja missä. Pienessä 

kunnassa ei ole mahdollisuuksia opettaa kuitenkaan kaikkia, sillä kapeita erityisryhmiä 

kuten kehitysvammaisia (1,0 %) ja vaikeita kielihäiriöitä (2,0 %) on vähän. Tällöin 

seutukunnallinen yhteistyö korostuu. Koska ei ole mahdollista perustaa kaikille 

erityisryhmille omia luokkiaan, voisi koulut keskittyä muutamien erityisryhmien 

opetukseen. Näin ollen kaikki seutukunnan vaikeasti kielihäiriöiset oppilaat olisivat 

yhdessä koulussa ja heillä olisi oma, kielihäiriöisten opetukseen kouluttautunut opettaja. 
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Koko koulu voisi erikoistua kielihäiriöiden tukemiseen ja tällöin myös koulun opettajille 

kohdennettaisiin tarvittavaa täydennyskoulutusta.  
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

5.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimusongelmat ovat: 

1. Millaisia ovat kasvatushenkilöiden, huoltajien ja koululautakunnan käsitykset yleisesti 

erityisopetuksesta? 

2. Minkälaiseksi vastaajat arvioivat erityisopetuksen tämänhetkisen tilan kunnassa? 

3. Millaista erityisopetusta kunnassa tulisi vastaajien mielestä järjestää tulevaisuudessa? 

4. Mitkä asiat vastaajat kokevat erityisopetuksen kehittymisen haasteiksi? 

 

Tutkimuksen alussa pohdin, minkälaisia eroja eri tahojen vastauksissa saattaisi ilmetä. 

Kasvatushenkilöiden ja huoltajien vastauksissa tulisi oletettavasti olemaan eroavuuksia, 

sillä kasvatushenkilöillä pitäisi kuitenkin olla koulutuksensa sekä kokemuksensa valossa 

enemmän tietoa erityisopetuksesta. Jäin pohtimaan, miten 1 – 6 luokkien ja 7 – 9 luokkien 

opettajien näkemykset poikkeavat, vai poikkeavatko? Oletan myös, että koululautakunnan 

jäsenet painottavat ehkä muita tahoja enemmän taloudellista näkökulmaa erityisopetuksen 

toteutumisessa. Opettajana oletan, että vastaajien aiemmat kokemukset erityisoppilaista 

yksilöinä vaikuttavat heidän näkemyksiinsä siitä, miten erityisopetus tulisi järjestää. 

Pohdin myös, että ”näkyvä”, kuten levoton- tai aggressiivinen oppilas herättää enemmän 

negatiivisia tuntemuksia, kuin esimerkiksi hitaasti oppiva oppilas. Tämä saattaa vaikuttaa 

vastaajien mielipiteisiin. 

5.2 Aineistonkeruu  

Tutkimukseni tarkoituksena on kehittää erityisopetusta kunnassa, jossa työskentelen. 

Vastaajaksi valitsin ne tahot, joille erityisopetuksen järjestämisellä on mielestäni 

merkitystä, eli yhden valitsemani koulun 1.–6. luokkien opettajat (n=7), 7.–9. luokkien 

opettajat (n=10), avustajat (n=3), huoltajat (n=31) ja koululautakunnan jäsenet (n=7). 

Opettajat 1.–6. luokilta, avustajat sekä huoltajat valitsin kuntamme suurimman ala-asteen 

perusteella, jossa opiskelee 93 oppilasta, jolloin otos olisi mahdollisimman kattava. 

Luokille 7 – 9 kunnassamme on vain yksi koulu, joten valita oli siltä osin helppoa. 

Yhteensä kyselylomakkeita jaettiin 89, joista palautui 61 kappaletta, eli 68, 5 %.  
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Liitin kyselyyn saatteen (Liite 1), jossa vastaajille kerrottiin, mistä tutkimuksessani on 

kysymys, mihin tarkoitukseen tutkimustani teen ja mihin sen tuloksia käytän. Hyvin 

tapoihin perustuen vakuutin vastaajille, ettei heidän henkilösuojansa ole missään 

tutkimuksen vaiheessa uhattuna. 

 

Keräsin aineiston tutkimukseeni kyselylomakkeella (Liite 3). Kyselylomakkeen aluksi 

selvitin vastaajan taustatiedon siitä, mihin edellä mainitsemistani vastaajaryhmistä vastaaja 

kuuluu. Kyselylomake oli puolistrukturoitu, joka tarkoittaa sitä, että osa kysymyksistä oli 

vaihtoehtokysymyksiä, osa avoimia kysymyksiä. Avoin kysymys antaa vastaajalle 

mahdollisuuden sanoa, mitä hänellä on todellisuudessa mielessään, kun taas 

monivalintatyyppiset kysymyksen kahlitsevat vastaajan valmiiksi rakennettuihin 

vaihtoehtoihin. Edelleen avoimet kysymykset tuovat esille sen, mikä on keskeistä tai 

tärkeää vastaajien ajattelussa. Lomakkeen kysymykseen 15 lisäsin selvityksen, jossa 

näkyvät erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen mukaan 

2005. 

 

Kysymykset testasin esitestauslomakkeella pienellä koevastaajajoukolla. Näin yritin 

vähentää kysymysten väärinymmärrystä sekä lomakkeen epätarkkaa ja väärää täyttämistä. 

Kyselyn esitestauksessa selvisi, että huoltajat kokivat kysymyksiin vastaamisen vaikeaksi, 

mikä oli toisaalta odotettavissakin. Ehkä juuri tästä syystä varsinaisessa tutkimuksessa 

kyselylomakkeita ei huoltajien osalta palautunut tarpeeksi. Monet vastanneista kuitenkin 

ilmoittivat kiinnostuksensa erityisopetuksen järjestämiseen liittyen ja toivoivat tästä lisää 

tietoa. Epäilin, että osa oli päättänyt olla vastaamatta, kun eivät oikein tienneet, mitä olisi 

pitänyt vastata. Päätin laittaa saatteen (Liite 2), jossa kerroin, että: ”En tiedä”, voi olla 

aivan yhtä oikea vastaus, kuin joku muu. Samalla ajattelin vielä painottaa, että kaikkien 

vastaus on hyvin tärkeä. Lomakkeen laatiminen oli haastavaa, koska kysymysten asettelu 

niin, että ne eivät johdattele vastauksia vaati melkoisesti pohdintaa. Samoin se, että halusin 

toteuttaa kaikille tahoille saman kyselyn, ei ollut ongelmatonta.  

5.3 Sisältöanalyysi 

Avointen kysymysten kvalitatiivisen aineiston analysoinnin aloitin jo sen kokoamisen 

aikana. 
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Aineiston kokoamisen aikana aineiston analysoinnissa voidaan käyttää mm. seuraavia 

välineitä: koodaus, käsitteellisten oivalluksien ja tulkintojen kirjaaminen tai väliraportti. 

Käytin analysoinnissa käsitteellisten oivalluksien kirjaamista. Tärkeää oli huomioida koko 

ajan, etten yleistänyt asioita, vaan pyrin mahdollisimman pikkutarkkaan tulkintaan. 

Pohjasin jaottelun teoriaan, joka taas perustui erityisopetuksen järjestämiseen ja 

oppimisvaikeuksiin sekä niiden tunnistamiseen. Analyysivaiheessa täytyi koko ajan olla 

tarkkana, ettei antanut ennakko-oletusten ohjailla omia tulkintoja. Avoimet kysymykset 

analysoin laadullisin menetelmin luokittelemalla vastaukset kolmeen tai neljään eri 

luokkaan. Vertailin myös eri vastauksia keskenään, sekä saman vastaajaryhmän välillä, että 

eri vastaajatahojen vastauksia toisiinsa.  

 

Kvantitatiivista tutkimuksessani on halu löytää säännönmukaisia yhteyksiä eri 

vastaajatahojen välillä. Myös tutkimuskohteiden tarkka rajaus pohjaa määrälliseen 

tutkimukseen. (Holopainen & Pulkkinen 2004, 17 - 19). Kvantitatiivisen aineiston 

analysoin tilastotieteen avulla. Tällöin tulokset ja johtopäätökset perustuvat 

havaintoaineiston tilastollisilla menetelmillä, kuten prosenttitaulukoiden avulla. 

Tutkimuksen kuvailevassa asetelmassa analysointimenetelmänä olen käyttänyt 

frekvenssijakaumia ja keskiarvoja selvittäessäni eri vastaajatahojen vastauksissa ilmenneitä 

näkemyksiä. Tulokset käsiteltiin Excel -ohjelmalla. 

 

Tutkimukseni on osaltaan kvantitatiivista tutkimusta, jonka tarkoituksena on kartoittaa 

kuntamme opettajien, avustajien, huoltajien ja koululautakunnan mielipiteitä 

erityisopetuksen järjestämiseen liittyen. Tutkimusasetelma on kuvaileva, sen tarkoituksena 

on siis kuvailla miten erilaiset mielipiteet jne. ovat jakaantuneet tutkittavassa joukossa.  

 

Töttön (2000) ja Heikkilän (1998) ajatukset laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen 

ilmenemisestä samassa tutkimuksessa tukevat omaa tutkimusasetelmaani. Laadullinen 

tutkimus ei ole puhtaasti aineistolähtöistä, eikä se ole minkään tietyn tieteenalan 

tutkimusote tai vain yhdenlainen tapa tutkia, eikä määrällinen tutkimus ole puhtaasti 

teorialähtöistä. (Denzin & Lincoln 1998, 5 - 7; Eskola & Suoranta 2000, 12; Remes & 

Sajavaara 2004, 151 – 157.) 

 

Määrällistä ja laadullista tutkimusotetta tulisi nähdä kilpailevina ja toisensa poissulkevina. 

Molempia tutkimusotteita tarvitaan, toisinaan samassakin tutkimuksessa. Näin ollen 
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tutkimus ei voi olla täysin yksisuuntaista, pelkästään joko teoriasta tai aineistosta lähtevää. 

Sen ei myöskään tarvitse olla mustavalkoista, joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Myös 

laadullisessa tutkimuksessa on enemmän tai vähemmän näkyvästi mukana määrällisiä 

elementtejä ja määrällinen tutkimus taas sisältää aina myös laadullisuutta. (Töttö 2000, 31; 

Heikkilä 1998, 16.) 

 

Tutkimusotteita voidaan myös käyttää rinnakkain, ja nykytutkimuksessa tällainen niin 

kutsuttu moniparadigmallisuus tai triangulaatio onkin yleistynyt. Jonkin otteen ja 

menetelmän käyttäminen ei sulje pois toista. Se, mitä työkaluja milloinkin valitaan, riippuu 

tilanteesta: tutkimustehtävistä ja  –ongelmista. (Töttö 2000b, 31; Heikkilä 1998, 16.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

6.1 Kasvatushenkilöiden, huoltajien ja koululautakunnan 

jäsenten käsitykset yleisesti erityisopetuksesta  
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Kuvio 1.  Vastaajien tietämys erityisopetuskäytännöistä (kysymys 4) 
 (Liite 4) 
 

Alaluokkien 1 – 6 opettajista 57,1 % tiesi riittävästi kuntamme tämän hetkisistä 

erityisopetuskäytännöistä. Vastaavasti 42,9 % vastaajista ei mielestään tiennyt riittävästi 

erityisopetuksesta. Luokkien 1 – 6 opettajien vastauksissa näkyi opettajien tietämys 

erityisopetuksesta. Eräs opettajista kiteytti ajatuksensa näin: ”Erityisopetuksen tarkoitus on 

erilaisten opetusmenetelmien avulla turvata yksilölliset oppimisedellytykset, jotta 

oppilaalla on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä ja hankkia jatko-

opintokelpoisuus.” 
 

Luokkien 7 – 9 opettajista 70,0 % ei tiennyt riittävästi erityisopetuskäytännöistä (Kuvio 1). 

Yläluokkien opettajien tietämys erityisopetuksesta oli huomattavasti heikompaa, kuin 

alaluokkien opettajien. Suurin osa 7 – 9 luokkien opettajista oli vastannut ”En tiedä”. 

Osalla oli myös suppea kuva erityisopetuksesta, kuten erään opettajan vastauksesta 

ilmenee: ”Opettajat antavat erillisopetusta; kuvionuoteista soitto.” 
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Avustajista kaikki (Kuvio 1) tiesivät mielestään riittävästi erityisopetuksesta. Yksi 

avustajista määritteli erityisopetuksen seuraavasti: ” Erityisopetuksessa voidaan opetus 

mukauttaa yksilöllisemmin lapsen tarpeita vastaavaksi. Hän voi tehdä tehtäviään omaan 

tahtiin tuettuna. Pienryhmä takaa tarvittavan avun.” 
 

Huoltajista enemmistö eli 77,4 % ei tiennyt riittävästi erityisopetuksesta. Vain 22,6 % koki 

tietävänsä riittävästi (Kuvio 1). Huoltajien vastauksista ilmeni myös, että tietämys 

erityisopetuksesta ei ole kovin laajaa. Huoltajilla oli muun muassa seuraavia kommentteja: 

”Se on sitä että opetetaan heikosti oppivia”, ”sellaisen oppilaan opettamista, joka ei 

pärjää isossa luokassa.” 

 

Koululautakunnan jäsenistä enemmistö 71,4 % koki tietävänsä riittävästi 

erityisopetuskäytännöistä, 28,6 % ei mielestään tiennyt kuntamme tämänhetkisestä 

tilanteesta tarpeeksi (Liite 1). Eräs jäsen toi ajatuksensa esille näin: ”Oppimisvaikeuksien 

auttamista: eri tukimuotoja vaikeuden laajuus/laatu huomioiden. Oppilashuollon, 

vanhempien, opettajien yhteistoimintaa oppilaan hyväksi. Tukiopetusta tietyissä aineissa, 

kouluavustajan käyttö oppilaan tukena.” 

6.1.1 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Hojks 
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Kuvio 2.  HOJKS-käsitteen tuntemus (kysymys 7) 
 (Liite 4) 
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Kaikki 1.–6. luokkien opettajat tiesivät hyvin mitä Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma käsitteenä tarkoittaa ja miksi se laaditaan.  Luokkien 7 – 

9 opettajista 90,0 % vastaajista tiesi vain suurin piirtein, mitä Hojks tarkoittaa, 10,0 % tunsi 

käsitteen hyvin. Avustajista kaikki eli 100 % tunsivat Hojksin käsitteen. Huoltajista 41,9 

%:lla ei ollut mitään käsitystä Hojksista. 41,9 % tunsi käsitteen suurin piirtein ja 16, 1 % 

tunsi käsitteen hyvin. Lautakunnasta 14,3 %:lla ei ollut mitään käsitystä, mikä Hojks on. 

Suurin osa eli 85,7 % tiesi käsitteen suurin piirtein, mutta kukaan lautakunnan jäsenistä ei 

tiennyt hyvin, mitä käsitteillä tarkoitetaan. 

6.2 Vastaajien arvio erityisopetuksen tämän hetkisestä tilasta 

kunnassa 
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Kuvio 3.  Erityisopetuksen järjestäminen omassa kunnassa tällä hetkellä (kysymys 9) 
 (Liite 4) 

 

Erityisopetuksen järjestämistä omassa kunnassa tällä hetkellä pitivät hyvin tärkeänä 1 – 6 

opettajista 85,7 % ja kohtalaisen tärkeänä piti 14,3 %. Luokkien 7 – 9 opettajista 70,0 % 

piti erityisopetuksen järjestämistä kunnassa hyvin tärkeänä ja 30,0 % kohtalaisen tärkeänä. 

Kaikki avustajat pitivät erityisopetuksen järjestämistä hyvin tärkeänä. Huoltajista 80,7 % 

piti opetuksen järjestämistä hyvin tärkeänä ja 19,4 % piti sitä kohtalaisen tärkeänä. 

Lautakunnan jäsenten vastaavat osuudet olivat 57,1 % ja 42,9 %. Kukaan vastanneista 

tahoista ei kuitenkaan valinnut vaihtoehtoa ”vähemmän tärkeä”. 
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6.2.1 Erityisoppilaan opettaminen perusopetusryhmässä 

Vaikka erityisopetuksen järjestäminen nähtiin tärkeänä, mielipiteet siitä, missä 

erityisoppilasta tulisi opettaa erosivat jo vastaajaryhmien sisällä toisistaan. Luokkien 1 – 6 

opettajien vastauksista ilmeni, että tarvittavat tukitoimet saadessaan, kyseiset opettajat 

olisivat valmiita ottamaan erityisoppilaan luokkaansa. Erään opettajan vastauksessa tämä 

tiivistyy hyvin: ”Onnistumisen edellytykset tulee olla kunnossa, eli opettajan on oltava 

asenteeltaan valmis ottamaan tällainen lapsi luokalleen. Opettajalla tulee olla 

erityisopetuksen tietotaitoa, luokkakoon on oltava pieni, avustajaresurssit on otettava 

huomioon esimerkiksi liikuntarajoitteisen oppilaan kohdalla. Lisäksi oppilaan ei tulisi olla 

erityisen vaikeasti kehitysvammainen.” 

 

Useamman huoltajan vastauksissa ilmenee huoli työrauhan säilymisestä, jos 

perusopetusryhmässä on erityisoppilaita. ”Hyvä asia, jos erityisoppilas ei ole liian 

aggressiivinen tai hänen erityispiirteensä eivät häiritse tai vaikeuta muiden oppimista”. 

Muutama huoltajista koki, että erityisoppilaan opettaminen perusopetusryhmässä ei 

onnistuisi opettajan nykyisellä ammattitaidolla. ” Tuskin nykyisten opettajien ammattitaito, 

aika ja tarmo riittävät erityisopetukseen”; ”Ei hyvä, jos opettajien resurssit/aika ei riitä 

muun ryhmän opettamiseen, vaan suurin huomio menee erityisoppilaaseen.” Eräs huoltaja 

vastasi rehellisesti: ”On kurja, jos erityislapset häiritsevät melkein taukoamatta muun 

luokan opetusta ja oppimista, mutta jos oma lapseni olisi erityisoppilas, toivoisin, että hän 

voisi mahdollisimman paljon olla muiden ”tavallisten” lasten kanssa.” 
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6.2.2 Siirto erityisopetukseen  
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Kuvio 4.  Erityisopetukseen siirtyminen (kysymys 12) 
 (Liite 4) 
 

Luokkien 1 – 6 opettajista suurin osa eli 85,7 % piti erityisopetukseen siirtymistä 

toimivana. Vain 14, 3 % näki puutteita siirtoprosessissa. Luokkien 7 – 9 opettajista 30,0 % 

piti siirtoprosessia toimivana. Enemmistö eli 70,0 %:n mielestä erityisopetukseen 

siirtyminen ei toiminut. Avustajista 66,7 % piti siirtoprosessia toimivana, 33,3 % ei. 

Huoltajista enemmistö eli 71, 0 % piti erityisopetukseen siirtymistä toimivana. Vastaajista 

6,5 % ei pitänyt siirtoa toimivana ja 22,6 % ei osannut sanoa. Myös lautakunnan jäsenistä 

enemmistö eli 71,4 % piti erityisopetukseen siirtoa toimivana, 28,6 % näki siirtoprosessissa 

puutteita. 

 

6.2.2.1 Osapuolten päätösvalta siirtoprosessissa 

 
Taulukko 1.  Päätösvalta siirtoprosessissa 1.-6.luokkien opettajien mielestä (kysymys 13) 
 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa opettaja 1-6 (n=7) 
f f % f f % f f % f f % 

opettaja 0 0,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 
huoltaja 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 
psykologi 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 
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Luokkien 1 – 6 opettajista kaikki pitäisivät huoltajan sekä psykologin osuutta 

siirtoprosessissa toimivana. Myös opettajien osuutta siirtoprosessissa piti sopivana 57,1 % 

vastaajista. 

 

Taulukko 2.  Päätösvalta siirtoprosessissa 7.-9.luokkien opettajien mielestä (kysymys 13) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa opettaja 7-9 (n=10) 
f f % f f % f f % f f % 

opettaja  0 0,0 5 50,0 5 50,0 0 0,0 
huoltaja 4 40,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 
psykologi 4 40,0 5 50,0 1 10,0 0 0,0 
 
 
Luokkien 7 – 9 opettajista tasan puolet piti opettajan osuutta siirtoprosessissa toimivana. 

Puolet lisäisi opettajan osuutta. Enemmistö eli 60,0 % opettajista pitäisi huoltajan osuutta 

samana, 40,0 % vähentäisi. Kukaan vastaajista ei lisäisi huoltajan osuutta siirtoprosessissa. 

Myös psykologin osuutta 40,0 % vastaajista vähentäisi, puolet vastaajista eli 50,0 % pitäisi 

nykyisellään ja 10,0 % lisäisi psykologin osuutta siirtoprosessissa. Luokkien 7 – 9 

opettajien kohdalla kommentit psykologin ammattitaidosta korostuivat: ”En luota 

psykologien koulutukseen”, ”Psykologeilla on luvattoman suuri valta päättää esim. 

pelkästään patalaiskan oppilaan asioista”; ”Vähentäisin psykologin päätösvaltaa, koska 

hän on todella vähän tekemisissä oppilaiden kanssa”. 

 
 
 
Taulukko 3.  Päätösvalta siirtoprosessissa avustajien mielestä (kysymys 13) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa avustaja (n=3) 
f f % f f % f f % f f % 

opettaja 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 
huoltaja 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 
psykologi 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 
 
Avustajista kaikki piti opettajan ja psykologin osuutta siirtoprosessissa toimivana. 33,3 % 

vähentäisi huoltajan osuutta, 66,7 % pitäisi huoltajan osuuden samana.  
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Taulukko 4.  Päätösvalta siirtoprosessissa huoltajien mielestä (kysymys 13) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa huoltaja (n=31) 
f f % f f % f f % f f % 

opettaja 0 0,0 17 54,8 4 12,9 10 32,3 
huoltaja 0 0,0 19 61,3 2 6,5 10 32,3 
psykologi 1 3,2 18 58,1 2 6,5 10 32,3 
 
Huoltajista enemmistö eli 54,8 % pitäisi opettajan osuutta siirtoprosessissa samana. 12,9 % 

kuitenkin lisäisi opettajan osuutta. Enemmistö 61,3 % huoltajista pitäisi myös oman 

osuutensa siirtoprosessissa samana. 6,5 % vastaajista lisäisi huoltajien osuutta.  Myös 

psykologin osuutta enemmistö 58,1 % pitäisi samana. Samoin, kuin omaa osuuttaan 

prosessissa huoltajista 6,5 % lisäisi psykologin osuutta. 3,2 % vastaajista kuitenkin 

vähentäisi psykologin päätösvaltaa siirtoprosessissa. 32,26 % vastanneista huoltajista ei 

osannut sanoa, miten haluaisi muuttaa nykyistä käytäntöä. Eräs huoltaja, joka ei osannut 

sanoa, miten muuttaisi nykyistä käytäntöä kommentoi näin: ” En tunne asiaa, mutta 

vanhemmilla on oikeus päättää lasten asioista. Pitäisi kai tutkia vanhemmat, jos estävät 

ammatti-ihmisten työtä olemalla suostumatta erityisopetuksen toteuttamiseen lapsen 

kohdalla (jos on tarve)”. 
 

Taulukko 5.  Päätösvalta siirtoprosessissa koululautakunnan jäsenten mielestä (kysymys 
13) 

 
pitäisi 

vähentää 
pitäisi pitää 

samana pitäisi lisätä en osaa 
sanoa lautakunta (n=7) 

f f % f f % f f % f f % 
opettaja 0 0,0 3 42,9 4 57,1 0 0,0 
huoltaja 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 
psykologi 0 0,0 6 85,7 1 14,3 0 0,0 
 

Koululautakunnan jäsenistä enemmistö eli 57,1 % lisäisi opettajan osuutta erityisopetuksen 

siirtopäätöksessä. Enemmistö 57,1 % vastanneista pitäisi huoltajien osuutta samana, 28,6 

% vähentäisi, mutta 14,3 % lisäisi huoltajien osuutta. Kukaan lautakunnasta ei vähentäisi ja 

14,3 % vastanneista lisäisi psykologin osuutta. Enemmistö vastanneista jäsenistä 85,7 % 

piti nykyistä osuutta siirtoprosessissa toimivana. Mielestäni huomionarvoinen kommentti 

tuli eräältä koululautakunnan jäseneltä. Vaikka hän lisäisi opettajan ja psykologin, ja 

vähentäisi huoltajien päätösvaltaa hän nosti esille pienen paikkakunnan ongelman. 
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”Opettajan vaikutusvalta on hankala juttu näin pienessä kunnassa, kun kaikki ovat 

vähintäänkin tuttavia ellei peräti sukulaisia keskenään.  

Ongelmia helposti vähätellään”. Paikkakunnan pienuus on tosiasia, jolle ei voi mitään. 

Pohdintaa herättääkin, miten voisimme keskustella näistä asioista avoimesti, ystävyys- 

sukulaissuhteista välittämättä. 

6.3 Vastaajien arvio siitä, millaista erityisopetusta tulisi 

tulevaisuudessa järjestää 
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Kuvio 5. Erityisopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa omassa kunnassa  

(kysymys 11) (Liite 4) 
 

Tulevaisuudessa erityisopetuksen järjestämisen tarve kunnassa nähtiin 1 – 6 luokkien 

opettajien osalta hyvin samanlaisena kuin tälläkin hetkellä, eli 85,7 % piti erityisopetuksen 

järjestämistä hyvin tärkeänä ja 14,3 % kohtalaisen tärkeänä. Luokkien 7 – 9 opettajista 

90,0 % piti erityisopetuksen järjestämistä hyvin tärkeänä ja 10,0 % kohtalaisen tärkeänä. 

Avustajista kaikki piti erityisopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa hyvin tärkeänä. 

Huoltajista 80,7 % piti opetuksen järjestämistä hyvin tärkeänä, 16,1 % kohtalaisen tärkeänä 

ja 3,2 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään erityisopetuksen järjestämisestä. 

Lautakunnan jäsenistä enemmistö eli 71,4 % piti erityisopetuksen järjestämistä 

tulevaisuudessa hyvin tärkeänä ja 28,6 % kohtalaisen tärkeänä. Kukaan vastaajatahoista ei 

kuitenkaan valinnut vaihtoehtoa ”vähemmän tärkeä”. Luokkien 7 – 9 opettajat sekä 

koululautakunnan jäsenet pitivät erityisopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa 
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tärkeämpänä (Kuvio 5.), kuin tällä hetkellä (Kuvio 3.). Usea vastaaja perusteli 

tulevaisuuden tarvetta erityisoppilaiden jatkuvalla lisääntymisellä. ”Ongelmat tuntuvat 

vaan lisääntyvän, eikä tämän hetkinen tilanne toimi”. 

6.3.1 Vastaajien mielipide siitä, missä erityisopetusta tulisi antaa 

 
 
Taulukko 6.  Luokkien 1-6 opettajien mielipide erityisopetuksen järjestämisestä (kysymys 

10) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana 

pitäisi 
lisätä 

en osaa 
sanoa opettaja 1-6 (n=7) 

f f % f f % f f % f f % 
yleisopetus 1 14,3 4 57,1 2 28,6 0 0,0 
pienluokka 0 0,0 2 28,6 5 71,4 0 0,0 
kiertävä erityisopetus 0 0,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 
erityiskoulu 1 14,3 4 57,1 2 28,6 0 0,0 

 

Yleisopetuksessa (samanaikainen erityisopetus), kiertävää erityisopetusta (osa-aikainen 

erityisopetus) ja erityiskoulun (erillinen erityisopetus) tämän hetkistä tilannetta 1 – 6 

luokkien opettajat pitivät hyvänä. Pienluokassa annettavaa osa-aikaista erityisopetusta 

opettajista 71,4 % olisi lisännyt. 

 

Taulukko 7.  Luokkien 7-9 opettajien mielipide erityisopetuksen järjestämisestä (kysymys 
10) 

 
pitäisi 

vähentää 
pitäisi pitää 

samana pitäisi lisätä en osaa 
sanoa opettaja 7-9 (n=10) 

f f % f f % f f % f f % 
yleisopetus 5 50,0 3 30,0 2 20,0 0 0,0 
pienluokkaopetus 0 0,0 3 30,0 7 70,0 0 0,0 
kiertävä erityisopetus 4 40,0 3 30,0 3 30,0 0 0,0 
erityiskoulun opetus 1 10,0 7 70,0 2 20,0 0 0,0 

 

Yleisopetuksen yhteydessä annettavaa erityisopetusta 7 – 9 luokan opettajista 50,0 % olisi 

vähentänyt. Myös kiertävää erityisopetusta 40,0 % vastaajista olisi vähentänyt. 

Pienluokassa annettavaa erityisopetusta olisi 70,0 % vastanneista 7 – 9 opettajista olisi 

lisännyt. Erityiskouluissa annettava erillinen erityisopetus pidettäisiin samana. 
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Taulukko 8.  Avustajien mielipide erityisopetuksen järjestämisestä (kysymys 10) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa avustaja (n=3) 
f f % f f % f f % f f % 

yleisopetus 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 
pienluokkaopetus 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 
kiertävä erityisopetus 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 
erityiskoulun opetus 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 
 
Yleisopetuksen yhteydessä annettavaa samanaikaista erityisopetusta kaikki avustajat 

pitivät toimivana. Avustajat lisäisivät pienluokassa annettavaa erityisopetusta. Avustajista 

33,3 % lisäsi myös kiertävää erityisopetusta. Erityiskouluissa järjestettävään erilliseen 

erityisopetukseen enemmistö eli 66, 7 % oli tyytyväisiä. 

 
 
Taulukko 9.  Huoltajien mielipide erityisopetuksen järjestämisestä (kysymys 10) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa huoltaja (n=31) 
f f % f f % f f % f f % 

yleisopetus 1 3,2 14 45,2 6 19,4 10 32,3 
pienluokkaopetus 1 3,2 11 35,5 10 32,3 9 29,0 
kiertävä erityisopetus 0 0,0 14 45,2 3 9,7 14 45,2 
erityiskoulun opetus 4 12,9 12 38,7 5 16,1 10 32,3 
 
Yleisesti huoltajat eivät muuttaisi tällä hetkellä järjestettyä erityisopetusta. Ainoastaan 

erityiskouluissa annettavaa erillistä erityisopetusta huoltajista 12,9 % vähentäisi. 

 

 
Taulukko 10. Koululautakunnan jäsenten mielipide erityisopetuksen järjestämisestä 

(kysymys 10) 
 

pitäisi 
vähentää 

pitäisi pitää 
samana pitäisi lisätä en osaa 

sanoa lautakunta (n=7) 
f f % f f % f f % f f % 

yleisopetus 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 
pienluokkaopetus 0 0,0 3 42,9 4 57,1 0 0,0 
kiertävä erityisopetus 2 28,6 3 42,9 2 28,6 0 0,0 
erityiskoulun opetus 0 0,0 6 85,7 1 14,3 0 0,0 
 
Koululautakunnasta kaikki pitivät yleisopetuksen yhteydessä annettavaa samanaikaista 

erityisopetusta hyvänä. Enemmistö 57,4 % lisäisi pienluokassa annettavaa erityisopetusta.  
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Kiertävää erityisopetusta 28,6 % vastanneista sekä lisäisi, että vähentäisi. 42,9 % on 

tämänhetkiseen tilanteeseen tyytyväisiä. Erityiskoulussa järjestettävän erillisen 

erityisopetuksen enemmistö eli 85,1 % pitäisi samana. 

 

6.4 Asioita, jotka vastaajat kokivat erityisopetuksen kehittymisen 

haasteeksi 

Vastaajista 21,3 % (13) ei osannut sanoa, mikä voisi olla haasteena erityisopetuksen 

kehittymiselle. 31, 1 % (19) vastaajista mainitsi rahan suurimmaksi esteeksi. 13,1 % (8) on 

maininnut muun, kuin rahan olevan este erityisopetuksen kehittymiselle, heistä 6,6 % (4) 

mainitsi pätevän henkilökunnan saamisen ja yhtä monta mainitsi asenteen olevan suurin 

este. 34,4 % (21) vastanneista mainitsi rahan lisäksi useita syitä, kuten tilanpuutteen, 

pätevän henkilökunnan, asenteet. Seuraavana muutama esille tullut kommentti 

erityisopetuksen kehittymisen haasteista. Erään huoltajan kommentti: ”Raha. Erityisopetus 

vaatii satsauksia ja rahoitusta. Uskon kuitenkin, että pidemmällä aikavälillä tämä sijoitus 

on kannattava”. Mielestäni myös toisen huoltajan kommentti on mainitsemisen arvoinen: 

”Tiedon puute erityislapsista, asenne, vanhemmat. Ei haluta erilaisia lapsia ”terveiden” 

joukkoon”. Tällä huoltaja ehkä viestittää ajatusta asenteista; pois silmistä, pois mielestä. 

Tutkimuksen kannalta oleellista on myös seuraava kommentti huoltajalta: ”Raha ja 

määrätietoisen suunnitelmallisuuden puuttuminen”. Halua kehittymiselle siis on, mutta 

resursseissa raha puuttuu. 

6.4.1 Tutkimuksessa muita esille tulleita asioita 

Kyselylomakkeessa oli viimeisenä kysymyksenä mahdollista tuoda vapaasti esille omia 

ajatuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kunnan erityisopetuksen tilannetta. 

Varsinkin huoltajien kohdalla ilmeni, että monille erityisopetus on täysin tuntematon asia. 

Eräs huoltaja kiteytti tuntemuksensa seuraavasti:” Tällaiset kyselyt ilman ennakkotietoa 

kunnan tämänhetkisen tilanteesta ovat kuin pohdintaa lumipeitteen paksuudesta vuonna 

2110”. Monet vastaajista toivat useammassakin kohdassa esille huolensa erityisopetuksen 

puuttumisesta 7 – 9 luokilta. ”Suurin puute on 7 – 9 lk:n oppilaiden erityisopetuksen 

puuttuminen oman kunnan alueella”.  
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Esille nousi myös moniammatillisen yhteistyön riittämättömyys. ”Koulutoimi- ja 

sosiaalitoimi yhteistyöhön kuljetusten yms. suhteen. Kustannussäästöt voisi olla mittavat, 

jos asioista sovittaisiin ajoissa!”. 
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7 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 

 
Kuten aikaisemmin oletin huoltajat 77,4 % eivät omasta mielestään tienneet riittävästi 

kuntamme eritysopetuksesta. Yllättävää oli, että myös 7.–9. luokkien opettajat eivät 

kokeneet tietävänsä riittävästi erityisopetuksesta 70,0 %. Uskon tämän johtuvan osaksi 

siitä, että luokilla 7 – 9 ei kunnassamme ole järjestetty erityisopetusta, vaan oppilaat ovat 

olleet mukana perusopetusryhmissä. Luku on huolestuttavan iso, sillä kaikki 7 – 9 opettajat 

opettavat myös niitä oppilaita, jotka 1 – 6 luokilla ovat saaneet erityisopetusta. On selkeästi 

nähtävä, että kunnassamme tarvittaisiin tietoa kentälle, sillä myöskään 1 – 6 luokkien 

opettajilla ei ollut riittävää tietoa, jopa 42,7 % vastanneista ei tuntenut tietävänsä tarpeeksi. 

Koululautakunnan jäsenistä suurin osa eli 71,4 % koki tietävänsä riittävästi 

erityisopetuksesta.  

 

Kaikki vastaajatahot pitivät erityisopetuksen järjestämistä omassa kunnassa erittäin 

tärkeänä tällä hetkellä. Eroja syntyi siinä, missä ja miten erityisopetusta tulisi antaa. 

Tuloksista nousi selkeästi esille, että 7 – 9 luokkien opettajista puolet 50,0 % olisi 

vähentänyt yleisopetuksen yhteydessä annettavaa erityisopetusta. Pohdin tämän johtuvan 

ehkä siitä, että 7 – 9 luokkien opettajat ovat ehkä ”väsyneitä” opettamaan erityisoppilaita 

perusopetuksen yhteydessä. Heillä ei myöskään välttämättä ole tarvittavaa 

erityispedagogista tietoa, taitoa ja resursseja erityisoppilaiden opettamiseen.  

 

Erityisopetukseen siirtymistä kaikki muut vastaajatahot pitivät toimivana paitsi 7 – 9 

luokkien opettajat 70,0 %. Pohdin, että tähänkin varmasti vaikuttaa se, että 7 – 9 luokilla ei 

ole omaa erityisopetusta. Mietin, että kuntaamme tarvittaisiin yhtenäinen käytäntö, joka 

toimii monissa kunnissa. Tässä käytännössä tuleva 7. luokan opettaja tulisi mukaan jo 

kuudennella luokalla erityisoppilasta koskeviin palavereihin. Eli tällöin saataisiin 

moniammatillinen yhteistyö toimimaan myös koulujen välillä. 
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8 TUTKIMUKSEN TARKASTELUA JA POHDINTAA 

 

Tutkimuksen tässä vaiheessa on aika miettiä, miten tutkimus onnistui, sainko kyselyn 

perusteella vastauksia haluamiini ongelmiin ja miten tutkimustulokset linkittyvät 

teoriataustaan. Lisäksi on paikallaan pohtia, millaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia työ 

antaa. Samalla tarkastelen myös työn luotettavuutta.  

 

Kyselylomakkeesta pyrin tekemään mahdollisimman kattavan. Oli erittäin haastavaa laatia 

kaikille vastaajatahoille sama kysely. Kyselystä ilmeni, että huoltajien pohjatiedot 

kuntamme erityisopetuksesta olivat erittäin heikot. Sekin antoi arvokasta tietoa 

tutkimukseeni. Olettaisin, että, kun pohjatietoa ei ole, asiat eivät herätä pohdintaa. Kun 

tietoa ei ole, myös vaikuttamisen mahdollisuus saatetaan kokea vaikeaksi. Tämä saattaa 

ilmetä haluttomuutena kehittää tai asettaa tavoitteita. Alun perin tutkimuksen tarkoitus oli 

painottua määrälliseksi, mutta vastaajat olivat halunneet perustella antamiaan vastauksia, 

tai jättäneet tarjotun vaihtoehdon valitsematta ja kirjanneet mielipiteensä kysymyksen 

viereen. Näin ollen tutkimuksen painopiste siirtyi myös laadulliseksi. Laadullisuutta tukee 

myös tutkijan asema, jossa hän ei ole ”ulkopuolinen” tutkija, vaan sisällä tutkimuksessa. 

 

Mielestäni tutkimustani voidaan pitää luotettavana. Joskin tutkittavien joukko oli melko 

pieni. Tulokset antavat varsin hyvän kuvan vastaajien käsityksistä erityisopetuksen tilasta 

tässä kunnassa. Katokaan ei ollut kohtuuttoman suuri. Jakamistani 89 kyselylomakkeesta 

palautui 61. Vastaamatta jättäneistä kaksi oli 7 – 9 luokan opettajia ja kaikki loput, 26 

huoltajia. Kuten jo aiemmin mainitsin, kyselylomakkeen täyttö oli monelle vaikeaa, kun 

tietoa asiasta ei ole. Ehkä moni siksi jätti lomakkeen palauttamatta. Tutkimuksen 

luotettavuutta tukee myös se, että tutkimus olisi mahdollista toteuttaa uudelleen 

samanlaisena, samoille tutkimukseen osallistuneille. Uskoisin, että tutkimustulos pysyisi 

tällöin lähes samana. Tutkimuksen luotettavuus saattaa kuitenkin kärsiä siitä, että 

samansuuntaista koko kunnan erityisopetusta koskevaa tutkimusta ei ole tehty 

aikaisemmin. Tällöin vertailupohjaa aikaisempaan ei ole. 

 

Vertailu eri vastaajatahojen välillä osoittautui vaikeaksi, koska vastaajien ryhmäkoot olivat 

hyvin erilaisia. Esimerkiksi avustajista tutkimukseen vastasi vain kolme, kun taas huoltajia 

oli vastaajina 31. 
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Luokkien 7 – 9 opettajien heikko tietämys henkilökohtaisen opetussuunnitelman 

järjestämisestä koskevasta suunnitelmasta ihmetytti minua. Jäin pohtimaan, että minne 

”katoavat” erityisoppilaille 1 - 6 luokilla laaditut hojksit, kun siirrytään 7 luokalle. Koska 

erityisopetuspäätöstä ei pureta 7. luokalle siirryttäessä. 7 – 9 luokkien opettajien tulisi 

myös oman aineensa osalta olla laatimassa hojksia erityisoppilaalle. 

 

Pienluokassa annettavaa osa-aikaista erityisopetusta kaikki vastaajaryhmät lisäisivät. Jäin 

pohtimaan johtuuko tämä siitä, että kunnassamme on toiminut kaksi pienryhmää, joista on 

hyviä kokemuksia. Toisaalta mietin vaikuttaako tutkijan oma asema pienryhmän opettajana 

vastaajien mielipiteisiin.  

 

Kuten koulumaailmassa yleensäkin suurin haaste erityisopetuksen kehittymiselle on se, 

että rahaa opetuksen toteuttamiseen ei ole. Pohdin, että vuosien varsilla on varmasti ollut 

hyvä ideoita myös erityisopetuksen kehittämiselle, jotka ovat kariutuneet tarvittavien 

resurssien puuttumiseen. Tutkimuksessa ilmeni myös, että joidenkin kuntalaisten 

juurtuneet negatiiviset asenteet erilaisuuteen, hidastavat osaltaan erityisopetuksen 

kehittymistä. Kunnassa on aistittavissa ajatus: ”Kun ei tee mitään, ei satu mitään”. 

Kunnassa ei myöskään ole ollut ennen näin suurta tarvetta erityisopetukselle tai henkilöä, 

joka olisi tarttunut kehittämishaasteeseen. 

 

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että pitkäjänteistä suunnitelmaa kunnan erityisopetuksen 

kehittämiseksi tarvitaan. Selvää on, että jonkun henkilön tai henkilöiden tulisi ottaa vastuu 

opetuksen järjestämisestä. Toivon, että tämä tutkimus antaa kuntalaisille ja varsinkin 

vastaajatahoille käsityksen siitä, miten tärkeää erityisopetus itsessään on.  

 

Toivottavasti tutkimus on herättänyt ajatuksen siitä, että ei jämähdettäisi ajatukseen ” 

jottain tarttis tehrä”, vaan nyt hienojen puheiden ja lauseiden sijaan saataisiin konkreettisia 

tekoja aikaan.  

 

Käsitykseni on, että tutkimukseni tuloksia voisi hyödyntää täydennyskoulutusmateriaalina 

koulutettaessa kunnan kasvatushenkilöstöä ja koululautakunnan jäseniä. Hyödyllistä tietoa 

se tarjoaa muillekin erityisopetuksesta kiinnostuneille kuntalaisille. 
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Jatkotutkimusta ajatellen voisi olla mielenkiintoista suorittaa sama kysely jossakin toisessa 

samankokoisessa kunnassa ja tutkia missä määrin mielipiteet vaihtelevat eri kunnissa. 

Pohdinkin, olisiko useampi huoltaja vastannut, jos tutkimus olisi toteutettu haastatteluna. 

Uskon kuitenkin, että silloin luottavuus olisi saattanut kärsiä enemmän, sillä tutkijan 

tunnettavuus olisi ehkä haitannut omien mielipiteiden todellista ilmaisua. Tutkimus osoitti, 

että tietämys erityisopetuksesta kiinnostaa kuntalaisia. Positiivisena koin sen, että myös 

sellaiset huoltajat, joiden omat lapset eivät tällä hetkellä kuulukaan erityisopetuksen piiriin, 

ovat kuitenkin kiinnostuneita ja pitävät tärkeänä erityisopetuksen kehittämistä.  
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LIITTEET 

 
Liite 1. Saatekirje 1 
Liite 2. Saatekirje 2 
Liite 3. Kyselylomake 
Liite 4. Vastaukset keskiarvoina ja prosentteina 
Liite 5. Kuvio huolilomakkeesta 
 



Liite 1. Saatekirje 1. 

Hyvä kuntalainen! 

 

Teen tutkimusta kuntamme erityisopetuksen järjestämisestä. Toivon, että tutkimuksen 

avulla saamme näkemystä siitä, miten erityisopetusta olisi kunnassamme kehitettävä. 

Toivon, että vastaat seuraaviin kysymyksiin ja ympyröit mielestäsi sopivimmat 

vastausvaihtoehdot. Vastauksia voi jatkaa paperin kääntöpuolelle. Kysymykseen 15. 

liittyy taulukko, joka on liitteenä kyselylomakkeen viimeisenä sivuna.  Jokainen 

vastaus on arvokasta tietoa erityisopetuksen kehittymiselle. Mikäli sinulle herää 

kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä alla olevaan numerooni. 

 

Terveisin Heidi Lindell  0400 921 500 

 

Palautus: 

 

7. – 9. luokkien opettajat voivat palauttaa kyselylomakkeen täytettynä Heidin lokeroon 

(opettajan huoneessa) perjantaihin 16.2.2007 klo 13.00 mennessä. 

 

Koululautakunnan jäsenet voivat palauttaa perjantaihin 16.2. klo 13.00 mennessä 

oheisella palautuskuorella Kirkonkylän koulun, Vinkkilän koulun postilaatikkoihin tai 

Annikka Jokirannalle Osuuspankkiin. 

 

 



Liite 2.  Saatekirje 2. 
 
HYVÄT HUOLTAJAT! 
 
Jotta pystyn suorittamaan tutkimukseni, koskien kuntamme erityisopetusta, kaikki 
vastaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tällä hetkellä palautuneita kyselyitä on liian vähän. 
Toivon, että saisin riittävästi materiaalia tutkimukseni tekemiseen. 
 
Kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä kuntalaiset tietävät erityisopetuksesta. Näin ollen 
EN TIEDÄ –vastaus on yhtä oikea ja hyvä vastaus. Näitä vastauksia en kuitenkaan vielä 
ole saanut, vaikka niitä uskoisi olevan. Vastaajien henkilöllisyys ei tule missään 
tutkimuksen vaiheessa esille.  
 
Eli, mikäli olet tallettanut kyselylomakkeen mappiin ”Ö”, voi oppilas hakea uuden 
lomakkeen pöydältäni.  
 
Terveisin 
 
 
Heidi Lindell  0400 921 500 
 



Liite 3. Kyselylomake. 

 

1. Olen   

1 a) opettaja 1 – 6 luokilla b) opettaja 7 – 9 

luokilla  

2 avustaja 

3 huoltaja 

4 koululautakunnan jäsen 

 

2. Kerro omin sanoin, mitä mielestäsi erityisopetus on? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Kerro, mielipiteesi kuntamme erityisopetuksesta. Tiedätkö, miten erityisoppilaita 

tuetaan, missä ja minkälaista erityisopetusta tällä hetkellä annetaan? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Tiedätkö mielestäsi riittävästi kuntamme erityisopetuskäytännöistä? 

1 en  2 kyllä 

 

 
 
 



5. Mitä mieltä olet erityisoppilaan opettamisesta perusopetusryhmässä omassa 
kunnassamme? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Tiedätkö, mitä HOPS (henkilökohtainen opetussuunnitelma)tarkoittaa? 

a) ei mitään käsitystä 

b) tunnen suurin piirtein 

c) tunnen käsitteen hyvin 

 

7. Tiedätkö, mitä HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma) tarkoittaa?  

a) ei mitään käsitystä 

b) tunnen suurin piirtein 

b) tunnen käsitteen hyvin 

 

8. Tiedätkö, miksi HOPS tai HOJKS laaditaan ja milloin niitä tarvitaan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Erityisopetuksen järjestäminen tällä hetkellä omassa kunnassamme on 

mielestäni? 

 

1 vähemmän tärkeää 2 kohtalaisen tärkeää 3 hyvin tärkeää 

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



10.  Miten haluaisit muuttaa kuntamme järjestämää erityisopetusta?  

    

vähentää pitää samana lisätä 

 

a) yleisopetuksessa  1 2  3 

(samanaikainen erityisopetus) 

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) pienluokassa  1 2  3 

(luokkamuotoinen tai  

osa-aikainen erityisopetus) 

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) kiertävä erityisopetus  1 2  3 

(osa-aikainen erityisopetus) 

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   vähentää pitää samana lisätä 

d) erityiskoulussa  1 2  3 

(luokkamuotoinen erityisopetus)  

Mynämäki, Uusikaupunki, Turku  

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



11. Erityisopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa omassa kunnassamme on 

mielestäni? 

1 vähemmän tärkeää 2 kohtalaisen tärkeää  3 hyvin 

tärkeää 

Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Kunnassamme yleisesti etenevän erityisopetussiirron perusrunko on seuraava: 

Kun koulun tukitoimet (tukiopetus, erityisopettajan antama lisäopetus) 

todetaan riittämättömiksi, opettajan, huoltajien tai psykologin 

päätöksellä psykologi arvioi lapsen. Tutkimusten perusteella valitaan 

oppilaalle sopivin koulumuoto. Huoltajat kuitenkin viimekädessä 

päättävät lapsensa opetuksesta. 

 

Onko mielestäsi erityisopetukseen siirto toimivaa? 

  1 ei 2 kyllä 

 

13. Muuttaisitko jonkun osapuolen päätösvaltaa siirtoprosessissa? 

 

 vähentäisin   pitäisin samana  lisäisin 

 

opettaja 1  2   3 

 

huoltajat 1  2   3 

 

psykologi 1  2   3 

 

 

Lisäisin/vähentäisin jonkun muun osapuolen päätösvaltaa? Miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 



14. Erityisopetuksen siirtopäätös perustuu kunnassamme oppilaan 

oppimisvaikeuksien määrittelyyn. Onko mielestäsi tärkeää, että oppilaan vaikeudelle 

saadaan nimi; diagnoosi 

 

 Ei  Kyllä 

 

Miksi?______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

15. Mihin sijoittaisit näillä tiedoilla seuraavat oppilaat (katso liite 2)? 

 

yleisopetukseen  pienryhmään   erityiskouluun 

 

a) Vaikea kehitysviivästymä 1 2 3 

 

b) Lievä kehitysviivästymä 1 2 3 

 

c) Aivotoiminnan häiriö, 1 2 3 

liikuntavamma tai vastaava 

 

d) Tunne-elämän häiriö tai 1 2 3 

sosiaalinen sopeutumattomuus 

 

e) Autismiin tai Apsergerin oire- 1 2 3 

yhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 

 

f) Kielen kehityksen häiriöstä  1 2 3 

(dysfasiasta) johtuvat oppimisen 

vaikeudet 

 

g) Näkövamma 1 2 3 

 

h) Kuulovamma  1 2 3 



16. Mitä esteitä arvelisit erityisopetuksen kehittymiselle saattavan olla 

kunnassamme? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

17. Mitä muuta haluaisit lisätä vielä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



              Oppilaitostilastot

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2005

Otto- tai siirtopäätöksen peruste Vuosiluokka Yhteensä Muutos edell. vuodesta Poikia Tyttöjä
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %

Vaikea kehitysviivästymä 618 2 685 1 406 146 4 855 151 3,2 2 939 1 916
Lievä kehitysviivästymä 55 6 733 7 825 75 14 688 31 0,2 9 130 5 558
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 64 3 488 1 500 28 5 080 508 11,1 3 708 1 372
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 6 2 333 1 961 27 4 327 584 15,6 3 688 639
Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 55 588 236 7 886 68 8,3 751 135
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 386 3 309 1 135 6 4 836 445 10,1 3 482 1 354
Näkövamma 16 162 95 15 288 2 0,7 169 119
Kuulovamma 31 285 132 3 451 -2 -0,4 255 196
Muu syy 227 4 242 2 813 85 7 367 1 193 19,3 4 833 2 534

Yhteensä 1 458 23 825 17 103 392 42 778 2 980 7,5 28 955 13 823
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 11,9 6,4 8,5 24,6 7,3 . . 9,7 4,8
Peruskoulun oppilasmäärä 12 276 372 128 200 384 1 593 586 381 -6 767 -1,1 299 633 286 748



Liite 4. Kaavioiden pohjana käytetyt taulukot 
 
(kysymys 4) 
vastaajat   en tiedä riittävästi   tiedän riittävästi n 
  f f % f f %   
opettaja 1-6 3 42,9 4 57,1 7 
opettaja 7-9 7 70,0 3 30,0 10 
avustaja 0 0,0 3 100,0 3 
huoltaja 24 77,4 7 22,6 31 
lautakunta 2 28,6 5 71,4 7 
 
(kysymys 7) 

vastaajat  ei mitään käsitystä  tunnen suurin piirtein  tunnen käsitteen 
hyvin n 

  f f % f f % f f %   
opettaja 1-6 0 0,0   0,0 7 100,0 7 
opettaja 7-9 0 0,0 9 90,0 1 10,0 10 
avustaja 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 
huoltaja 13 41,9 13 41,9 5 16,1 31 
lautakunta 1 14,3 6 85,7 0 0,0 7 
 
(kysymys 9)  

vastaajat   vähemmän tärkeää   kohtalaisen 
tärkeää   hyvin 

tärkeää n 

  f f % f f % f f %   
opettaja 1-6 0 0,0 1 14,3 6 85,7 7 
opettaja 7-9 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 

avustaja 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 
huoltaja 0 0,0 6 19,4 25 80,6 31 

lautakunta 0 0,0 3 42,9 4 57,1 7 
 
 (kysymys 11) 
 
vastaajat   

vähemmän 
tärkeää   

kohtalaisen 
tärkeää   

hyvin 
tärkeää   

en osaa 
sanoa n 

  f f % f f % f f % f     
opettaja 1-6 0 0,0 1 14,3 6 85,7     7 
opettaja 7-9 0 0,0 1 10,0 9 90,0     10 
avustaja 0 0,0 0 0,0 3 100,0     3 
huoltaja 0 0,0 5 16,1 25 80,6 1 3,2 31 
lautakunta 0 0,0 2 28,6 5 71,4     7 
 
 (kysymys 12) 
vastaajat   ei toimivaa   toimivaa   en osaa sanoa n 
  f f % f f % f f %   
opettaja 1-6 1 14,3 6 85,7     7 
opettaja 7-9 7 70,0 3 30,0     10 
avustaja 1 33,3 2 66,7     3 
huoltaja 2 6,5 22 71,0 7 22,6 31 
lautakunta 2 28,6 5 71,4     7 
 



Liite 5. 

lapsi ja perhe

koulu

esh:n pkl
(psykiatria,
neurologia)

pth:n psykologi

koulu-
terveydenhuolto

(lääkäri, th)

huoli syntyy,
toimija

kesk ustelee
vanhempien
kanssa ja
järjestää

oppilas-
huoltopalaver i

TAI
paikallinen
verk osto-
palav eri

huoli syntyy ja
perhe ottaa

yhteytta/kes-
kustelee

tekee psykologisen arvion

perhe/lapsi menee soveltuvan
tuen piiriin

lapsen käyttäymisen
ongelmat jatk uvat tuesta
huolimatta vo imakkaina 

vastaanottaa lähetteen ja
lähettää kutsun perheelle

vastaanottaa
kutsun ja
lapsi/perhe
osallistuu
arvio intiin

suor ittaa arvo innin, tekee diagnoosin ja
kuntoutussuunnitelman, lähettää 
lausunnon perheelle ja asiakkaan

suostumuksella kouluterv.huoltoon

vastaanottaa
lausunnon 

vastaanottaa
lausunnon ja

toimii ohjeiden
muk aisesti

 lääkäri tutkii ja
kirjo ittaa
lähetteen
huoltajan

suostumuksella

saa tiedon ja
osallistuu

tarvittaessa

paikallinen
verk ostopalav eri

huoli poistuu->tukea
ylläp idetään tai

vähennetään tarpeen
muk aan

tarve dg-selv ityksiin

ei tarvetta
lisäselvityksiin,
ohjaus tuen
piiriin

HUOLI LAPSEN LEVOTTOMUUDESTA JA KESKITTYMISVAIKEUDESTA,
päivitys 31082006

tarve dg- selvityksiin

tarve
lisäselvityksiin/
psykologin
tukeen


