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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten ja itävaltalaisten luokanopettajien käsityksiä 
inkluusiosta ja vertailla niitä keskenään. Tutkimus on kvantitatiivinen Survey-tutkimus, joka toteu-
tettiin sähköisenä Internetissä. Aineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella keväällä 2011. 
Tutkimukseen osallistui 62 suomalaista opettajaa eteläisen Suomen alueelta ja 23 itävaltalaista opet-
tajaa Kärntenin ja Steiermarkin osavaltioista. Kvantitatiivinen aineiston analyysi toteutettiin SPSS-
tilasto-ohjelmalla. Tietoa kerättiin myös kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä, joita tulkittiin 
kvalitatiivisin menetelmin. 
 Inkluusio on jatkuvan kansainvälisen keskustelun kohteena ja monet kansainväliset ja kansal-
liset sopimukset ja säädökset vievät vallitsevia järjestelmiä kohti kaikille yhteistä koulua. Myös 
Suomi ja Itävalta ovat sitoutuneet osaan näistä sopimuksista. Inkluusiosta on kirjoitettu ja kirjoite-
taan edelleen monia sitä puolustavia tekstejä. Kaikesta tästä huolimatta inkluusio ei vieläkään näy 
arkipäivän koulutyössä niin vahvasti kuin sen voisi kuvitella, kaikki edellä mainitut pyrkimykset 
huomioon ottaen. Tilausta tällaiselle tutkimukselle siis oli.   

Tutkimuksessa selvisi, että itävaltalaisilla opettajille on suomalaisia kollegoitaan myöntei-
sempi asenne inkluusiota kohtaan. Kvantitatiivisen analyysin perusteella tutkituista taustatekijöistä 
ei löytynyt selitystä inkluusioasenteen muodostumiselle. Tutkittaessa opettajien käsityksiä taitojen 
ja resurssien riittävyydestä taustamuuttujista koulutuksella oli merkitystä siihen, kuinka kyvykkäik-
si vastaajat kokivat itsensä. Kummankin maan edustajat asettivat ehdoksi inkluusion toteutumiselle 
riittävät resurssit.   

Tutkimuksen tuloksia vertailtiin moniin muihin inkluusiota käsitteleviin tutkimuksiin. Tutki-
mustulokset olivat samankaltaisia esimerkiksi tutkittaessa opettajien käsityksiä omien kykyjen ja 
resurssien riittävyydestä sekä mielipiteitä parhaan kasvuympäristön valinnassa eri tavoin erityisen 
tuen tarpeessa oleville oppilaille. Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että opettajat suhtautu-
vat inkluusioon eri tavoin riippuen siitä, minkälaisia erityisen tuen tarpeita inkluusion kohteena ole-
valla oppilaalla on. Sopeutumishäiriöihin ja autisteihin suhtauduttiin sekä Itävallan että Suomen 
vastaajien keskuudessa kielteisimmin. Oppilaisiin, joilla on puhe- tai lukivaikeuksia opettajat suh-
tautuivat myönteisesti molempien maiden kohdalla .   
 
 
Avainsanat: inkluusio, kaikille yhteinen koulu. 
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1 JOHDANTO 

Koulutuksen tekeminen mahdolliseksi kaikille nähdään yhtenä voimakkaimpana keinona, kun 

muokataan yhteiskuntaa oikeudenmukaiseksi, sillä se lisää yhteiskuntaan yhtenäisyyttä ja keski-

näistä luottamusta. Inkluusiota pidetään nykyään aiempaa laajempana ajattelutapana, joka pyrkii 

osoittamaan yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaisuudet keskittyen ottamaan mukaan kaikki oppi-

laat huolimatta heidän erilaisuudestaan. (Forlin & Kuen-fung 2010, 9.) Perinteisestä erityisten ja 

vammaisten oppilaiden integraatiosta yleisopetukseen on siirrytty laajempaan inkluusion käsittee-

seen (Väyrynen 2001, 15–16). Inkluusio on ideologia kasvatuksellisesta ja yhteiskunnallisesta ta-

sa-arvosta, jonka yhtenä käytännön ilmentymänä on kaikille yhteinen koulu. Puhuttaessa inklusii-

visesta kaikille yhteisestä koulusta tarkoitetaan paikkaa, jonne kaikki oppilaat fyysisistä ja psyyk-

kisistä tarpeistaan huolimatta ovat tervetulleita. Tukitoimet tuodaan lapsen lähikouluun jolloin lap-

si saa käydä koulua tutussa ympäristössä. Erilliset erityiskoulut eivät sovi inklusiiviseen ideologi-

aan, sillä miksi vain joillakin olisi oikeus opetukseen yleisopetuksessa kun toiset suljetaan sen ul-

kopuolelle. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan inkluusiota oppimisvaikeuksista ja 

vammaisuudesta kumpuavan erityisen tuen tarpeen näkökulmasta. Kulttuurinen inkluusio jätetään 

huomioimatta, sillä se laajentaisi tutkimuksen aihetta liikaa.   

Kumpikin tutkijoista on opiskellut luokanopettajaopintojensa aikana erityispedagogiikan 25 

opintopisteen laajuiset sivuaineiopinnot. Alan kirjallisuudessa käsitteet inkluusio ja integraatio 

mainitaan toistuvasti. Julkaisuja lukiessa voi saada käsityksen, että inkluusio on arkipäivää suoma-

laisessa peruskoulussa jo nyt. Meidän kokemuksemme koulumaailmasta antavat asiasta kuitenkin 

erilaisen kuvan. Erilaiset oppijat koetaan edelleen enemmän haittana kuin rikkautena ja heidät py-

ritään usein siirtämään erityisopetukseen. Ristiriita inkluusiomyönteisen ammattikirjallisuuden ja 

koulun arkipäivän välillä herätti kiinnostuksemme tutkia aihetta lisää.    

Inkluusiota tavoitellessa yksi ensimmäisistä askelista on tunnistaa ja ymmärtää ne käsitykset 

ja asenteet, joita muutosprosessiin kuuluvilla on. Opiskelijat, vanhemmat, opettajat, koulunkäyn-

tiavustajat ja koulun hallinnon henkilöstö ovat hyvin tietoisia kouluyhteisön ainutlaatuisista olo-

suhteista ja tietyistä tarpeista koskien inkluusiota käytännössä. Usein koulun henkilöstön yhteinen 

näkökulma kuitenkin jätetään huomioimatta pyrittäessä hankkeiden avulla kohti inkluusiota. On 

kuitenkin tärkeää ymmärtää, mitä nämä henkilöt ajattelevat koulustaan, inklusiivisesta kasvatuk-



5 

sesta ja inklusiivisesta kasvatuksesta omassa koulussaan inkluusioprosessin vuoksi. (Lupart, Whit-

ley, Odishaw & McDonald 2008, 44–45.) Halusimme saada selville, miten luokanopettajat suhtau-

tuvat inkluusioon. Toinen meistä vietti viisi kuukautta vaihto-opiskelijana Itävallassa ja tutustui 

sinä aikana paikalliseen koulunkäyntiin. Tästä heräsi kiinnostus vertailla kahden eri maan opettaji-

en käsityksiä inkluusiosta.  

Suomalainen peruskoulu on saavuttanut mainetta maailmalla tasa-arvoisena koulujärjestel-

mänä, jossa koulujen väliset erot ovat vähäisiä ja oppimistulokset ovat hyviä. Suomen nuorten me-

nestyminen hyvin myös Pisa-tutkimuksissa, johtuu yhden tulkinnan mukaan nykymuotoisesta pe-

ruskoulujärjestelmästä, jossa erityisopetuksen osuus on todella suuri kansainvälisesti tarkasteltuna. 

Erityisopetuksen lisääntyminen on hyvistä tuloksista huolimatta asia, jonka syitä tulee tarkastella 

suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Voidaanko peruskoulua kutsua kaikille yhteiseksi kouluksi, jos 

lähes kolmasosa siinä opiskelevista tarvitsee erityistä tai tehostettua tukea? (Moberg, Hautamäki, 

Kivirauma, Lahtinen, Savolainen & Vehmas 2009, 99.)  Erityisopetuksen uskottavuutta koettelevat 

kokemukset niistä maista, joissa erityisopetus on lakkautettu ainakin suurimmaksi osaksi varsin 

onnistuneesti. Kun vammaiset oppilaat voivat muualla oppia tavallisilla luokilla, miksi Suomessa 

tarvitaan yhä erityisluokkia? (Saloviita 2001, 158.) 

EU:n tasolla virallisissa lausunnoissa on vasta hiljattain ryhdytty käyttämään käsitteenä in-

kluusiota integraation sijaan. Kuitenkin suurimmassa osassa kansallisen tason politiikkaa käytetään 

vain inkluusiota ja se merkitsee tärkeää muutosta. Vaikka Euroopan maat ovat hyväksyneet inklu-

siivisen kasvatuksen yhteiseksi päämääräksi, ei ole täysin selvää, mitä asetuksia voidaan pitää in-

klusiivisina. Selvät vaihtelut asetuksissa ja käytännöissä eri maissa korostavat sitä, miten vaikeaa 

on vertailla tilanteita halki Euroopan. Inklusiivinen kasvatus ei ole muuttumaton ilmiö vaan se on 

kehittynyt eri tavoilla ja kehittyy edelleen. Inklusiivinen kasvatus on päämäärä, johon kaikki Eu-

roopan maat pyrkivät, mutta niiden menettelytavat ja käytännön toimet ovat kehityksen eri tasoilla. 

(Watkins & Meijer 2010, 230-231.) Molemmat tutkimukseemme osallistuneet maat ovat Euroopan 

unionin jäsenmaita, mutta erot maiden koulujärjestelmissä ovat huomattavia. Itävallassa on yhä 

käytössä rinnakkaiskoulujärjestelmä. Koko ikäluokka käy ensimmäiset neljä kouluvuotta kaikille 

yhteistä alakoulua. Neljännen luokan jälkeen oppilaat jakautuvat tietojensa, taitojensa ja vanhem-

piensa toiveiden mukaan joko yliopisto- tai ammattikoulutukseen tähtääviin oppilaitoksiin. Suo-

messa siirryttiin rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäiseen yhdeksänvuotiseen peruskouluun jo 70-

luvulla. 

Pro gradu -tutkimuksemme tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten ja itävaltalaisten luo-

kanopettajien käsityksiä inkluusion toteutumisen mahdollisuuksista ja sen mielekkyydestä opetta-

jan kannalta. Lisäksi pyrimme selvittämään luokanopettajien mielipiteitä siitä, millaisia taitoja ja 
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koulutusta inkluusiota toteuttavalla opettajalla tulisi olla. Kartoittamisen jälkeen tarkoituksena on 

vertailla tuloksia maiden välillä ja aiempien tutkimusten kanssa (esimerkiksi Moberg & Savolainen 

2003, Kaatrasalo 2006). Tutkimus on kvantitatiivinen kyselylomaketutkimus, jonka aineisto kerät-

tiin Suomesta ja Itävallasta elektronisella kyselylomakkeella keväällä 2011.  

Tutkimuksen kohteena ovat opettajien käsitykset inkluusiosta. Käsitys-termin alle tässä yh-

teydessä olemme keränneet opettajien asenteet inkluusiota koskien sekä mielipiteet tarvittavasta 

tieto- ja taitotasosta inkluusion toteuttamiseksi. Käsitys, asenteet, tiedot ja taidot ovet termejä jotka 

merkityksineen kulkevat rinnakkain ja ovat jatkuvasti vaikutuksissa toisiinsa. Opettajan käsitys 

omasta kompetenssistaan eli osaamisestaan määrittää opettajan asenteita erilaisia oppijoita koh-

taan. Toisaalta, myönteinen asenne saattaa houkuttaa opettajaa kehittämään tietojaan ja taitojaan 

sekä tarttumaan haasteisiin. Kuten esimerkistä näkee, termien tarkkarajainen erottaminen toisistaan 

on vaikeaa. 
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2 INKLUUSIO  

2.1 Inkluusion määrittelyä 

Vaikka käsitteitä inklusiivinen, inkluusio ja integraatio käytetään kansainvälisesti, vaikuttaa siltä, 

ettei sanoja itsessään eikä käsitteiden merkitystä ymmärretä yhteisesti (Sikes, Lawson & Parker 

2007, 357). Inklusiivisen kasvatuksen määritelmiä on runsaasti ja siksi se tulee tarkoin määrittää 

ennen käsittelyä. Käsitettä on tulkittu toisinaan myös sen oikean merkityksen vastakohtana. (Lo-

reman 2007, 22.) Seuraukset yhteisten määritelmien puutteesta ovat kauaskantoisia, sillä erilainen 

kielenkäyttö kuvastaa kiistanalaisuutta, ei pelkästään inklusiivisen kasvatuksen menettelytavoissa 

vaan laajemmassa poliittisessa kilpailussa (Armstrong 2005). 

Integraatio- ja inkluusio -käsitteiden käyttö aiheuttaa usein epämääräisyyttä ja sekavuutta 

varsinkin tehtäessä kansainvälisiä vertailuja (Moberg ym. 2009, 83). Perinteisesti integraation käsi-

tettä on käytetty kuvaamaan toimenpiteitä, joita kohdistetaan niihin henkilöihin, jotka on aiemmin 

valikoitu pois yleisopetuksesta. Nykyisin nimitystä “integroitu oppilas” pidetään leimaavana. In-

tegraatiota tulee kuitenkin ymmärtää, arvioida ja tutkia prosessina, joka tapahtuu ryhmissä. Siten 

integraatiota on harhaanjohtavaa käyttää synonyymina ryhmään sijoittamiselle. Kun jollakin taval-

la poikkeava henkilö sijoitetaan ”normaaliin” ryhmään, syntyy oikeastaan uusi ryhmä ja on vasta 

lähtökohta työskentelylle, jossa pyritään integraation tavoitteita kohti. (Emanuelsson 2001, 130-

132.) Yhdysvalloissa integraatio nähdään edelleen lähinnä fyysisenä integraationa tai selkeästi 

mainstreamingina. Mainstreaming käsittää vähiten rajoittavan ympäristön periaatteen, oppilaan 

yksilöllisen kasvatusohjelman ja koulutushenkilöstön vastuun selkiytyksen. Pohjoismaissa erot 

inkluusiossa ja todellisessa integraatiossa, johon kuuluu toiminnallinen, sosiaalinen sekä yhteis-

kunnallinen integraatio, ovat enemmän akateemisia kuin käytännöllisiä. (Moberg ym. 2009, 83-

85.) 

Vaikka integraatio nähdään jo vanhentuneena terminä, osa tutkijoista käyttää sitä edelleen 

tarkoittaessaan inklusiivisen kasvatuksen kaltaista toimintaa. Esimerkkinä mainittakoon Moberg 

(2001a, 85), joka perustelee termin käyttöä sillä, että integraation syvin olemus eli yhteisöllisyys ja 

sosiaalinen integraatio on hyvin lähellä inkluusiota. Tähän perusteluun nojaten integraatio-termi 

Mobergin samoin kuin Feuserin (2001) käyttämänä tulee käsittää inkluusioksi.   
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Inkluusio eroaa integraatiosta kahdella tavalla. Ensimmäinen asia on se, että inkluusio ei 

koske vain heitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea koulutuksessa. Inkluusio koskee kaikenlaista mo-

ninaisuutta ja varsinkin heitä, joiden ajatellaan olevan haavoittuvaisia ja riskissä  joutua eristetyksi 

pois kouluista ja muusta sosiaalisesta toiminnasta. Toinen asia on se, että inkluusio painottaa huo-

mattavasti koulujen muuttumista niin,että niissä voidaan kohdata erilaisuus. On selvää, että aiem-

pien integraation ajatusten ja nykyisten inkluusion käsitysten välillä on jotakin jatkuvuutta ja näi-

den käsitteiden pakottaminen ristiriitaan keskenään ei voi olla perusteltua (Norwich & Kelly 2005, 

46.) Usein inkluusion ajatellaan viittaavan kaikenlaiseen erilaisuuteen, jolloin erilaiset vammat ja 

vaikeudet ovat vain osa inkluusion alle kuuluvista useista ryhmistä (Norwich & Kelly 2005, 52).  

Inkluusiossa on kyse jatkuvasta prosessista ja koulutuksessa se tarkoittaa laajoja toimenpitei-

tä. Inkluusion tavoitteena on vähentää syrjintää ja syrjäytymistä sekä tarjota kaikille oppilaille pa-

remmat oppimisen ja osallistumisen mahdollisuudet.  Inkluusion periaate koulutuksessa tarkoittaa 

laajoja toimenpiteitä, joilla syrjintää ja syrjäytymistä vähennetään ja estetään. (Booth & Ainscow 

2005, 14.) Suosituksia ja määräyksiä laatimalla ei saada inkluusiota toteutumaan ja tapahtumaan 

oikeasti. Se on muutosprosessi koulutuspolitiikassa tai kouluyhteisössä laajemmin. Oppilaan ei 

tarvitse olla sopiva koululle, vaan koulun tulee muuttua niin, että se sopeutuu oppilaan ja hänen 

ympäristönsä todellisuuteen ja elämään. (Väyrynen 2001, 17.) Inkluusiota voidaan pitää suuntaa-

antavana terminä, joka vetää huomiomme asioihin ja sitoumuksiin, kohti kaikkien osallistumista ja 

yhteiskuntaan kuulumista (Norwich & Kelly 2005, 50). Booth ja Ainscow (2005, 14) määrittelevät 

inkluusion tavoitteeksi, johon pyritään, mutta jota heidän mukaansa ei kuitenkaan koskaan saavu-

teta. Edellä mainittujen lisäksi saman suuntaisia ajatuksia on Biklenillä (2001, 56). Hänen mukaan-

sa inkluusiota voi kutsua ajattelutavaksi, johon sisältyy näkökulma siitä, että koulutus, joka tuo 

vammaiset ja vammattomat oppilaat yhteen on hyödyllistä kasvatuksen kannalta. Biklen jatkaa 

vielä, että opettajilla, kasvatusalalla työskentelevällä virkamiehellä ja tutkijalla on tavallaan velvol-

lisuus kokeilla ja tutkia keinoja, joilla inkluusio saataisiin toimimaan. Jotta inkluusio voisi toteu-

tua, tarvitaan lähtökohtaisesti merkittäviä muutoksia vallitseviin sosioekonomisiin ja poliittisiin 

rakenteisiin (Rose 2010, 4).  

Täydessä integraatiossa on eettisesti kysymys ihmisen arvokkuuden ja arvon turvaamisesta, 

joita loukataan silloin, kun ajattelemme voivamme määräillä toista ihmistä. Pedagogiikka on alu-

eena sellainen, jolla on hyvin helppoa määräillä ihmisiä. Lapsia kasvatetaan, koulutetaan, tuetaan 

ja opetetaan ja he ovat roolissaan ja asemassaan meistä hyvin riippuvaisia. Myös vammansa vuoksi 

apua ja tukea tarvitsevat henkilöt ovat meistä erityisen riippuvaisia. Heidän saamansa kasvatus ja 

koulutus määräytyvät sen mukaan, kuinka vammaisina me heitä pidämme, eli mikä heidän vam-

mansa aste on. (Feuser 2001, 193–194.) Integraatiossa ja inkluusiossa tavoitellaan demokratiaa, 
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jossa jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja tärkeä ryhmän ja yhteiskunnan jäsen ja voimavara. Ih-

misten edellytyksien erilaisuus nähdään normaalina asiantilana, eikä erilaisuutta itsessään pidetä 

poikkeavana. Integraatiossa ei keskitytä siihen, mitä poikkeaville henkilöille tulisi tehdä vaan kyse 

on siitä, mitä ympäristölle ja yleiselle yhteenkuuluvuudelle tulisi tehdä, jotta normaalit erot ihmis-

ten välillä nähtäisiin normaalina asiantilana ja ne hyväksyttäisiin. (Emanuelsson 2001,128.)  

Inkluusiossa tarkastellaan laajassa merkityksessä oppilaan ja hänen ympäristönsä vuorovai-

kutuksen näkökulmasta sitä, miten osallistumisen ja oppimisen esteitä voitaisiin vähentää ja jopa 

poistaa. Esteet voivat liittyä esimerkiksi oppilaan alkuperään, vammaisuuteen tai sukupuoleen. Ne 

voivat olla myös koulun tai koulujärjestelmän sisällä. Esimerkkeinä mainittakoon opetussisällöt, 

jotka eivät ole mielekkäitä tai opetusmenetelmä, joka ei ota huomioon erilaisia tapoja ja nopeutta 

oppia. Myös koulun varauksellinen asenne erilaisuutta kohtaan voi olla este osallistumiselle ja op-

pimiselle. (Väyrynen 2001, 18.) Inkluusion periaatteita ajaessa tulee muistaa yksilölliset tarpeet. 

Erilaisuuden ja erottavien piirteiden huomiointi voi kuitenkin johtaa leimautumiseen ja väheksy-

miseen, mutta niiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa siihen, että yksilölle ei järjestetä riittävää 

tukea. (Norwich & Kelly 2005, 52-53.) 

 

2.2 Erityisopetuksen historiaa 

Koulut ovat perinteisesti pyrkineet aikaansaamaan entistä homogeenisempia ryhmiä määrittelemäl-

lä oppilaiden ominaisuuksien erilaisuudelle raja-arvoja, joiden ulkopuolelle jääneet oppilaat ovat 

erityisopetuksen tarpeessa ja heidän on ajateltu myös aiheuttavan liikaa häiriötä yleisopetuksessa. 

Erityisopetus vastaa diagnosoitujen ja leimattujen oppilaiden sijaan oikeastaan yleisopetuksen 

omiin tarpeisiin, sillä koulussa valtaa pitävät määrittelevät normaaliuden rajat ja niiden ehtojen 

mukaan on heikompien toimittava vaikka kyseessä olisi segregaatio. (Emanuelsson 2001. 129.) 

Erityisopetus on osa yhteiskuntaa ja osa koulujärjestelmää, eikä sitä voida ymmärtää jos sitä tar-

kastellaan irrallisena osana. Erityisopetusta annetaan niille oppilaille, jotka on määritelty muista 

poikkeaviksi. Poikkeavuuden määrittelee yhteiskunta ja koulut ja ne luovat rajalinjat sille, mitä 

pidetään poikkeavana. Normaalin ja poikkeavuuden epäselvä rajalinja ei ole pysyvä, vaan se mää-

rittyy aina uudestaan erilaisten kamppailujen kautta ja siihen vaikuttavat aina kyseisen ajan talou-

dellliset, sosiaaliset, uskonnolliset sekä poliittiset tekijät. (Moberg ym. 2009, 27.)  

Erityisopetus alkoi vakiintua länsimaihin 1800-luvulla. (Vehmas 2005, 106 ). Kyseisenä ai-

kana myös itävaltalainen erityisopetus näki päivänvalon. Ensimmäiset oppilaitokset kuuromykille, 

huonokuuloisille ja vaikeasti puhuville perustettiin vuonna 1812. (Bundesmministerium für Unter-
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richt, Kunst und Kultur (BMUKK) 2007.) Myös Suomessa aistivammaisille oli omat laitoksensa ja 

apukouluja löytyi suurimmista kaupungeista, sillä alkuaikoinaan 1860-luvulla suomalainen kansa-

koulu oli tarkoitettu niille oppilaille, jotka pystyivät suoriutumaan oppivelvollisuudestaan ilman 

tukitoimia. Muut lapset vapautettiin oppivelvollisuudesta. (Moberg ym. 2009, 31-34.)  

Poikkeaville lapsille oikeana opetusmuotona pidettiin erityiskouluopetusta 1960-luvun lop-

pupuolelle saakka (Murto 2001, 35). Viime vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla maailmalla alet-

tiin kiinnittää huomiota koulutuksen ja kasvatuksen epätasa-arvoon ja epäoikeudenmukaisuuteen. 

Alan ammattilaiset ryhtyivät etsimään keinoja vallitsevan olotilan muuttamiseksi. (Rose 2010, 2.) 

1960-luvulla ajatusmalli muuttui siten, että alettiin uskoa kuntoutukseen ja siihen, että vammaisen 

henkilön tila ei ole muuttumaton. Kuntoutusparadigma nousi keskeiseksi myös erityisopetuksessa. 

Sen myötä alettiin uskoa kuntoutuksen mahdollisuuksiin ja pääsyyn takaisin normaalin yhteiskun-

nan jäsenyyteen. (Saloviita 2001, 150–152.) 

Integraatioajattelu lähtee liikkeelle 1960-luvun Pohjoismaissa syntyneestä normalisaatioperi-

aatteesta, jonka mukaan jokaisen lapsen kouluympäristön ja koulukokemusten tulisi olla mahdolli-

simman normaaleja. (Moberg ym. 2009, 78-79.)  Normalisaatioperiaatetta on arvosteltu siksi, että 

se antaa ammattilaisille ylivallan vammaisten ihmisten elämässä. Lisäksi on koettu, että normali-

saatio sisältää kritiikittömän normaalius-ajattelun, joka saattaa johtaa sosiaalisen epäoikeudenmu-

kaisuuden hyväksymiseen ja jopa tukemiseen. Normalisaatio tulee kaikesta kritiikistä huolimatta 

nähdä myös keskeisenä pyrkimyksenä oikeudenmukaisuuden edistämiselle ja solidaarisuudelle 

yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan. (Vehmas 2005, 106–107.) 

Amerikkalaisten ja ruotsalaisten esikuvien mukaan Suomessakin alettiin 1970-luvulla kutsua 

tavallisen luokan ensisijaisuusperiaatetta integraatioksi. Sana hyväksyttiin kouluviranomaisten 

viralliseen kielenkäyttöön vasta 1990-luvulla. (Saloviita 2001, 152.) Peruskoulu-uudistuksen myö-

tä integraatiota lähestyttiin käytännön tasolla. Silloin yhdeksi erityisopetuksen muodoksi tuli osa-

aikainen erityisopetus. (Kivirauma 2002, 33.) 

Inkluusioliike korvasi 1980-luvulla yksilön patologiaa korostavan retoriikan puheella ihmis-

oikeuksista ja luopui erityisopetuksen normatiivisista perusolettamuksista. Sairaiden ihmisten si-

jaan erityisoppilaat rinnastettiin muihin yhteiskunnallisiin vähemmistöihin, jolloin erityisopetus 

rinnastui vähemmistöjen syrjintään ja erilliskohteluun. Yhteisopetuksen kannattajat kokivat, että 

vammaisten lasten pääsy oppivelvollisuuskouluun säilyy puolinaisena niin kauan, kun vammaiset 

oppilaat ovat erillisissä luokissa tai kouluissa. (Saloviita 2001, 156.) 

Kuten monissa muissa länsimaissa, myös Itävallassa uskottiin pitkään, että vammaisten ja 

alisuoriutuvien lasten paras opiskelupaikka olisi erillisessä koulussa. Näissä oppilaitoksissa pystyt-

tiin tarjoamaan kaikki tukitoimet nopeasti helposti saavutettavassa ympäristössä. Vallitseva käsitys 
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alkoi kuitenkin hiljalleen murtua, kun erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ryhtyivät vaa-

timaan lapsilleen oikeutta opiskella samassa koulussa leikkikavereidensa kanssa. 1980-luvulla Itä-

vallassa alettiin käytännön toimin tutkia sitä, voiko yhteinen opetus toimia. Monien kouluissa to-

teutettavien pilottihankkeiden kautta haluttiin kokeilla, miten integraatio-opetus inklusiivisessa 

luokassa toimisi. Tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1993 voimaan astunut lakimuutos, jonka myötä 

vanhemmilla on oikeus valita ensimmäisellä asteella lapsen koulu, joko yleisopetuksen tai erityis-

koulun puolelta. Vuodesta 1997 lähtien lapset, joilla on erityisen tuen tarve, ovat olleet oikeutettuja 

jatkamaan yleisopetuksessa myös alakoulun jälkeen. (BMUKK 2009a, 6.) 

Integraatio ja sen tavoittelu nähdään virallisesti positiivisena asiana. Siitä huolimatta erilli-

nen erityisopetus on pitänyt asemansa useimmissa länsimaissa, kuten Suomessa. (Moberg 2001a, 

82.) Suomessa on ollut hyväksyttävää sulkea jotkin vammaisryhmät kokonaan oppivelvollisuus-

koulun ulkopuolelle paljon monia muita maita pidempään (Saloviita 2001, 140).  

Nykypäivään tultaessa on inkluusiosta muodostunut kansaivälisesti tärkeä aihepiiri ja pitkä-

aikaisen diskurssimuutoksen käynnistäjä. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ihmiset, jotka 

aiemmin taistelivat löytääkseen paikkansa koulutusjärjestelmässä ovat nyt sen keskipisteessä mää-

riteltäessä ja kehitettäessä reilua ja kestävää koulutusta kaikille. (Rose 2010, 2-4.) 

 

2.3 Osallistaminen     

Erilaisen oppijan osallistuminen on usein kyseenalaistettu ja inkluusiolle asetettu ehtoja (Shevlin 

2010, 103). Osallistumisen käsite kuitenkin liittyy keskeisesti inkluusioon. Sillä tarkoitetaan mah-

dollisuutta päästä mukaan, ottaa mukaan, kuulua mukaan ja myös mahdollisuutta päättää olla osal-

listumatta. Osallistumisen näkökulma korostaa oppilaan kokemusta koulussa oppimisesta ja kou-

lusta, eli siitä, miten oppilas ottaa osaa oppimisprosessiin, käytetäänkö opetuksessa hyväksi oppi-

laiden omia tietoja ja taitoja ja onko oppilaalla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä hän opiskelee. 

Osallistuminen on myös subjektiivinen kokemus siitä, että oppilas ja myös muu henkilökunta on 

osa kouluyhteisöä ja sen tärkeitä jäseniä. (Väyrynen 2001, 20.)  

Erillisistä yksiköistä on niiden perustamisen jälkeen tullut nopeasti luonnollinen, mutta eril-

linen osa koulujärjestelmää, eikä niitä ole usein pidetty lapsia erottelevina. Erityisluokkien tavoit-

teena on ollut antaa oppilailleen erityistä tukea ja apua heidän erityisiin tarpeisiinsa, mutta har-

vemmin puhutaan erityisopetuksen toisesta tarkoituksesta, eli yleisopetuksen vapauttamista poik-

keavista yksilöistä. Oppilaan integroiminen ”valtavirtaan” eli yleisopetuksen normaaleiksi kutsut-

tuihin luokkiin syntyi mahdollisuudeksi estää segregaatiota, jota erillisten erityiskoulujen ja – 
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luokkien koetaan edistävän. ”Integroidun oppilaan” käsitettä käytetään nykyään väärin leimana 

esimerkiksi koulutulokkaasta, jota ei ole aiemmin segregoitu. (Emanuelsson 2001, 129–130.)  

Koulut voidaan nähdä yhteiskuntana pienoiskoossa. Sen vuoksi koulut ovat avainasemassa 

rohkaistessa ja edistettäessä marginaaliryhmien osallistumista koulutuksen, terveyden ja työn aloil-

la. (Shevlin 2010, 103.) Osallistava kasvatus ja opetus tarkoittaa kaikkien oppilaiden opettamista 

niin, että kukaan ei joudu ikäluokastaan erotetuksi erilaisuutensa vuoksi ja opettamisessa ja oppi-

misessa ilmenevät haasteet pyritään ratkaisemaan siellä, missä ne ilmenevät (Ladonlahti & Nauk-

karinen 2006, 343). Osallisuus tulee ottaa huomioon myös silloin, kun lapselle myönnetään erityi-

sen tuen päätös ja hän saa opetusta erityisluokassa. On mietittävä, miten lapsen oppiminen omassa 

yhteisössään mahdollistetaan tässä tilanteessa. (Lakkala 2009, 215.)  

Osallistaminen on mahdollista toteuttaa opettajan päivittäisessä työssä, mutta monipuolisten 

tukijärjestelmien tulee olla kunnossa ja oppilaiden tarpeisiin tulee olla mahdollista vastata yksilöl-

lisesti ja paikallisesti. Lisäksi opettajille tulee antaa asianmukaiset ja joustavat linjaukset koskien 

opetuksen järjestämistä sekä palveluiden ja välineiden saatavuus tulee turvata. (Ikonen & Virtanen 

2007a, 69.) Oppilaan kohdalla osallistuminen tarkoittaa muiden määräämien erityisten tehtävien 

teon lisäksi mielekästä osallistumista. Sen toteutumiseksi oppilaan tulee osallistua omien tavoittei-

den suunnitteluun, ottaa vastuuta omasta työstään sekä olla lisäksi mukana arviointivaiheessa. 

(Emanuelsson 2001, 132.) 

 

2.4 Lakeja, säädöksiä ja ohjelmia inkluusion edistämiseksi 

2.4.1 Kansainväliset 

Demokraattiseen yhteiskuntaan ei katsota kuuluvan syrjintää tai erottelua. Monet demokratiaan 

pyrkivät maat käyttävät koulutusta mahdollisuutena vaikuttaa toimintatapoihin ja asenteisiin. Kui-

tenkin useimmat itseään demokraattisina pitävät maat ylläpitävät vallitsevaa tilaa syrjivällä ja erot-

televalla koulutuspolitiikalla.  (Väyrynen 2001, 20–21.) Pelkkä yksilöiden oletettu kykenemättö-

myys ei selitä vammaisten ihmisten rajoitettuja mahdollisuuksia, vaan myös yhteiskunta on osit-

tain syyllinen. Vammaisuus ei synny pelkästään yksilön vammasta, vaan yhteiskunnan järjestelyis-

tä, jotka luovat kykenemättömyyttä. Yhteiskunnassa on kulttuurisesti luodut normit siitä, mikä on 

tavallista ja normaalia ja myös ihmisyys ja normaalius ovat yhteiskunnallisesti muodostettuja kä-

sitteitä. (Vehmas & Mäkelä 2009, 42.) 
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Suomi on sitoutunut moniin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ovat vaikuttaneet koulutusta 

turvaavien oikeuksien tunnustamiseen. Näitä sopimuksia ovat muun muassa YK:n lapsen oikeuk-

sia koskeva sopimus (UNICEF 1989), yleissopimus koskien opetuksen syrjintää (YK 1960) sekä 

näitä täydentäen vuoden 2006 kansainvälinen vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Vii-

meksi mainittua Suomi ei ole vielä ratifioinut. (YK 2008-2010.) Yhteinen sisältö näissä asiakir-

joissa on tunnustaa kaikkien henkilöiden oikeus opetukseen.  

Integraatio on ollut 1970-luvulta lähtien esillä keskustelussa koskien erityisopetuksen kehit-

tämistä. Monet maat ovat virallisissa ohjelmissaan kertoneet pyrkivänsä sellaiseen koulujärjestel-

mään, jossa jokainen oppilas saisi kykyjensä ja tarpeidensa mukaista hyvää opetusta kaikille yhtei-

sessä koulussa. (Moberg 2001a, 82.) Inklusiivisen koulun tavoittelu tuli esiin maailmanlaajuistesti 

YK:n kongressiraporttien ja julkilausumisen myötä 1990-luvulla. Tärkeimmät näistä julkilausu-

mista ovat Unescon Salamancan julistus (Unesco 1994) erityisopetuksen periaatteista, käytännöistä 

ja toimintatavoista ja yleisohjeet koskien vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertais-

tamista. (Moberg ym. 2009, 86-87.) Salamancan julistusta pidetään erityisopetuksen kulmakivenä 

koko Euroopassa. Eurooppalaiset maat ovat julkisesti yhtä mieltä siitä, että julistuksen periaattei-

den tulisi olla kaiken koulutuspolitiikan perustana eikä rajoittua ainoastaan erityisopetukseen. (Eu-

roopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 13.)  

Koulutus kaikille -ohjelma (Education for All, EFA) alkoi vuonna 1990 Jomtienin maail-

mankonferenssissa. Silloin asetettiin tavoitteeksi kaikkien lasten saaminen alkeiskoulutuksen pii-

riin ja aikuisten lukutaidottomuuden vähentäminen puolella vuoteen 2000 mennessä. Vuonna 2000 

Maailman koulutusfoorumissa (World Education Forum, WEF) Dakarissa hyväksyttiin Koulutus 

kaikille -prosessille uusi toimintaohjelma. Toimintaohjelmaan kuuluu kuusi tavoitetta, joista kaksi 

päätavoitetta – yleinen perusopetusmahdollisuus kaikille vuoteen 2015 mennessä sekä sukupuolten 

välinen tasa-arvo (koulutuksessa) vuoteen 2005 mennessä – kuuluvat myös YK:n vuosituhatjulis-

tuksen kansainvälisiin kehitystavoitteisiin. Dakarin toimintaohjelman mukaisesti Koulutus kaikille 

-prosessi etenee samanaikaisesti kahdella tasolla: kansainvälisenä ja kansallisina prosesseina. 

(Suomen Unesco-toimikunta 2004, 5.) 

Suomen Unesco-toimikunta kuvaa kansallisessa toimintasuunnitelmassa (2004) koulutuksel-

lisen tasa-arvon vaatimuksia seuraavalla tavalla.  Jokaisella ihmisellä on oikeus sivistykseen, uu-

den oppimiseen, jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä kasvamiseen moraalisesti ja eettisesti yh-

teiskunnan ja ihmiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Kaikille kansalaisille kuuluu koulutuksen pe-

rusturva. Tulee myös huomioida kestävän kehityksen periaatteet. Kansallisen koulutuspolitiikan 

tulee nostaa kansalaisten sivistystasoa ja osaamista. Jokaiselle tulee taata koulutusmahdollisuus 

riippumatta sukupuolesta, asuinpaikasta, kielestä, iästä ja taloudellisesta asemasta. Toiminta perus-
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tuu elinikäisen oppimisen periaatteille. Suomessa koulutukselliseen tasa-arvoon pyrittäessä halu-

taan kiinnittää erityistä huomiota niihin oppilaisiin, jotka ovat vaaravyöhykkeessä. Kaikilla on jo 

nyt perustuslaissa turvattu koulutukseen liittyvä mahdollisuuksien tasa-arvo. Kaikkien kouluastei-

den tulee entistä paremmin tukea samanlaisten ja erilaisten oppijoiden kasvamista ja kehittymistä 

hyviksi ja suvaitsevaisiksi Suomen ja maailman kansalaisiksi. (Suomen Unesco-toiminkunta 2004, 

6–20.) 

Myös Euroopan Unionin tasolla on muodostettu asiakirjoja koskien eurooppalaista erityis-

opetusta. Asiakirjat kertovat siitä, että EU-maat ovat sitoutuneet yhdessä sovittujen toimien nou-

dattamiseen. Varhaisin erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeisiin keskittyvä asiakirja on ope-

tusministereiden neuvoston päätöslauselma vammaisten lasten ja nuorten integraatiosta yleiseen 

koulujärjestelmään vuodelta 1990 (EU 1990). Vaikka monet julkilausumat käsittelevät koulutusta 

yleisesti, useissa asiakirjoissa keskitytään varsinkin inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen. (Eu-

roopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009, 11.) Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita 23 

EU:n jäsenmaan inklusiivista arviointia koskeva hanke. Siihen on koottu suosituksia päättäjille ja 

alan ammattilaisille siitä, miten arviointi tulisi toteuttaa inklusiivisessa oppimisympäristössä. 

(Watkins 2007.)  

Unesco julkaisi vuonna 2009 asiakirjan Policy Guidelines on Inclusion in Education. Siinä 

määritellään  inklusiivista opetusta ja linjataan inklusiivisen opetuksen oikeuttavat kolme element-

tiä: koulutuksellinen, sosiaalinen ja taloudellinen (Unesco 2009, 8-9). Asiakirjasta nousevat peri-

aatteet ovat pohjana Euroopan Unionin inklusiivista opetusta käsittelevässä julkaisussa Inklusiivi-

sen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet. Seitsemästä periaatteesta tärkeimmäksi noste-

taan osallisuuden lisääminen. Muut kuusi periaatetta tukevat tätä, tavoitteenaan inklusiivisen kou-

lutuksen edistäminen laadukkaan koulutustarjonnan takaamisella. (Euroopan erityisopetuksen ke-

hittämiskeskus 2009, 14-15.) 

 

2.4.2 Suomi 

Suomen perusopetuslain (21.8.1998/628) mukaan opetuksen tavoitteena on muun muassa tukea 

oppilaiden kasvua eettisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja edistää sivistystä ja tasa-arvoa sekä oppilai-

den edellytyksiä osallistua koulutukseen. Vuoden 2011 alusta astuivat voimaan muutokset koskien 

erityisopetusta. Laissa määritellään kolmiportainen tukijärjestelmä: tukiopetus, tehostettu tuki ja 

erityinen tuki. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt opinnoissaan jälkeen tai 

tarvitsee lyhytaikaista tukea. Tehostettua tukea annettaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, 
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jota noudattaen oppilasta tuetaan säännöllisesti ja monipuolisesti. Tehostetun tuen tarpeen määrit-

tää oppilashuoltoryhmä. Erityiseksi tueksi laissa määritellään erityisopetus, jonka saamiseksi tulee 

tehdä kirjallinen päätös. Erityinen tuki annetaan oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset 

huomioiden joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokassa tai muussa 

opetukseen soveltuvassa paikassa. (Laki perusopetuslain muuttamisesta. 642/2010.)  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (2004) ohjaa tunnistamaan ja järjestämään tukea 

oppimivaikeuksiin varhaisessa vaiheessa ja tekemään sen yhteistyössä huoltajien kanssa. Ensim-

mäinen tukimuoto on tukiopetus, mutta jos se ei riitä, tulee oppilaalle järjestää osa-aikaista erityis-

opetusta. Perusteissa todetaan, että jos oppilaan opetusta ei ole mahdollista antaa muuten, tulee 

hänet siirtää tai ottaa erityisopetukseen ja hänelle tulee tehdä HOJKS (Henkilökohtainen opettami-

sen järjestämistä koskeva suunnitelma). Perusteissa ohjataan antamaan lievistä oppimis- tai sopeu-

tumisvaikeuksista kärsiville oppilaille osa-aikaista erityisopetusta, joka tulee nivellyttää muuhun 

opetukseen. Erityisopetusta koskien perusteissa ohjataan tukemaan ja auttamaan oppilasta siten, 

että hänellä on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus ikätovereidensa kanssa tasa-vertaisesti 

omien edellytystensä mukaan. Perusteissa kuitenkin todetaan, että jos opetusta ei ole mahdollista 

järjestää muun opetuksen yhteydessä tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta järkevää, tulee ope-

tus järjestää joko osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Perusteissa myös todetaan, että 

oppilas tulee siirtää takaisin yleisopetuksen pariin, jos hänellä ei ole enää tarvetta erityisopetuk-

seen. (Opetushallitus 2004, 28-29.) 

Keväällä 2008 Opetushallitus käynnisti Kelpo-kehittämishankkeen. Projektin tarkoituksena 

on tukea erityisopetuksen  strategian (Opetusministeriö 2007) mukaisien linjauksien vientiä käy-

tännön kouutyöhön. Hankkeessa on alusta lähtien ollut mukana 233 kuntaa. Osallistujien määrä on 

matkan varrella lisääntynyt ja kuntien lisäksi mukana on myös yksityisiä opetuksen järjestäjiä. 

Kelpo-kehittämishanke koskee esi- ja perusopetusikäisiä oppilaita, jotka tarvitsevat yleistä, tehtos-

tettua tai erityistä tukea. Hankkeen avulla pyritään lisäksi luomaan sujuva siirtyminen koulutusas-

teelta toiselle. (Opetushallitus 2009.) 

Perusopetus paremmaksi (POP-ohjelma) on Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisohjel-

ma. POP-ohjelma pyrkii turvaamaan opetuksen korkean laadun ja monipuolisen tarjonnan, takaa-

maan sivistykselliset ja opetukselliset perusoikeudet kaikille lapsille ja nuorille sekä lisäämään 

ehkäisevää ja varhaista tukea. POP-ohjelman yksi painopiste on tehostettua ja erityistä tukea tarvit-

sevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien kehittäminen. Tukitoimien kehittämistoimet suunna-

taan esi- ja perusopetukseen. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetusta pyritään kehittämään 

kiinteänä osana perusopetuksen kehittämistä ja huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisevään ja mah-

dollisimman varhaiseen tukeen. Tavoitteena on järjestää oppilaalle mahdollisimman varhaisessa 
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vaiheessa riittävät tukitoimet siinä koulussa, missä oppilaan opetus järjestettäisiin ilman erityisope-

tuspäätöstä. POP-ohjelman tarkoitus on kehittää kouluille perusopetukseen sellaisia toimintamuo-

toja, joiden avulla koulut voivat kohdata tukea tarvitsevat oppilaat entistä paremmin. Tukipalve-

luissa painotetaan moniammattillista yhteistyötä hallintorajat ylittäen. Ohjelma toteutetaan vaiheit-

tain vuosina 2008-2011. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2008.) 

 

2.4.3 Itävalta 

Itävallassa perusopetuksen toteuttamista määritelee Schulorganizationsgesetz (koulujärjestyslaki), 

joka säädettiin ensimmäisen kerran vuonnä 1962. Koulujärjestyslailla on perustuslain kaltainen 

asema ja sen sisältöä on siksi monimutkaista ja hidasta muuttaa. (Leidenfrost 1999, 51.) Näin on 

kuitenkin pystytty tekemään ja muutoksien kautta  siinä on pystytty ottamaan huomioon integraa-

tio ja antamaan säädöksiä, joita noudattamalla voidaan edetä kohti inkluusiota. Koulujärjestyslain 

(Schulorganisazionsgesetz 1962) yhdeksännessä pykälässä käsitellään Volksschulen (alakoulu) 

tehtävää ja mainitaan, että opetuksessa tulee huomioida vammaisten lasten sosiaalinen integraatio. 

Samaisessa pykälässä määrätään, että alakoulu tarjoaa opetusta kaikille lapsille ottaen samanaikai-

sesti huomioon vammaisten lasten sosiaalisen integraation.  

Koulujärjestyslakia tarkentamaan on säädetty Schulunterrichtsgesetz (1986) eli kouluopetus-

laki. Myös se määrittää osaltaan inkluusion toteutumista luokissa. Pykälässä yhdeksän määrätään, 

että luokkia muodostettaessa on otettava huomioon, että jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle lap-

selle on tarjottava hänen tarvitsemaansa tukea. Koulutukseen osallistumista ja koulumuodon valin-

taa ohjaa Schulpflichtgesetz (1985) eli kouluvelvollisuuslaki. Lain kahdeksannessa pykälässä mää-

ritellään koulunkäynti siinä tapauksessa, että lapsella on erityisen tuen tarve. Sitä tarkennetan vielä 

pykälässä 8a, jonka mukaan jokaisella lapsella on oman ja vanhempiensa valinnan mukaan oikeus 

suorittaa oppivelvollisuutensa yleisessä alakoulussa tai vaihtoehtoisesti erityiskoulussa. Kun van-

hemmat valitsevat vaihtoehdoksi opetuksen tavallisessa alakoulussa, on lääninkouluneuvoksen 

(Bezirksschulrat) selvitettävä, missä on lähin koulu, jossa voidaan vastata oppilaan erityisen tuen 

tarpeeseen. Jos toivottua koulumuotoa ei löydy tarpeeksi läheltä, on lääninkouluneuvoksen ryhdyt-

tävä toimiin kyseisen koulumuodon ja lapsen siellä käymisen mahdollistamiseksi. 

Kun sopiva koulumuoto on valittu, on vielä tarjottava oppilaalle hänen edellytystensä mu-

kaista opetusta. Opetuksen suunnittelua ohjaa Itävallassa kullakin kouluasteella oma opetussuunni-

telma. Opetussuunnitelman pohjalta opettajat asettavat kullekin oppilaalle yksilölliset opetukselli-
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set tavoitteet. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös jokin erityiskoulujen opetussuunnitelmista, 

jos lapsen tarpeet niin vaativat. (BMUKK, 2009a.)  

Yksi Itävallassa käynnissä olleista hankkeista, jotka koskevat erityispedagogiikkaa ja inkluu-

sion parantamista, on vuosina 2004-2007 toteutunut Qualität in der Sondepädagogik eli Erityispe-

dagogiikan laatu. Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa erityispedagogiikan kestävään kehitykseen 

Itävallassa. Hankkeen alkaessa oli integraatio-opetuksesta määrävän lain säätämisestä 12 vuotta. 

Hankkeessa muun muassa arvioitiin lainsäädännön vaikutuksia niiden oppilaiden opetukseen, joil-

la on erityisen tuen tarve. Myös integratiivisen opetuksen ja erityiskoulujärjestelmän rinnakkaisuu-

den mielekkyyttä ja hyödyllisyyttä arvioitiin erityisoppilaiden näkökulmasta. Lisäksi integraatio-

opetuksen ja segregoivan erityispedagogiikan kannattajien yhteenottoja ja vastakkainasettelua ky-

seenalaistetiin. (Zentrum für Schulentwicklung, 2007) 

Itävallan sisäisten integraatiota ja inklusiivista opetusta koskevien hankkeiden lisäksi maan 

inkluusioasiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuk-

sen hankkeisiin ja projekteihin. Esimerkkinä mainittakoon jo aikasemmin esitelty Arviointi inklu-

siivisissa oppimisympäristöissä: Keskeisiä kysymyksiä päättäjille ja alan ammattilaisille (Watkins 

2007). Kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen on osaltaan ollut voimakas vaikutin itävaltalai-

sella inkluusion kentällä. 

 

2.5 Inklusiivinen koulu   

2.5.1 Yleistä 

Inklusiivisen kasvatuksen tavoitteena on koulu, joka on tarkoitettu kaikille lapsille. Inkluusiossa 

tavoitellaan koulua, jossa voidaan minimoida oppimisen rakenteellisia, pedagogisia ja asenteellisia 

esteitä, joiden vuoksi osa lapsista jää koulun ulkopuolelle. (Savolainen 2009, 122.) Inklusiivinen 

koulu ei tarkoita vain niin sanottuja erityisoppilaita ja heidän opetuksensa järjestämistä. Se, että 

erilaisuus on usein ollut syy tulla kiusatuksi tai syrjityksi koulussa, ei oikeuta pitämään sitä ihmis-

elämään ja – luontoon automaattisesti kuuluvana osana. Erilaisuus ei aina tarkoita oppimisvaike-

uksia tai kehitysvammaa, vaan useat ”normaalit” ihmisetkin ovat joutuneet kouluaikanaan kiusa-

tuksi tai kokeneet kiusaamista omien lastensa koulukokemusten kautta. Inkluusiossa pyritäänkin 

lisäämään kaikkien lähikoulun oppilaiden oppimis- ja osallistumismahdollisuuksia, eikä huomioi-

maan vain erityisoppilaat ja heidän yksilölliset tarpeensa. (Naukkarinen & Ladonlahti  2001, 96.) 

Inklusiivisuus kouluissa ei tue vain marginaalista osaa oppilaita, vaan koulun kaikissa oppilaissa 
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ilmentyy kollektiivisesti se, mitä inklusiivisen kasvatuksen toiminta on. Koulujen tulee kehittää 

yleisiä rakenteita ja menettelytapoja tukeakseen oppilaiden oppimista, mutta yksittäiset oppilaat 

tuovat oman tietämyksensä, taidot, mieltymyksensä sekä motivaation jokaiseen uuteen toimintaan 

luokkahuoneessa. Erilaisuus edistää dynaamista ja luovaa prosessia opettamisessa ja oppimisessa, 

joka säilyttää koulun terveen kasvatuksellisen taustan ja samalla edistäen kaikkien oppilaiden op-

pimista usein arvaamattomilla tavoilla. (Kershner 2009, 63.)  

Inkluusio on oppimisen ja opettamisen lähestymistapa, jossa tarkastellaan sitä, miten oppi-

laan kohtaamiin osallistumisen ja oppimisen esteisiin pystytään puuttumaan oppilaan omassa ym-

päristössä. Siinä hyödynnetään moniammatillisuutta ja yhteistyötä myös huoltajien ja kodin kans-

sa. Inkluusiossa oppilaan tulee saada tukea tarvitessaan. Tuki voi olla hyvin erilaista, riippuen tuen 

saajasta ja tarpeesta. Oppilaiden erilaisuutta käytetään inkluusiossa oppimisen ja opettamisen läh-

tökohtana. Sellaiset opetus- ja oppimismenetelmät, jotka ottavat huomioon oppilaiden tarpeet ja 

käyttävät hyväkseen heidän tietojaan ja taitojaan antavat opettajalle mahdollisuuden tukea enem-

män tukea tarvitsevia oppilaita. Inkluusiossa käsite ”erilaisuus” on suhteellista ja sosiaalisesti 

muodostettu. Opetussuunnitelma on tärkeä väline inkluusion toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. 

Inkluusiossa opetuksen tulee olla mielekästä, joustavaa ja toteutettavissa kontekstissaan, joten tiet-

tyä mallia inklusiiviseen opetussuunnitelmaan ei ole olemassa. (Väyrynen 2001, 21-25.) 

Oppilaiden moninaisuuden joustava kohtaaminen tuo kouluun sosiaalista ja kulttuurista rik-

kautta. Koulutuksen tasa-arvotavoitteisiin pyrittäessä tulee opetuksen järjestämisessä huomioida 

esteettömyys ja saavutettavuus ja lisäksi mahdolisuus elinikäiseen oppimiseen. Oppija voi kokea 

itsensä tasavertaiseksi ja toimintakykyiseksi oppijaksi erityistarpeistaan huolimatta, jos oppimis- ja 

toimintaympäristö on suunniteltu mahdollisimman esteettömäksi. (Sarlin 2009, 21-22.) Inklusiivi-

sessa koulussa tunnustetaan vertaisoppimisen merkitys ja korostetaan koulun roolia toimia paikka-

na, missä lapset oppivat kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja tulemaan toimeen heidän kanssaan. Sa-

manikäisten lasten yhtäläinen kehitystaso on kyseenalaistettu ja inklusiivisiin kouluihin onkin teh-

ty tarkoituksella esimerkiksi yhdysluokkia. Opetusryhmiä ryhmitellään joustavasti ja on olennaista 

hyödyntää heterogeenistä ryhmää oppimisessa, eikä pyrkiä tasoryhmien muodostamiseen pien-

ryhmiä muodostettaessa. (Ladonlahti & Naukkarinen 2006, 349.)  

Yhteinen koulu kaikille ei tarkoita uhkaa opetuksen laadulle, vaan oikeudenmukaisuuteen ja 

tasa-arvoon pyrkivä koulutuspolitiikka voi johtaa myös koulutuksen laadun paranemiseen. Tätä 

johtopäätöstä tukevat suomalaista peruskoulu-uudistusta koskevat havainnot ja PISA-

tutkimuksissa parhaiten menestyviä maita koskevat tulkinnat. Peruskoulu-uudistuksen yksi johtava 

periaate oli lisätä tasa-arvoa, joka johti yhdeksänvuotisen kaikille yhteisen peruskoulun syntyyn. 

Peruskoulu on vähitellen kehittynyt koulujärjestelmäksi, jossa oppilaiden heterogeenisyydestä huo-
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limatta on parannettu koulutuksen laatua ja samalla lisätty sosiaalista ja maantieteellistä tasa-arvoa. 

Erot heikkojen ja hyvien oppilaiden välillä ovat myös kaventuneet heikkojen oppilaiden parempien 

suoritusten kautta. (Savolainen 2009, 128.)  

Erityisopettajien antamaa pätevää ja erikoistunutta tukea tarvitaan, mutta tukea tulee antaa 

normaalin työn kiinteänä osana, koko koululle ja vastuussa olevalle ammattiryhmälle, sen sijaan 

että sitä annetaan tietyille henkilöille. Tuen tulee perustua tietoon siitä, minkälaiset seikat johtavat 

oppimisen vaikeuksiin ja vammaisuutta koskevasta tutkimuksesta. Henkilökohtaisia opetussuunni-

telmia (HOPS) tarvitaan, jotta yksilöllisiin tarpeisiin kyetään vastaamaan ja HOPSien tulee kiinte-

ästi kuulua normaaliin koulutyöhön ja koko opetuksen suunnitteluun. Siten tuki ja apu kohdistuu 

siihen, mitä yleisopetuksessa tapahtuu ja koko ryhmään. Lähtökohtana opetuksen suunnittelussa 

tulee olla oppilaan näkeminen vaikeuksissa, kun yleensä oppilas nähdään vaikeutena. Tulee tarkas-

tella sitä, mitä ryhmässä tapahtuu ja mitä on tapahtumatta, jotta integraation tavoitteet saavutetaan. 

(Emanuelsson 2001, 131–132.) 

Lakkala (2009, 211) perustelee inlkuusiota inhimillisillä ja taloudellisilla syillä. Perusope-

tuksesta tulisi hänen mukaansa luoda kaikki huomioiva ja ajoissa ongelmiin tarttuva järjestelmä. 

Ongelmiin puuttuminen jälkikäteen on kallista ja saavutkset saatavat jäädä pieniksi. Oppilaan on 

vaikeaa ylittää monien vuosien aikana kasaantuneet ongelmat. Jotta ongelmiin voitaisiin puuttua 

ajoissa, on perusopetusta kehitettävä kauaskantoisesti resursseja säästelemättä. 

Opetuksen eriyttäminen yleisopetuksessa ja jatkuva oppilasarviointi tulee sujua hyvin, jotta 

oppilaiden yksilöllisiin haasteisiin voidaan vastata ja inkluusio voi onnistua. Erillisiä erityisryhmiä 

ja –luokkia luova yleisopetus on luultavasti sellainen, jossa opetuksen eriyttämiseen ja jatkuvaan 

oppilasarviointiin ei löydetä keinoja ja oppilaita siirretään paremman arvioinnin ja eriyttämisen 

toivossa muualle. Inklusiivinen koulu pyrkii vastaamaan heterogeenisen oppilasjoukon tarpeisiin 

kehittämällä tavallisen luokkahuoneen opetusta sellaiseksi, että henkilökunnan materiaaliset ja 

myös asenteelliset resurssit pystyvät vastaamaan niihin. Erityisesti luokkamuotoinen erityisopetus-

järjestelmä tukee sitä, että oppilaita jaetaan ja erotellaan ongelma-, syy- tai vammakeskeisesti. Jol-

lakin tavalla poikkeavan oppilaan on osoitettava valmiutensa ja perustella se, miksi hän ansaitsisi 

paikan yleisopetuksen ryhmässä. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 98-100.)  

Eettinen lähtökohta sekä osittaiselle, että täydelle inkluusiolle on kaikkien lasten yhtäläinen 

kunnioitus. Erimielisyys näissä asioissa koskee siis keinoja, jolla tämä arvopäämäärä saavutetaan. 

Inklusiivista koulua perustellaan usein erityisluokkien ja -koulujen ikävällä historialla ja segregaa-

tiolla. Erityiskoulut tai -luokat eivät kuitenkaan itsessään loukkaa oppilaiden ihmisoikeuksia tai 

nöyryytä heitä, vaan niin tapahtuu vain huonoissa ja epäonnistuneissa erityisluokissa ja -kouluissa. 
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Osalla erityisoppilaista on myönteisiä kokemuksia erityisopetuksesta, joten erityisopetuskokemuk-

sia ei tule nähdä pelkästään kielteisinä. (Moberg ym. 2009, 112-113.) 

Kouluyhteisöstä joka arvostaa jäseniään, tarjoaa turvallisen oppimisympäristön kaikille, jos-

sa he voivat ilmaista mielipiteitään, kehittää kykyjään yhdessä ja rakentaa tietoisuuttaan, tulee mitä 

todennäköisimmin inklusiivinen. Lopputulos on erityisen riippuvainen siitä, miten johtavat helpot-

tavat opettajia sitoutumaan konstruktiiviseen ja kriittiseen oppimiseen ja sovittavat heidän usko-

mukset ja käytännön kohtaamaan erilaisten oppilaiden tarpeet inklusiivisessa koulukulttuurissa.  

(Carrington & Robinson 2006, 326.)  

  

2.5.2 Lähikouluperiaate  

Lähikouluperiaatteen taustalla on sosio-konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppimi-

nen on sosiaalinen ilmiö (Jylhä 2007, 205.) Lähikouluperiaate sisältyy kiinteästi inklusiivisen kou-

lun ideaan. Oppilaalla tulee olla oikeus käydä koulua siinä koulussa, mihin hän kuuluu asuinpaik-

kansa perusteella ja mitä muutkin lapset samalta alueelta käyvät. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 

101.) Lähikoululla tarkoittaa sitä, että samaa koulua voivat käydä kaikki kyseisen alueen oppivel-

vollisuusikäiset lapsen ja nuoret, mukaan lukien erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Samalla tavalla 

lähipäiväkodilla tarkoitetaan esteetöntä ja kaikille lapsille yhteistä oppimisympäristöä. Sekä lähi-

koulussa, että lähipäiväkodissa oppimistavoitteet ja -tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia ja poiketa 

ikätoverien keskimääräisistä oppimistavoitteista. (Jylhä 2007, 197.)  

Oppimisympäristöjen muokkaamisella pyritään tukemaan tukemaan erilaisten oppijoiden 

oppimisprosessia mahdollisimman hyvin. Myös opettajien välinen yhteistyö, innovatiivisuus sekä 

joustavuus työjärjestyksissä on olennaista hyvin toimivalle lähikoululle tai -päiväkodille. Lähikou-

lupedagogiikkaa tukee se, että lähikoulun vertaisryhmä tarjoaa erityistä tukea tarvitsevalle oppi-

laalle hyviä sosiaalisia ja kognitiivisia malleja. Mallioppiminen voi olla tärkeä oppimismuoto täl-

laiselle oppilaalle. Lähikoulun yhteisössä opitaan myös yhteisön normit ja käyttäytymistavat, jol-

loin muuhun yhteisöön sopeutumista ei tarvitse erikseen harjoitella, kuten erillisissä erityikouluissa 

tai luokissa, jolloin ollaan muusta yhteisöstä erillään. Lähikoulussa opitaan myös arvostamaan eri-

laisuutta rikkautena. (Jylhä 2007, 197-201.)  
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2.5.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Perinteisessä koulussa usein korostuu yhteistyön sijasta oppilaiden keskinäinen vertaileminen ja 

kilpaileminen. Inklusiiviseen kouluun kuuluu vahvasti yhteistoiminnallisen oppimisen idea, jolloin 

opettajat hyödyntävät oppilaiden osaamista ja oppilaat toimivat toistensa apuna oppimisessa, ver-

taistutoreina. Oppilaita ohjataan tukemaan ja kannustamaan toisiaan keskinäisen kilpailemisen 

sijaan sekä ponnistelemaan yhdessä oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. (Naukkarinen & Ladon-

lahti 2001, 108.) Moniammatillinen yhteistö on tärkeää inkluusion toteutumiseksi, opettajat ja 

muut kasvattajat tarvitsevat koulutusta auttaa erilaisia lapsia heidän kehityksessään ja oppimispro-

sessissaan jokapäiväisessä arjessa. Joustavat opetusmenetelmät ja moniammatillinen yhteistyö 

kuuluvat inkluusioon. Yksittäisen opettajan ei tarvitse tietää kaikkea, vaan tietoa voidaan eri am-

mattiryhmien välillä myös koulussa. (UNESCO 2009, 20.) 

Oppilaita ryhmitellään inklusiivisessa opetuksessa joustavasti ja monta aikuista luokassa 

mahdollistaa opetuksen toteuttamisen monella eri tavalla ja erilaisissa pienryhmissä. Ryhmittelyä 

ei tule ymmärtää oppilaiden tason mukaan ryhmittelyksi vaan samassa ryhmässä voi olla hyvin 

eritaitoisia oppilaita, jolloin oppilaat toimivat toistensa oppimisen tukena. (Naukkarinen & Ladon-

lahti 2001, 106–107.) Aiemmin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleensä ryhmiteltiin keskenään 

ja myönteisiä roolimalleja oli harvoin tarjolla erillisissä puitteissa. Yhteistoiminnalliset ryhmät 

sopivissa oloissa tarjoavat oppilaille erinomaisen kontekstin havainnoida ja jäljitellä sopivaa käy-

töstä. Yhteistoiminnallinen oppiminen on oikein järjestettynä tärkeä lähestyminen inklusiivista 

koululuokkaa kohti. Se ei ole patenttiratkaisu kaikkiin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tarpei-

siin, mutta käytettynä yhdessä esimerkiksi vertaistuen tai toiminnanohjauksen kanssa se vaikuttaa 

positiivisesti akateemisiin saavutuksiin, sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja toisten hyväksymi-

seen. (Putnam 2009, 87-93.) Yhteistoiminnallisuuden lisäämistä kilpailun sijasta voidaan perustel-

la sosiaalisten taitojen näkökulmasta, sillä yhteistoiminnallisesti opitaan luontevasti tärkeitä yhteis-

työtaitoja, kuten toisen huomioon ottamista. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 110.) 

 

2.5.4 Hyvä oppimisympäristö 

Ihanteellisen oppimisympäristön luominen on tärkeää hyvän oppimisen kannalta, jotta kaikki lap-

set voivat päästä hyviin oppimistuloksiin ja saavuttaa oman potentiaalinsa. Hyvään oppimisympä-

ristöön kuuluu oppilaskeskeinen opettamistapa ja tarkoituksenmukaiset opettamismateriaalit. 

(UNESCO 2009, 20.)  
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Oppimisympäristö liittyy keskeisesti oppilaan oppimisprosessiin. Oppimisympäristö voidaan 

jakaa sosiaaliseen, fyysiseen, psyykkiseen ja kognitiiviseen oppimisympäristöön ja koulun oppi-

misympäristöön kuuluuvat kaikki seikat, jotka vaikuttavat oppijan oppimiseen, toimintoihin, asen-

noitumiseen ja koulunkäyntiin. Oppilaan oppimiseen vaikuttaa useat seikat koulussa, kuten koulun 

ulkoiset puitteet ja vuorovaikutus eri ihmisryhmien ja ympäristöjen välillä. Oppimisympäristön 

kehittäminen tuo haasteita sekä opettajille, että opettajankoulutukselle, mutta oppimisympäristöä 

muuttamalla ja yksilöllistämällä pyritään saamaan parempia oppimistuloksia jokaiselle luokan op-

pilaalle. (Ikonen & Virtanen 2007b, 241.) 

Psyykkinen oppimisympäristö tarkoittaa oppilaan kokemuksellista tilaa siitä, onko oppilas 

ryhmän tasa-arvoinen tai kenties syrjäytynyt jäsen. Toisilta saatu myönteinen palaute on tärkeä osa 

psyykkistä hyvinvointia koulussa ja erilaisuus tulisi oppia näkemään rikkautena. Sosiaalinen op-

pimisympäristö koulussa tarkoittaa oppilaiden välisen vuorovaikutuksen laatua, jota opettajan tuli-

si kyetä tukemaan esimerkiksi yhteistoiminnallisilla menetelmillä. Kognitiiviseen oppimisympäris-

töön kuuluu oppilaiden kognitiivisen kehitysprosessin tukeminen. Oppilaiden heterogeenisyyden 

vuoksi eriyttäminen on tärkeää, jotta oppilaiden tiedollista kehitysprosessia tukeminen yksilöllises-

ti onnistuu. Fyysinen oppimisympäristö luo puitteet koulun toiminnalle. Oppimisympäristön inklu-

siivisessa koulussa tulee olla esteetön kaikille ja huomioida esimerkiksi pyörätuolia käyttävien 

oppilaiden erityistarpeet. (Ikonen & Virtanen 2007b, 242-243.)  

Ilman muutoksia oppimisympäristössä monet oppilaat eivät pysty osallistumaan koulutyöhön 

tehokkaasti, sillä esimerkiksi perinteiset kouluissa käytetyt opetusmenetelmät perustuvat vain audi-

tiiviseen ja visuaaliseen informaatioon. Koulussa opitaan sosiaalisessa ympäristössä kanssakäymis-

tä toisten oppilaiden sekä opettajien kanssa. Oppilaat saavat koulusta käyttäytymisen ja sosiaalisen 

elämän malleja, mutta vuorovaikutus ei ole kaikille oppilaille helppoa. Esimerkiksi ylivilkkaita 

lapsia pidetään usein hankalina, mutta heidänkin kykynsä tulee huomioida ja tehokas oppiminen 

tulee olla mahdollista myös niille oppilaille, joilla on puutteita aistitoiminnoissa. (Ikonen & Virta-

nen 2007b, 244-245.) Tarkoituksenmukaiset tilat auttavat joustavan ryhmäytymisen toteuttamista. 

Tilojen tekeminen liikuntaesteettömiksi ja pyörätuolilla liikkumiseen soveltuviksi, luokkatilojen 

muunneltavuus liukuovien ja sermien avulla pienempiin yksiköihin ja luokassa sijaitsevat monet 

oppimiskeskukset auttavat osaltaan inkluusion toteutumista, mutta inklusiivisuutta ei tule nähdä 

tilakysymyksenä. Tiloiltaan ja luokkahuoneiltaan vanhakantaisessa koulussakin voidaan toteuttaa 

inkluusiota onnistuneesti. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 107–108.) 

Joustavat opetusjärjestelyt ja resurssien jaon joustavuus ja uudelleen arviointi kuuluvat in-

klusiivisen koulun kehittämiseen. Se on jatkuva prosessi, jossa arvioidaan oppilasmäärien ja oppi-

laista tehtyjen diagnoosien lisäksi opettajien vahvuuksia ja osaamista sekä saatavilla olevia avusta-
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jia. Yhtä ainoaa oikeaa inklusiivisen opetuksen mallia ei ole olemassa, vaan mallit rakennetaan 

aina kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan. Opettajan näkökulmasta opetussuunnitelman uudis-

tamisen, lisäresurssien saamisen tai omien työtapojen kehittämisen ja kyseenalaistamisen sijasta on 

helpompaa häiritsevien ja haasteellisten oppilaiden siirtäminen pois omasta opetusryhmästä eri-

tyisopetuksen puolelle. Lisäresurssien saamiseen liittyy usein luokittelun välttämättömyys myös 

Amerikassa, jossa oppilaat, jotka tarvitsevat oppimisessaan erityistä tukea diagnosoidaan resurssi-

en saamiseksi. Lapsille tehdään lisäksi henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, kuten Suomessakin. 

Amerikassa inklusiivisessa opetuksessa luokitellut oppilaat eivät aina erityisemmin erotu muista 

oppilaista, kun yksilöllisyys pyritään ottamaan huomioon jokaisen oppilaan kohdalla. Täten oppi-

laat eivät edes aina tiedä, keillä luokkatovereista on henkilökohtainen opetussuunnitelma ja aina 

omaa erityisasemaansa ei tiedosta edes oppilas itse. Eriyttämistä tapahtuu opetuksessa erilaisten 

kieli- ja kulttuurivähemmistöjen vuoksi ja opetusryhmät ovat usein yhdysluokkia. Kaikkien oppi-

laiden kohdalla mietitään henkilökohtaisen opetussuunnitelman hyödyllisyyttä ja toteutusmahdolli-

suuksia, eikä vain erityisoppilaiden kohdalla. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 102–103.) 

 

2.6 Inklusiivinen opettajuus 

2.6.1 Yleistä 

Inkluusion onnistumiseksi opettajien tulee sitoutua ja uskoa inklusiivisen koulun ideaan ja taustafi-

losofiaan. Ilman aikuisten sitoutumista ja ymmärrystä asian tärkeydestä, eivät hyvät resurssitkaan 

riitä. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 113.) Monilla opettajilla on kielteisiä asenteita erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden tuloon valtavirran kouluihin, sillä heillä on vähän tietoa siitä, miten 

tällaisia lapsia tulisi opettaa (Florian 2009, 40). Sekä opettajia, että rehtoreita tulee rohkaista kes-

kustelemaan oppimisesta ja opettamisesta sekä toimintatavoista ja kehittymisen mahdollisuuksista. 

Heille tulee antaa mahdollisuus reflektoida yhdessä työtään sekä vaikuttaa toimintatapoihin ja stra-

tegioihin, joita käytetään heidän luokasssaan ja koulussa. Opettajat tulee tutustuttaa uuteen opetus-

suunnitelmaan ja kouluttaa heitä kohtaamaan oppilaiden moninaisuus. Lapsilähtöiseen opetus-

suunnitelmaan kuuluu yhteistoiminnallisuus, kokemuslähtöinen oppiminen, aktiivisuus sekä käy-

tännön kokemukset. (UNESCO 2009, 20.) 

Aikuisten välinen yhteistyö on osa inklusiivista koulua ja myös suomalaisissa kouluissa mo-

niammatillinen yhteistyö on ajankohtainen käsite. Tämä yhteistyö koskee laajimmillaan opettajia, 

vanhempia ja heidän läheisiään sekä koulutyöhön läheisesti liittyviä ammattilaisia, kuten psykolo-
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geja ja puheterapeutteja. Suomen kouluissa moniammatillinen yhteistyö näkyy esimerkiksi oppi-

lashuoltoryhmissä. Eri alojen ammattilaiset kokoontuvat yhdessä keskustelemaan asioista niin, että 

myös oppilas ja vanhemmat ovat paikalla. Myös opettajien välinen, kodin ja koulun sekä opettajan 

ja avustajan välinen yhteistyö on keskeistä inklusiivisessa koulussa. (Naukkarinen & Ladonlahti 

2001, 110–112.)   

Oppilaat ovat suomalaisessa koulussa hyvin heterogeeninen joukko. Opettajat tarvitsevat tu-

kea kohdatakseen tämän moninaisuuden, sillä syrjäytyminen, kiusaaminen, heikot oppimistulokset 

ja häiriköinti ovat koulun arkea ja koskevat yhä useampaa oppilasta. Koulun tulee etsiä muita rat-

kaisuja ongelmiinsa, kuin siirtää kaikki nämä oppilaat erityisopetukseen tai pienryhmiin. Koulun 

ulkopuolisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan aikaisempaa enemmän yhteistyötaitoja ja 

kykyä tiimityöskentelyyn ja erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Näitä taitoja voitaisiin oppia 

jo koulussa. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 121.) Inklusiivisen koulun tulee toivottaa oppilaat 

tervetulleiksi oppilaina, asettamatta sattumanvaraisia rajoja aikaisempien saavutusten, sosiaalisten 

piirteiden, kielellisen pätevyyden, käytöksen, aisteihin ja fyysisiin taitoihin tai olettamukseen älyl-

lisestä kyvykkyydestä (Kershner 2009, 52).   

Opettajan tulee tarkastella työssään sitä, minkälaisia valtasuhteita koulussa esiintyy, minkä 

vuoksi joku suljetaan sen ulkopuolelle ja kenen omistamaa tietoa opetetaan ja arvostetaan. Epäta-

saiset valtasuhteet tulee paljastaa, jotta niitä voidaan tarkastella ja vaikuttaa niihin. Opettajalla on 

luokassa valtaa ja auktoriteettia, jolloin he voivat arvottaa jotakin tietoa toisen tiedon kustannuk-

sella, siksi opettajan tulee tarkastella kriittisesti opettamiaan asioita ja arvoja, joita koulussa opete-

taan pyrittäessä tasa-arvoon. (Temple 2006, 170.) 

Parantaakseen inklusiivista käytäntöä, opettajat tarvitsevat keinoja ymmärtääkseen ihmissuh-

teita, joita heidän luokissaan on ja yksittäisten oppilaiden kanssa. Nämä keinot auttavat heitä ajat-

telemaan, selkeyttämään ja ratkaisemaan sen, kuinka affektiivinen ulottuvuus oppimisessa ja opet-

tamisessa voi luoda muureja inkluusiolle, mukaan lukien heidän asenteensa tiettyjä opiskelijoita ja 

kasvatuksellisia tarpeita kohtaan. Tämän oivalluksen kautta opettajat voivat kokea pystyvänsä pa-

remmin vaikuttamaan muutoksiin kohti inklusiivista pedagogiaa. (Urquhart 2009, 70.) 

 

2.6.2 Inklusiivisen opettajuuden malli 

Lakkala esittää tutkimuksessaan (2008) inklusiivisen opettajuuden mallin, jossa inkusiivinen opet-

tajuus muotoutuu kolmella tasolla, jotka ovat inklusiivinen koulukulttuuri, opettajan työn orientaa-

tioperusta sekä inkluusioon pyrkivä opetus. Inklusiivinen koulukulttuuri on mallin uloimmalla ke-
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hikolla ja luo sen arvopohjan. Inkluusiossa tavoitellaan tasa-arvoa sekä sosiaalista ja kognitiivista 

oikeudenmukaisuutta. Iihmisten erilaisuus nähdään luonnollisena asiana ja oppilaiden erilaisuus on 

opetuksen lähtökohta. Tavallisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden välillä olevat suuria 

rajoja ei ole, eikä tuen saamiseen tarvita virallista diagnoosia. Asenteet jotka ovat osa arvopohjaa, 

näkyvät käytännössä tapoina, joilla instituutiossa olevia ihmisiä kohdellaan. Inklusiivisessa kou-

lussa oppilaat ovat kasvaneet suvaitsevaiseksi erilaisuutta kohtaan. Koulukulttuuriin kuuluvat 

olennaisena osana myös tarkoituksenomaiset puitteet, jotta oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti 

ja luoda erilaisia opiskelupisteitä. Suuret ryhmäkoot eivät saa vaarantaa oppilastuntemusta ja opet-

tajien tulee toimia yhteistyössä muun henkilöstön ja muiden opettajien kanssa. Uloimman kehän 

saavuttaminen ei ole yksittäisen opettajan toteutettavissa, vaan siihen tarvitaan uusia arvovalintoja 

ja panostusta yhteiskunnan päättäjiltä. (Lakkala 2008, 219-220.)  

 

KUVIO 1. Inklusiivisen opettajuuden pelkistetty malli (Lakkala 2011.) 
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Mallin keskimmäisessä kehikossa on inklusiivisen opettajan työn orientaatiopohja. Sen pohjana on 

sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa opetus käsitetään oppimisen ohjaamisena. Oppimi-

nen nähdään tiedon rakentamisena ja merkitysten luomisena ja sosiaalisella vuorovaikutuksella 

muiden oppijoiden ja ohjaajan kanssa on tärkeä rooli. Myös tiedonkäsittelytaidot sekä metagogni-

tiiviset taidot nähdään tärkeinä taitoina oppimisen edistymiselle. Inklusiivisen työn orientaatiopoh-

jaan voidaan vaikuttaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella, joka antaa opettajille välineitä 

erilaisten oppilaiden kohtaamiseen ja huomioon ottamiseen.  

Mallin sisimmässä kehikossa on inkluusioon pyrkivä opetus, eli itse opetustyö, joka perustuu 

erilaisuuden pedagogiikkaan. Oppilaiden erilaisuus otetaan huomioon opetuksen toteuttamistavois-

sa, opetusmenetelmissä, oppilaiden tuotoksissa sekä opetussuunnitelmassa. Inklusiivinen opetta-

juus edellyttää opettajilta jatkuvaa ja intensiivistä yhteistyötä, jossa he pohtivat, havainnoivat sekä 

suunnittelevat yhdessä asioiden hoitamista. Ei tule unohtaa myös vanhempien kanssa tehtävää yh-

teistyötä ongelmien ratkaisemiseksi. (Lakkala 2008, 221.)  

 

2.7 Inkluusion haasteita 

2.7.1 Maailmalla 

Kaikille yhteisen ja tasa-arvoisen koulun tiellä on usein monia rakenteellisia esteitä. Monissa mais-

sa, Pohjoismaista ja Yhdysvalloista poiketen yleisopetuksen järjestelmän organisointi estää kaikille 

yhteisen ja yhdenmukaisen koulun toteutumisen. Oppilaat voidaan jakaa erityyppisiin kouluihin jo 

hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Toiset koulut johtavat akateemiselle koulutusuralle ja toiset lyhem-

pään jatkokoulutukseen. Oppilaiden sosioekonomisella taustalla on merkitystä valikoinnissa, jol-

loin normaaliopetuksen järjestelmä osaltaan luo koulutuksellista eriarvoisuutta. Joissakin maissa 

koulutuksen eriarvoisuutta aiheuttavat myös yksityiskoulut, joita kykenevät käymään lähinnä va-

rakas väestö. Vähemmän varakkaalle väestölle jää ainoaksi vaihtoehdoksi julkinen koulutusjärjes-

telmä. (Moberg ym. 2009, 76.) Inkluusion toteuttamiseksi ja segregoinnin välttämiseksi, mukaan 

tulee ottaa kaikki osapuolet koulussa, eli opettajat, kaikki oppilaat, hallintovirkamiehet, vanhem-

mat ja tukihenkilöstö. Jos inkluusiota pidetään tapauskohtaisesti arvioitavana asiana ja oppilaan 

tulee täyttää tietynlaiset vaatimukset päästäkseen mukaan, lisätään segregaatiota. (Biklen 2001. 

61.) Jos tarkastellaan inklusiivisen koulun kehittämistä globaalisti, yksi sen suurimmista haasteista 

on aiempaa heterogeenisemmän oppilasjoukon tarpeisiin vastaamisesta ja samalla koulutuksen 
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laadun nostamisesta. Haasteena on parantaa oppimistuloksia, mutta samalla lisätä oikeudenmukai-

suutta ja tasa-arvoa. (Savolainen 2009, 122.)  

Koko maailmaa tarkasteltaessa, suurin haaste on saada kaikki lapset koulutuspalveluiden 

ulottuville (Väyrynen 2001, 14.) Köyhyys ja huonoissa oloissa asuminen on yksi syy koulutuksen 

ulkopuolelle jäämiseen, samoin syrjäinen asuinpaikka ja yhteisö sekä kriisien keskellä eläminen. 

Vammaiset lapset taistelevat edelleen koulutuksellista syrjäytymistä vastaan ja he kattavat kol-

manneksen koulun ulkopuolle jäävistä lapsista. Myös työssä käyvät lapset, kielelliset vähemmistöt, 

kulttuurivähemmistöt sekä maaseutuyhteisöt, nomadit eli liikkuvat paimentolaiskansan jäsenet 

sekä HIV/AIDS tartunnan saaneet kuuluvat riskiryhmiin. (UNESCO 2009, 4-5.) Monissa kehitys-

maissa koulutuksen ulkopuolelle jää edelleen suuri osa lapsista. Vammaisista lapsista vain pieni 

osa pääsee minkäänlaiseen formaaliin opetukseen. (Moberg ym. 2009, 76-77.)  

On olemassa monia syitä siihen, miksi osa lapsista on koulutusmahdollisuuksien ulkopuolel-

la tai syrjimisen uhreina erilaisuutensa vuoksi. Osa lapsista käy koulua, mutta he eivät syystä tai 

toisesta saavuta asetettuja tavoitteita. Osa lapsista kävisi koulua, jos se vastaisi joustavammin oppi-

laiden tarpeisiin ja olisi suvaitsevaisempi erilaisuutta kohtaan. Yksi osa ulkopuolelle jäävistä lap-

sista, ovat vaikeammin vammaisia lapsia, jotka tarvitsevat jonkinlaista lisätukea. Ulkopuolelle 

jääminen ja syrjintä ovat erilaista maasta riippuen. Kehitysmaissa koulutusmahdollisuuksia on vä-

hän, kun teollistuneissa maissa koulutuksellinen syrjintä, joka johtaa usein yhteiskunnalliseen syr-

jintään on lisääntynyt. Inkluusio toimintatapana ja filosofiana vastustaa syrjintää sekä periaatteiden 

että käytännön tasolla. Inkluusion periaatetta, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus käydä 

lähikouluaan älylliseen, emotionaaliseen, fyysiseen, kielelliseen, sosiaaliseen tai mihinkään muu-

hun seikkaan katsomatta. Inkluusio on lisäksi järkevää koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa. Monet kan-

sainväliset koulutusalan aloitteet esimerkiksi YK:ssa, UNESCOssa ja UNICEFissa ovat korosta-

neet tätä periaatetta. Inkluusion esteet teollisuusmaissa liittyvät lähinnä totuttuihin toimintatapoihin 

ja -kulttuuriin verhottuihin asenteisiin. Niihin vetoaminen ja totutun korostaminen synnyttää muu-

tosvastarintaa vaikuttamalla koulussa toimivien henkilöiden asenteisiin ja mielipiteisiin. Kehitys-

maissa suurin este inkluusiolle on voimavarojen puute, esimerkiksi opettajien vähyys ja riittämätön 

koulutus sekä oppimateriaalien puute. (Väyrynen 2001, 15-27.) 

UNESCOn Koulutus kaikille -ohjelman päämääriä, eli kaikkien ihmisten pääsemistä koulu-

tuksen pariin, on saavutettu huomattavasti, jota todistaa lisääntyneet oppilasmäärät monissa mais-

sa, sillä yhä useammat oppilaat pääsevät koulutukseen, kun he ennen jäivät sen ulkopuolelle. On 

kuitenkin selvää, että uusia strategioita ja toimintatapoja täytyy omaksua, jotta voidaan tarjota apua 

niille 75 miljoonalle peruskoulu-ikäiselle lapselle (joista yli puolet on tyttöjä), jotka ovat edelleen 

koulun ulkopuolella, niille 774 miljoonalle aikuiselle, joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito ja niille 
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lukemattomille henkilöille, jotka ovat koulussa, mutta eivät saa laadukasta opetusta. (UNESCO 

2009, 4.)  

Edelleen oppimisen esteitä ja vaikeuksia tarkastellaan usein yksittäisen oppilaan vaikeuksina 

ja puutteina. Tämä näkökulma, joka keskittyy yksittäisiin oppilaisiin vie energiaa siltä työltä, joka 

voisi keskittyä opetuksen kehittämiseen ja vähentämään opetuksen tuottamia esteitä. Monet luo-

kanopettajat pitävät nyt monia arkipäivän opettamisen ja oppimisen ongelmia erityisopettajille 

kuuluvina asioina ja erityisopetus tavallaan luo tällaista ajattelua ylläpitämällä niitä ongelmia, joita 

se kertoo hoitavansa. (Väyrynen 2001, 27.) Suomessa opettajat eivät ole aina olleet aiheetta in-

kluusiota vastaan, sillä puhuttaessa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ottamisesta yleisopetuk-

seen, on unohdettu siihen tarvittavat toimenpiteet ja resurssit (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 

113). Jotta päästäisiin toteuttamaan inkluusiivista opetusta, tulisi tämän hetkisiä opetuksen perus-

asetelmia tarkastella huolella. Opettaja on totuttu näkemään opettamassa omaa luokkaansa yksin. 

Lähestyttäessä inkluusiota on kuitenkin harkittava, voiko asetelma pysyä samana, vai pitäisikö tätä 

tuttua kuvaa muuttaa. (Lakkala 2009, 213-214.) Myös Shevlin (2010, 103) perään kuuluttaa kou-

lun perinteisten käytäntöjen uudelleen arviointia. Inklusiivisen koulutuksen ja opettamisen kehit-

täminen on kaikissa toimintaympäristöissä vaativaa, sillä uskaltautuminen prosessiin ei lupaa oi-

keita vastauksia, vaan kysymyksiä ja erilaisten mahdollisten vastausten arviointia.    (Väyrynen 

2001, 28.) 

Todellinen muutos inkluusion tai kaikille yhteisen koulun kannalle on symbolista asettumista 

vaikeampaa ja muutos on vaativa ja pitkä prosessi. Symbolinen muutos on näennäistä, kunnan 

koulutoimi tai esimerkiksi opettajankoulutusyksikkö voi lisätä tulevaisuudenvisioonsa tai toiminta-

ajatukseensa inkluusion, integraation tai ”kaikille yhteisen koulun”, mutta toiminta itsessään ei 

välttämättä muutu mitenkään eikä muutosvastarintaa synny. Todellinen muutos edellyttää poliitti-

sen ohjelman esittämistä, joka onnistuu kokoamaan ympärilleen eri eturyhmiä ja kansalaispiirejä. 

Näiden tulee pystyä viemään läpi ohjelmaan kuuluvat konkreettiset muutokset yhteiskunnan eri 

tasoille ja voittaa ohjelmaan kohdistuva vastarinta. (Saloviita 2001, 159.) 

Onnistuneessa inkluusiossa on tärkeää tarkoituksenmukainen resurssointi ja riittävät henkilö-

resurssit. Suomessa pyritään turvaamaan peruskoulua koskevilla säädöksillä pienempi ryhmäkoko 

niihin luokkiin, jossa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Säädös on kuitenkin osittain kääntynyt 

erityisoppilaita vastaan, kun taloudellisista syistä ryhmäkoot kasvavat ja löytyy yhä vähemmän 

perusopetusryhmiä, joihin erityisoppilaita voidaan integroida säädösten mukaisesti. Erityisoppilaita 

saatetaan sijoittaa myös johonkin muuhun kuin lähikouluun sen vuoksi, että jokin pieni luokka 

saadaan säilytettyä. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 106–107.) 
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Opettajien myönteiseen suhtautumiseen inkluusiota kohtaan vaikuttaa vahvasti heidän ko-

kemuksensa oppijoista, joita pidetään haastavina. Opettajien koulutus, tuen saaminen luokkaan, 

luokkakoko ja ylipäätään opettajan työtaakka ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan asenteisiin. 

Rehtorin, opettajien ja oppilaiden vanhempien kielteinen suhtautuminen inkluusioon ovat suuria 

esteitä sen toteutumiselle. (UNESCO 2009, 20.)  

 

2.7.2 Erityisopetuksen kasvu Suomessa  

Erityispedagogiikalla ja -opetuksella nähdään hyväntahtoinen motiivi auttaa niitä lapsia, joilla on 

vaikeaa koulussa sekä yhteiskuntaan sijoittumisessa ja inkluusio jatkaa luontevasti tätä suuntausta. 

Toisaalta erityispedagogiikka on hyvin yksilökeskeinen ja se suuntautuu auttamaan ensisijaisesti 

yksilöitä. Yksilökeskeisyys ei ole sinänsä ristiriidassa inkluusion kanssa, jossa yksilöillä on erilai-

sia ongelmia ja ominaispiirteitä, joihin tarvitaan yksilöllisiä toimintatapoja. Yksilökeskeinen toi-

mintatapa erityispedagogiikassa jättää kuitenkin huomioimatta rakenteet, jolloin irrallinen toiminta 

sosiaalisesta vaikuttamisesta ja rakenteiden muuttamisesta voi luoda siitä yhden tekijän, joka estää 

inklusiivisen koulutusjärjestelmän luomista. (Vehmas 2005, 108.) 

Tilastot osoittavat, että erityisopetuksen määrä on kasvanut Suomessa (Taulukko: Erityisope-

tukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista perus-

koululaisista 1995-2009). Erityistä tukea saavien oppilaiden lukumäärän kasvamisesta on huoles-

tuttu ja syitä siihen on pohdittu. Lukumäärän kasvamista ei tule nähdä pelkästään huolestuttavana 

asiana, sillä se osoittaa, että opetustoimi löytää aikaisempaa paremmin tukea tarvitsevat oppilaat ja 

pyrkii antamaan tukea heti, kun oppilas tarvitsee sitä. Lisäksi oppimisen puutteiden tunnistaminen 

on kehittynyt ja tarkentunut, joten oppilas voi saada tukea tarkasti hänelle sopivina tukipalveluina 

ja erityisopetuksena. Tulee huomata, että jos halutaan yksilöllistää vain yhden oppiaineen oppi-

määrä, tulee ensin tehdä erityisopetuksen ottamisen tai siirtämisen päätös. Näin ollen erityisope-

tuseen siirrettyjen tai otettujen joukosta osa on sellaisia yleisopetuksen piirissä opiskelevia oppilai-

ta, joilla on yksilöllistetty ehkä vain yhden tai muutaman oppiaineen oppimäärä. Niiden oppilaiden 

määrä, joilla on yksilöllistetty suuri osa oppiainesta tai koko oppimäärä esimerkiksi vamman tai 

sairauden vuoksi, on pysynyt miltei samana monien vuosien ajan. (Ikonen & Virtanen 2007c, 51-

55.) Vuonna 2009 osa oppimääristä oli yksilöllistetty noin puolet erityisopetukseen siirrettyjen 

peruskoulun oppilaiden joukosta (Tilastokeskuksen tilasto vuodelta 2009.) Erityisopetus voidaan 

nähdä keskeisenä keinona opettaa koko ikäluokkaa yhdessä yhdeksän vuotta ja osa-aikaista eri-
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tyisopetusta voidaan pitää myönteisenä diskriminaationa, sillä se pyrkii turvaamaan sujuvan koulu-

uran mahdollisimman monelle oppilaiden lähtöeroja tasoittamalla (Moberg ym. 2009, 44).  

 

Opetus-
järjestelyt 

Esi-
opetus 

Vuosi-
luokat 
1–6 

Vuosi-
luokat 
7–9 

Lisä-
opetus 

Yhteensä Muutos 
edellisestä 
vuodesta 

Muutos 
edellisestä 
vuodesta, 
% 

Yleisopetuksen 
oppimäärät 

561 13 328 6 233 88 20 210 475 2,4 

Osa oppimää-
ristä yksilöllis-
tetty 

120 6 611 8 615 69 15 415 –96 –0,6 

Kaikki oppi-
määrät yksilöl-
listetty 

647 6 143 4 572 181 11 543 –468 –3,9 

Yhteensä 1 328 26 082 19 420 338 47 168 –89 –0,2 

TAULUKKO 1. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat opetusjärjestelyjen mukaan 
vuonna 2009 (Tilastokeskus 2009.) 

Erityisopetuksen määrän kasvua ei voida selittää yhdellä asialla. Erityisopetuksen lisääntyminen 

voi kertoa siitä, että koulujärjestelmä haluaa diagnosoida oppilaita aiempaa enemmän ja taata siten 

normaaliopetuksen koulutuksen sujuvuuden. Se voi kertoa myös nuorten lisääntyneistä ongelmista 

saavuttaa kaikille yhteisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet tai kertoa kuntien halusta lisätä 

resursseja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. (Mobeg & Savolainen 2009, 98.) Lisäksi uudet 

lääketieteelliset luokitukset ovat kasvattaneet erityisoppilaiden määrää (Moberg ym. 2009, 44). 

Erityisopetuksen kasvua selitetään monilla asioilla, kuten oppilaiden pulmien lisääntymisellä ja 

diagnoosien tarkentumisella. Syitä tulkitaan siten, että peruskoulu haluaa kontrolloida normeihin 

sopimattomia oppilaita tiukemmin ja sietää erilaisuutta aiempaa vähemmän. Erityisopetuksen kas-

vua voidaan tulkita myös koulutuksen järjestäjän lisääntyneenä haluna tukea oppimisessaan vaike-

uksia kohtaavia oppilaita, oli vaikeuksien syy mikä tahansa.  (Savolainen 2009, 127.)  

Erityisopetuksen kasvu peruskoulun tulon myötä voidaan nähdä tasa-arvoprojektina, jossa 

pyritään huolehtimaan erityisten oppilaiden tarpeista erityisopetuksen avulla. Tulee kuitenkin 

huomioida se, että jos erityisopetussiirtoja ohjaavat opettajien tarpeet, oppilaiden sukupuoli tai 

sosiaalinen tausta, on kyse oppilaiden syrjinnästä. (Moberg ym. 2009, 42.)  Opiskelun järjestämi-

sen peruslähtökohta on se, että kaikki oppilaat tai opiskeijat tarvitsevat tukea jossakin koulutuksen-

sa vaiheessa ja tähän tarpeeseen koulutuksen järjestäjän tulee vastata. Tuen tarve vaihtelee suures-
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ti, sillä joskus tuen tarve syntyy oppimisvaikeudesta, joskus taas kulttuuritaustasta, hankalasta 

elämäntilanteesta tai vaikka erityislahjakkuudesta. Tärkeimmät tukimuodot ovat eriyttäminen ja 

opiskelun yksilöllinen suunnittelu sekä tukiopetus, erityisopetus ja oppilashuollon palvelut. (Sarlin 

2009, 20.) 
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3 KOULUJÄRJESTELMÄT  

Pohjoismaiset koulutusjärjestelmät ovat yleiseltä luonteeltaan lähempänä kaikille yhteistä koulua 

kuin monet muut koulujärjestelmät. Selvä koulutuspoliittinen tavoite on jo pitkään ollut kaikille 

yhteisen julkisen perusopetuksen järjestäminen, jossa kaikki opiskelevat yhteisen opetussuunni-

telman mukaan ensimmäiset yhdeksän vuotta. (Moberg ym. 2009, 83-85.) Suomalaisen koulujär-

jestelmän tapaan myös Itävallassa oppivelvollisuus kestää yhdeksän vuotta alkaen kuudennen ikä-

vuoden jälkeen. Julkiset koulut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Koulutus on ollut vuodesta 

1975 lähtien yhteistä tytöille ja pojille. (BMUKK, 2008a.) 

Rinnakaiskoulujärjestelmästä yhtenäiskouluihin siirtyminen Suomessa vuosina 1972-77 tar-

koitti käytännössä sitä, että koko ikäluokka opiskelee yhdessä ensimmäiset yhdeksän vuotta. Näin 

haluttiin edistää alueellista, yhteiskunnallista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Erityisopetuksen 

kannalta yhtenäiskouluihin siirtyminen merkitsi painetta lähentää normaaliopetusta ja erityisope-

tusta tasa-arvoon pyrittäessä. Tukiopetus oli uuden koulujärjestelmän myötä käyttöön tullut ei-

leimaavana pidettyjä tukimuoto, jota pystyttiin antamaan oppilaalle yleisopetuksen yhteydessä. 

Myös osa-aikaista erityisopetusta ryhdyttiin suosimaan, jonka osuus erityisopetuksesta kasvoi no-

peasti. (Kivirauma 2004, 14-15.) Peruskoulu on tuonut Suomeen eräänlaisen kaikille yhteisen kou-

lun ja samalla erinomaisia oppimisen tuloksia. Tätä voi tulkita niin, että oppimisen pulmiin saatu 

lisääntynyt tuki on toiminut. Erot hyvien ja heikkojen välillä Suomessa ovat pienet ja etenkin hei-

kot oppilaat ovat merkittävästi parempia kuin vastaavat oppilaat keskimäärin OECD-maissa. (Sa-

volainen 2009, 127.) Uusliberalismin myötä tapahtunut peruskoulun muutos markkinapalveuluksi 

voi muuttaa myös erityisopetusta. Johtavatko vanhempien vapaus valita lapsensa koulu ja erilai-

suuden vierastaminen siihen, että koulujärjestelmä muuttuu takaisin rinnakkaiskoulujärjestelmäk-

si? (Moberg ym.  2009, 42.)  

Kivirauma (2004, 14) kuvaa ennen vuosia 1972-1977 Suomessa vallinneen 

rinnakkaiskoulujärjestelmän kansalaiskoulujen olleen käytännöllisesti lahjakkaille ja oppikoulut 

teoreettisesti lahjakkaille. Rinnakkaiskoulujärjestelmä eli oppilaiden jakaminen neljän yhteisen 

kouluvuoden jälkeen eri koulusuuntiin on edelleen hallitsevana oppivelvollisuuskoulujärjestelmänä 

Itävallassa. (Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2011.) 
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Koska itävaltalaisten lasten koulupolku eroaa suomalaisten ikätoveriensa vastaavasta, on tar-

kempi erittely oppivelvollisuuskoulujen osalta tarpeen. Ensimmäiset neljä vuotta opiskellaan 

Volksschule-koulussa, joka suoraan suomennettuna tarkoittaa kansakoulua. Volksschulen tehtä-

väksi määritellään Opetuksen, taiteen ja kulttuurin ministeriön sivuilla kaikkien lasten perusopetus 

huomioonottaen vammaisten lasten sosiaalisen integraation. Volksschule voidaan jakaa kahteen 

osaan, perustasoon (Grundstufe) I, johon kuuluvat koulutasot (Schulstufe) 1. ja 2. sekä perustasoon 

II, johon kuuluvat koulutasot 3. ja 4.. Alueellisista päätöksistä riippuen voidaan kummankin perus-

tason sisällä opettaa koulutasoja yhdessä tai erikseen. Perustasojen sisällä ei oppilaalla ole etene-

misen esteitä siirryttäessä koulutasolta toiselle. Volksschulen viimeisenä vuotena sekä oppilasta 

että vanhempia neuvotaan oppilaan kiinnostusten ja taitotason mukaisen sopivimman jatkokoulu-

tuksen valinnassa. (BMUKK 2008b.) 

Kun suomalaisten oppilaiden oletetaan jatkavan samassa koulussa kaikki yhdeksän vuotta, 

tulee itävaltalaisille lapsille valinta eteen kymmenvuotiaina. Volksschulen jälkeen on valittavissa 

tällä hetkellä kolme eri vaihtoehtoa. Hauptschulen tehtävänä on tarjota oppilaille yleissivistävä 

koulutus ja valmistaa heitä jatkokoulutusta ja työelämää varten (BMUKK 2008c). Allgemeinbil-

dende höhere Schule (AHS) (Unterstufe) eli yleissivistävän korkeamman koulun alempi taso antaa 

pääsykokeella valituille oppilailleen laajan ja syvennetyn yleissivistyksen sekä valmistaa heidät 

yliopisto-opintoja varten (BMUKK 2008d). Näiden kahden lisäksi valittavana on muutaman vuo-

den ajan ollut Neue Mittelschule eli uusi keskikoulu. Tämä vaihtoehto noudattaa AHS:n opetus-

suunnitelmaa, mutta on siitä poiketen kaikille avoin koulu (BMUKK 2011). Neue Mittelschulen 

kannattajat näkevät tämän koulumuodon aikanaan korvaavan kaksi ensinmainittua 

koulumuotoa. Kummallakin kouluasteella edellämainittujen koulumuotojen rinnalla kulkee eri-

tyiskoululaitos, joka on vaihtoehtona inklusiiviselle ja integroidulle opetukselle. Luvun 2.4.3 lu-

vussa esitellyn mukaan vanhemmat saavat kuitenkin valita, kumpaa koulumuotoa erityistä tukea 

tarvitsevat lapsensa käyvät. 

Oppivelvollisuuskoulusta puhutaan kaikille yhteisenä kouluna, joten sen tulisi ottaa piiriinsä 

mahdollisimman monet lapset täysin hyväksyttyinä jäseninä ja antaa heille hyvät oppimisen ja 

kehityksen olosuhteet. Nämä tavoitteet ovat inklusiivisia tavoitteita ja perustelevat sitä, miksi in-

tegraation tulisi olla yksi päätavoite normaalissa opetuksessa, eikä sitä tulisi nähdä vain erityisope-

tukseen kuuluvana asiana. (Emanuelsson 2001, 129.) Naukkarinen puhuu Suomen koulutusjärjes-

telmästä niin sanottuna kaksoisjärjestelmänä, jolla hän tarkoittaa yleisopetuksen ja erityisopetuk-

sen eriytymistä omiksi järjestelmikseen. Erityisopetuksella ja yleisopetuksella on erilliset koulura-

kennukset, virastot ja henkilöstö, tarkasteltaessa kuntatason kouluhallintoa. Tiedeyhteisössä eri-

tyispedagogiikalla ja kasvatustieteellä on erilliset tieteenalat ja erityisopettajakoulutus on erillään 
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luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksesta. Tämä kaksoisjärjestelmä aiheuttaa myös oppilai-

den luokittelua, sillä oppilas joutuu menemään tukipalveluiden luo, esimerkiksi erityisluokkaan, 

muusta yleisopetuksesta erilleen. Yksi yhteinen koulu tarkoittaa näiden erillisten järjestelmien, 

yleisopetuksen ja erityisopetuksen sulautumista yhteen, jolloin oppilaiden yksilölliset tarpeet huo-

mioidaan joustavasti oppimisympäristöä muuttamalla. (Naukkarinen 2002, 346-347.) Savolainen ei 

näe erityisopetusta erillisenä osana peruskoulun sisällä ja koe, että erityisopetus ja muu opetus 

muodostavat kaksoisjärjestelmän. Suuri osa erityisopetuksesta järjestetään nykyään tavallisissa 

peruskouluissa, tavallisen perusopetuksen osana. Vaikka erityisopettajia koulutetaan erillisissä 

yksiköissä erityispedagogiikka pääaineena, erityisopettajan ammatti kiinnittyy myös koulutuksen 

kautta lujasti opettajuuteen ja antaa erityisopettajille monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa teh-

tävissä. (Savolainen 2009, 126-127.) 
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4 OPETTAJIEN SUHTAUTUMINEN 
INKLUUSIOON 

Taloudellisten resurssien lisäksi kaikille yhteinen koulu tarvitsee myös riittävät tiedolliset, taidolli-

set ja asenteelliset edellytykset vastaanottaa erilaiset oppilaat opiskelemaan yhdessä (Martinmäki 

& Klemelä 2004, 237). Yksi suurimmista haasteista inkluusion toteutumiselle on taata se, että 

opettajilla on positiivinen asenne erilaisia oppijoita kohtaan. Lisäksi on tärkeää, että opettajat ovat 

halukkaita osallistumaan inkluusion edistämiseen. (Forlin 2010, 164-165.) Opettajat suhtautuvat 

usein erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin ja heidän siirtoonsa erityisluokalle tai erityiskouluun 

siten, että kyseinen oppilas ei pysy muiden tahdissa ja opettaja ei pysty antamaan oppilaalle sellais-

ta apua, jota hän erityisopetuksessa saa. Ongelmien kasaantuminen ja auttamisen keinojen riittä-

mättömyys kohdistuvat oppilaaseen itseensä ja johtaa usein siirtoon erityisopetukseen. Opettajat 

uskovat siirron olevan hyödyllinen sekä oppilaalle itselleen, että opettajalle ja luokan muille oppi-

laille, joille opettajalla on siirron jälkeen enemmän aikaa. Vuonna 1919 A.V.Laitakarin kirjoitta-

masta apukouluopetuksen oppikirjasta on löydettävissä samoja asioita, eli muiden tahdista pudon-

neet aiheuttavat vaivaa, mieliharmia ja haittaavat muidenkin työskentelyä. Samankaltaisuus näin-

kin eri ajalta olevissa ajatuksissa havainnollistaa sitä, miten muuttumaton opettajan asema on tänä 

aikana ollut. Opettajien työhön kuuluu luokan opettaminen ja liian suuri heterogeenisuus aiheuttaa 

häiriöitä toimintaan. (Saloviita 2001, 141–143.) 

Opettajien käsityksiä inkluusion toteuttamisesta on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. 

Seuraavaksi esittelemme opetuksen kentällä vallitsevia käsityksiä inkluusiosta ja sen viemisestä 

käytäntöön jo tehtyjen tutkimusten pohjalta.  

Kaikille yhteinen koulu, jossa kaikkia oppilaita arvostetaan ja jokainen oppilas saa edellytys-

tensä mukaista yksilöllistä opetusta on hyväksytty yleiseksi tavoitteeksi Suomessa. Koulujen tulee 

nähdä oppilaiden erilaisuus negatiivisuuden sijaan positiivisena haasteena opetukselle ja kehitettä-

vä toimintaansa ja rakennetta sen mukaan. Ilman koulun muuttumista rakenteellisesti ja toiminta-

edellytyksissä tapahtuvia muutoksia, eivät opettajien asenteetkaan voi muuttua. Integraation kehit-

täminen edellyttää asianosaisten myönteistä asennetta ja asiaan uskomista. Keskushallinnon pon-
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nistelut integraation edistämiseksi eivät toimi, jos koulut ja niiden henkilöstö eivät sitoudu asiaan 

ja usko siihen. (Moberg 2001a, 93-94.)  

Opettajien asenteita inkluusiota kohtaan on tutkittu laajasti 1980-luvulta saakka. On yleisesti 

raportoitu, että opettajat suhtautuvat positiivisesti inkluusioon. Monet opettajat kuitenkin kokevat, 

että heillä ei ole riittävästi tietoa ja resursseja inklusiivisen opetuksen järjestämiseen omassa luo-

kassaan. Tutkimukset osoittavat, että opettajan asenteisiin vaikuttavat enemmän oppilaiden piir-

teet, esimerkiksi tuen tarpeen määrä. Vähemmän vaikutusta on opettajiin itseensä liittyvillä asioil-

la, kuten iällä, sukupuolella tai työkokemuksella. Inkluusioon suhtautuvat myönteisimmin opetta-

jat, joilla on positiivisia kokemuksia inkluusiosta ja opettajat, jotka luottavat omiin kykyihinsä 

opettaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. (Kaikkonen 2010, 171.) Myös Mobergin ja Savolaisen 

(2003) tutkimus osoitti, että opettajat joilla oli myönteisiä kokemuksia inkluusiosta suhtautuivat 

siihen paremmin kuin ne, joilla kokemuksia ei ollut tai kokemukset olivat olleet huonoja. Van-

hemmat opettajat suhtautuivat kuitenkin nuorempia opettajia kielteisemmin inkluusioon. Avrami-

dis, Bayliss ja Burden (2000) tutkimuksessa opettajien asenteet inkluusiota kohtaan olivat parem-

pia niillä opettajilla, jotka olivat toteuttaneet inklusiivisia ohjelmia muutamia vuosia kuin niillä, 

joilla oli vähän tai ei ollenkaan kokemusta niistä. Martinmäen ja Klemelän (2004, 224) tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että ensimmäinen integroitu oppilas usein herätti opettajissa pelkoja arjessa selviy-

tymisestä sekä opettajan taidosta opettaa erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta.  

Opettajat suhtautuvat ristiriitaisesti inkluusioon ideologiaan ja inkluusioon käytännössä. He 

pitävät inkluusiota hyvänä asiana, mutta ovat huolissaan resurssien riittävyydestä ja ammatillisesta 

osaamisestaan. Asiaankuuluvalla koulutuksella, resursseilla ja tuella voidaan otaksua, että jako 

opettajien ideologisen asenteen ja heidän käsityksensä sen soveltamisessa käytäntöön pienentyy. 

Tarjoamalla opettajille sen, mitä he tarvitsevat onnistuakseen, voidaan ehkä odottaa suurempaa 

kannatusta inkluusiolle myös vammaisten oppilaiden kohdalla, riippumatta vamman laadusta. (Lu-

part ym. 2008, 57.) Myös Mobergin ja Savolaisen (2003) tutkimus osoitti, että inkluusioon suhtau-

dutaan periaatteena positiivisesti, mutta käytännön toimista puhuttaessa huonommin. Tarvitaankin 

riittävästi resursseja ja huolellista suunnittelua inkluusion toteuttamiseksi. (Avramidis & Norwich 

2002, 142.) Hornen ja Timmonsin (2009) tutkimuksessa inkluusioon suhtauduttiin myönteisesti ja 

yleisopetuksen luokkaa pidettiin parhaana opiskeluympäristönä kaikille oppilaille. Opettajat koki-

vat, että he ovat koulussa oppilaiden oppimista varten, eivätkä niinkään eri oppiaineiden opettami-

sen vuoksi. Myönteiseen suhtautumiseen voi kuitenkin vaikuttaa se, että opettajat tuntevat oppi-

laansa ja ovat osa saaren yhteisöä.  

Sikesin, Lawsonin ja Parkerin (2007) tutkimuksessa opettajat olivat huolissaan resurssien 

riittävyydestä inkluusioon. He eivät myöskään kokeneet saaneensa riittävästi asianmukaista koulu-
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tusta ja tukea inkluusion toteuttamiseen. Vastaajat asettivat inkluusiolle myös ehtoja. Eräs vastaaja 

sanoo inkluusion olevan periaatteessa hyvä asia, mutta ei usko resurssien riittävän sen toteuttami-

seksi. Resurssien lisäksi inkluusion esteinä/ehtoina pidettiin sopimatonta opetussuunnitelmaa, riit-

tämätöntä koulutusta erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja ajan riittämistä koko luokan kohtaami-

seen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan viedessä paljon aikaa. Myös muissa tutkimuksissa opetta-

jat ovat olleet huolissaan resurssien riittävyydestä. Mobergin (2001a, 89) tutkimuksessa vain 3 

prosenttia vastaajista uskoi siihen, että yleisopetuksen resurssit riittävät turvaamaan hyvän opetuk-

sen myös vaikeasti vammaisille oppilaille. Avramidisin ym. (2000) tutkimuksessa inkluusioon 

suhtauduttiin yleisellä tasolla myönteisesti, mutta opettajat ilmaisivat samalla halunsa saada lisää 

tukea, koulutusta, resursseja ja aikaa inkluusion toteuttamiseksi. Myös Hwang ja Evans (2011), 

Kuorelahti ja Vehkakoski (2009) sekä Martinmäki ja Klemelä (2004, 232) saivat tutkimuksessaan 

samankaltaisia tuloksia.  Hornen ja Timmonsin (2009) tutkimus osoitti, että rehtorin tuki inkluu-

siolle on tärkeä. Rehtori voi tarjota opettajalle tukipalveluita, kuten tarjoamalla avustajia, pienem-

piä luokkakokoja ja erityisopettajan tukea. Myös Hwangin ja Evansin (2011) tutkimuksessa nousi 

esiin rehtorin antaman tuen merkitys inkluusion toteutumiselle. 

Hornen ja Timmonsin (2009) tutkimuksessa opettajat olivat huolissaan siitä, miten oppilai-

den erilaisuuden huomioiminen samassa luokassa onnistuu ilman kunnollista koulutusta.  Martin-

mäen ja Klemälän (2004, 236) tutkimuksessa opettajat toivoivat opettajankoulutukselta parempia 

edellytyksiä opetuksen eriyttämiseen ja erilaisen oppilaan kohtaamiseen. Hornen ja Timmonsin 

(2009) tutkimuksessa opettajien jatkokoulutus koettiin tärkeäksi. Opettajat kokivat, että jos he ei-

vät ymmärrä oppilaiden oppimisvaikeuksia tai vammoja eivätkä tiedä miten toimia niiden kanssa, 

he turhautuvat helpommin ja tuntevat syyllisyyttä, kun eivät pysty toimimaan parhaalla mahdolli-

sella tavalla kaikkien luokan oppilaiden kannalta. Opettajan minäpystyvyyden kokemiseen vaikut-

tavat monet asiat. Sen tunnetta nostavat Forlinin ja Kuen-fungin (2010, 21) mukaan esimerkiksi 

opetuskokemus ja itseluottamus. Nuoret opettajat olivat heidän tutkimuksessaan kokeneempia 

opettajia enemmän huolissaan inklusiivisten käytänteiden luomisesta.   

Avramidisin ym. (2000) tutkimus osoitti, että erityispedagogiikkaa opiskelleet olivat luotta-

vaisempia omiin kykyihinsä kohdatessaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja heidän tarpeitaan 

erityispedagogiikan opiskelun vuoksi. Myös Mobergin ja Savolaisen (2003) tutkimuksessa erityis-

pedagogiikan opiskelulla näytti olevan vaikutusta inkluusioon suhtautumisessa ja erityisopettajat 

suhtautuivat inkluusioon muita opettajaryhmiä myönteisemmin. Suomalaiset erityisopettajat suh-

tautuivat kuitenkin muita opettajaryhmiä kielteisimmin tavallisten opettajien kykyyn toimia vam-

maisten lasten kanssa. Mobergin (2001a, 89) aiemmassa tutkimuksessa neljä viidestä vastaajasta 

uskoi, että vaikeasti vammaisia lapsia voi opettaa tehokkaasti vain erityiskoulutuksen saanut eri-
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tyisopettaja ja kolme neljästä uskoi, että yleisopettaja ei pysty kohtaamaan normaaliluokassa 

vammaisten oppilaiden kasvatuksellisia tarpeita. Erityispedagoginen ammattitaito koettiin tärkeäk-

si kaikille yhteisissä opetusryhmissä. Kuorelahden ja Vehkakosken (2009) tutkimuksessa erityis-

opettajien henkilökohtainen pystyvyys oli muita opettajia vahvempi ja Mobergin ja Savolaisen 

(2003) tutkimuksesta eroten he uskoivat myös yleisopetuksen opettajien ammattitaitoon erityisope-

tuksen kohdalla enemmän kuin yleisopetuksen opettajat itse. Kuorelahden ja Vehkakosken (2009) 

tutkimuksessa etenkin erityisopettajat arvioivat hyväksi opettajien kyvyn vastata erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin.  

Useat tutkimukset (ks. Demeris, Childs, & Jordan 2007; Florian & Rouse 2001; Dyson, Far-

rell, Polat, Hutcheson, & Gallannaugh 2005.) ovat todistaneet, että myös erityistä tukea tarvitse-

mattomat oppilaat hyötyvät inklusiivisesta opetuksesta. Tästä huolimatta opettajat ovat usein vas-

tahakoisia inklusiivisen opetuksen järjestämiseen omassa luokassaan. (Jordan ym. 2009, 536-541.) 

Yleinen mielipide luokanopettajien ja aineeopettajien keskuudessa on, että inkluusion myötä eri-

tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden tulo heidän luokkiinsa on menettelytapana tuhoon tuomittu. 

Valitukset inkluusiosta menettelytapana pohjautuvat seuraaville ajatuksille: erityistä tukea tarvit-

seva oppilas vähentää opettajan opetusaikaa muiden oppilaiden kohdalla ja näiden oppilaiden aja-

tellaan todennäköisemmin menestyvän. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen 

tarvitaan erikoistaitoja, joita tavallisella opettajalla ei ole. (Jordan, Scwartz & McGhie-Richmond 

2009, 535.) Sikesin ym. (2007) tutkimuksessa oltiin huolestuneita inkluusion vaikutuksesta muihin 

oppilaisiin ja myös siitä, saavatko erityistä tukea tarvitsevat oppilaat riittävästi tukea yleisopetuk-

sen luokassa vai kokevatko he  siellä lähinnä epäonnistumisia. Myös Kuorelahden ja Vehkakosken 

(2009) tutkimuksessa opettajat epäilivät oppilaiden pärjäämistä yleisopetuksessa ja erityisopettajat 

pelkäsivät opetuksen tason laskevan erityistä tukea tarvitsevien lasten näkökulmasta. Hwangin ja 

Evansin (2011) tutkimuksessa opettajat epäilivät ajan riittämistä muille oppilaille ja epäilivät omi-

en taitojensa riittämistä. Toisaalta he kuitenkin näkivät inkluusion Kuorelahden ja Vehkakosken 

(2009) tutkimuksen tavoin myönteisenä asiana sosiaaliselta kannalta, sillä oppilaat voivat toimia 

hyvinä roolimalleina toisilleen. Myös Hornen ja Timmonsin (2009) tutkimuksessa opettajat ovat 

huolissaan ajan riittämisestä kaikkien oppilaiden huomioimiseksi ja tehokkaan opettamisen tar-

joamiseksi kaikille. Moniammatillisesti toimittaessa tarvitaan aikaa myös erilaisia kokouksia ja 

tapaamisia varten. 65 prosenttia opettajista olivat hyvin huolissaan siitä, että kaikki luokan oppilaat 

eivät saa riittävästi haasteita ollessaan inklusiviisessa luokassa ja 60 prosentia opettajista olivat 

huolestuneita siitä, että luokan taso muuttuu inklusiivisessa luokassa.   

Martinmäen ja Klemelän (2004, 228-237) tutkimuksessa opettajat kokivat, että toisten opet-

tajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ei ole riittävästi aikaa. Samanaikaisopetusta ei nähdä kovin 
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tehokkaana opetusmuotona, eikä sitä toivottu lisää. Koulunkäyntiavustaja on usein välttämätön 

henkilö, jotta fyysisesti vammaisen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa onnistuu. Useat opettajat 

kuitenkin kokivat, että he eivät osaa hyödyntää avustajia tai avustajan koettiin jopa häiritsevän 

luokan työskentelyä. Tutkimus osoitti, että koulut eivät aina osaa käytää tukimuotoja ja henkisiä 

voimavaroja hyväksi, kuten avustajia ja jaettua ammatillista tietämystä. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vamman tai oppimisvaikeuden laadulla on merkitystä 

opettajan asennoitumiselle inkluusiota kohtaan. Esimerkiksi Avramidisin ym. (2000) tutkimukses-

sa oppilaisiin, joilla oli emotionaalisia ongelmia tai käytöshäiriöitä suhtauduttiin kielteisimmin. 

Kuorelahden ja Vehkakosken (2009) tutkimuksessa kriittisimmin suhtauduttiin käytöshäiröisten ja 

vaikeasti vammaisten oppilaiden opetukseen yleisopetuksessa. Martinmäen ja Klemelän (2004, 89, 

223) tutkimuksessa kehitysvammaisten sekä sosiaalisesti sopeutumattomien ajateltiin sopivan eril-

liisiin omiin kouluihinsa, mutta lievästi vammaisiin suhtauduttiin myönteisemmin. Fyysisesti 

vammaisten oppilaiden opiskelua yleisopetuksessa kannatettiin ja pidettiin sosiaalisesti oikeana 

menettelytapana. Mobergin (Moberg 2001a, 89) tutkimuksessa opettajat suhtautuvat inklusiiviseen 

opetukseen positiivisimmin silloin, kun kyseessä on kiusaamisen ja leimautumisen ehkäisy ja oppi-

laan itsetunnon kehittyminen, eli yhteisöllisyyteen pyrkiminen. Myös lievästi vammaisten oppilai-

den opetukseen suhtauduttiin myönteisimmin, joskin noin puolet opettajista silloinkin kyseenalais-

tivat fyysisen integraation. Opettajat suhtautuivat integraatioon kielteisimmin silloin, kun kyseessä 

oli vaikeimmin vammaisten lasten opetus yleisopetuksessa. Yli 90 prosenttia vastaajista vaativat 

vaikeasti vammaisille sekä vaikeasti sopeutumattomille oppilaille erityisryhmiä ja -luokkia.  

Mobergin ja Savolaisen (2003) tutkimuksessa suomalaisten perusopetuksen opettajien asen-

ne inkluusiota kohtaan oli selvästi suomalaisia erityisopettajia kriittisempi. Vain 8 prosenttia suo-

malaisista tavallisista opettajista kannatti ideaa sijoittaa vakavasti vammaiset oppilaat tavallisiin 

yleisopetuksen luokkiin. Sambialaiset opettajat uskoivat paljon suomalaisia opettajia vahvemmin 

yleisopetuksen resurssien riittävyyteen ja henkilökunnan valmiuteen kohdata kaikkien oppilaiden 

yksilölliset tarpeet. Molempien maiden opettajat suhtautuivat myönteisimmin sellaisen oppilaan 

sijoittamiseen yleisopetukseen, jolla on kielellinen tai tietty tarkoin määritelty oppimisvaikeus. 

Suomessa suhtauduttiin kielteisimmin käytöshäiriöistä ja älyllisistä vammoista kärsivien oppilai-

den tuloon yleisopetuksen ryhmiin, kun Sambiassa suhtauduttiin miltei yhtä kielteisesti fyysisistä 

vammoista kärsivien oppilaiden integroimiseen kuin älyllisistä vammoista kärsiviin.  

Mobergin (2001a, 88.) kertoo artikkelissaan erään tutkimuksensa tuloksista, jossa saatiin 

esiin neljä tekijää, jotka säätelivät opettajien suhtautumista integraatioon. Ensimmäinen tekijä on 

se, kuinka tärkeänä ihmisarvon edistämisen kannalta fyysistä integraatiota pidetään. Toinen tekijä 

on se, kuinka vahvasti uskotaan siihen, että vaikeimmin vammaistenkin kasvatukselliset tarpeet 
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voidaan kohdata kaikille yhteisessä opetuksessa. Kolmas tekijä on se, kuinka hyvin yhteisopetuk-

sen uskotaan pystyvän huolehtimaan kaikkien oppilaiden hyvästä opetuksesta ja neljäs tekijä on se, 

miten hyvin luokanopettajan/aineenopettajan uskotaan selviävän yhteisopetuksen mukanaan tuo-

mista haasteista. 

Tuloksia, jotka koskevat opettajien integraatioon/inkluusioon suhtautumista voidaan tulkita 

niin, että koulut eivät ole vielä asenteellisesti valmiita tavoittelemaan toimivaa integraatiota. Luo-

kanopettajat/aineenopettajat vetoavat usein oman koulutuksensa antamiin vähäisiin valmiuksiin 

opettaa kaikkia oppilaita ja toisaalta erityisopettajakoulutus tarvitsisi enemmän inklusiivisen ope-

tuksen toteuttamiseen ohjaavaa harjoittelua ja sisältöjä. Yhteistyötaitojen hankinta on tärkeää pe-

rinteisten erityispedagogisten tietojen ja taitojen lisäksi. Opettajien käsityksiä integraatiota kohtaan 

ei pidä tulkita niin, että opettajat vastustavat sosiaalisen syrjäytymisen (segregaation) vastaista 

taistelua. Opettajat varmasti hyväksyvät tasa-arvoisuuden ja kaikille edellytystensä mukaiseen 

opettamiseen pyrkimisen, jota kaikille yhteinen koulu edistää. Opettajat eivät vain koe, että kaikki-

en oppilaiden sijoittaminen yleisiin opetusryhmiin nykyisessä koulussa on järkevää tuon tavoitteen 

saavuttamiseksi. Opettajat ovat valmiita fyysiseen integraatioon, kun hyvän oppimisen edellytykset 

turvataan kaikille oppilaille. Mekaaninen oppilaiden yhdessä opettaminen ei vielä takaa yksilöllistä 

ja oppilaiden edellytysten mukaista opettamista. Osa integraation kannattajista pitää tärkeimpänä 

fyysistä integraatiota. Siihen sisältyy ajatus siitä, että kaikki fyysisesti erillään tapahtuva opettami-

nen sisältää aina segregoivan elementin eikä sitä voi siksi hyväksyä. Opettajat kannattaessaan in-

tegraatioon pyrkimistä, kokevat sosiaalisen integraation kehittymisen mahdolliseksi myös silloin, 

kun osa oppilaista ei ole koko ajan yleisopetusryhmässä. Erillinen opetus, joka palvelee yksilöllistä 

opetusta ei aina automaattisesti merkitse segregointia, diskriminointia ja leimaamista. Mös kaikille 

yhteisessä koulussa erilaiset fyysiset sijoitusratkaisut ovat mahdollisia, sillä Fyysisesti erillään 

opettaminen ei tarkoita aina segregaatiota ja samassa luokassa opettaminen ei ole sama asia kuin 

integraatio. (Moberg 2001a, 93-94.)  
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5 TUTKIMUSONGELMAT 

 
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten ja itävaltalaisten luokanopettajien käsityksiä 

inkluusion toteutumisen mahdollisuuksista ja sen mielekkyydestä opettajan kannalta. Kartoittami-

sen jälkeen tarkoituksena oli vertailla tuloksia maiden välillä ja aiempien tutkimusten kanssa (mm. 

Moberg & Savolainen 2003, Kaatrasalo 2006). Purimme tutkimusongelmaa seuraaviksi tutkimus-

kysymyksiksi: 

1. Miten luokanopettajat suhtautuvat inkluusioon Itävallassa ja Suomessa? 

1.1 Minkälainen on vastaajien yleinen suhtautuminen inkluusioon?  

1.2 Mitkä tekijät vaikuttavat asenteisiin? 

1.3 Minkälaisia eroja maiden välillä on? 

2. Minkälaisiksi luokanopettajat kokevat osaamisensa ja resurssit, kun on kyse inklusiivisen 

opetuksen toteuttamisesta? 

3. Mikä koetaan parhaaksi kasvuympäristöksi eri tavoin erityisen tuen tarpeessa oleville op-

pijoille? 

 3.1 Mitkä tekijät vaikuttavat valintoihin? 

 3.2 Löytyykö maiden välisiä eroja? 

  3.2.1 Minkälaisia eroja maiden välillä on? 

 3.3 Onko valinnoilla yhteyttä yleiseen asennoitumiseen inkluusiota kohtaan? 
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksemme on kvantitatiivinen survey-tutkimus, jossa vertaillaan kahta samankaltaista jouk-

koa kahdessa eri yhteiskunnassa. Kvantitatiivista tutkimusta voidaan kutsua positivistiseksi tutki-

mukseksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 139). Se pyrkii objektiiviseen ja absoluuttiseen 

totuuteen. Lisäksi tutkimuksella pyritään yleistettävyyteen. (Kananen 2008, 10.) Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on tärkeää tuoda esille aiempia teorioita ja määritellä tutkimuksessa käytettävät kä-

sitteet. (Hirsjärvi ym. 2009, 140.) Pieneltä joukolta tutkittavaa ilmiötä kysytään tutkimusongel-

maan liittyviä kysymyksiä ja otoksen edellytetään edustavan perusjoukkoa. Edustavalla otoksella 

saadaan riittävän tarkat tulokset tutkittavasta ilmiöstä ja voidaan vetää johtopäätökset. Mittauksen 

tuloksena saatua aineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin. (Kananen 2008, 10–13.) Täten jo 

tutkimusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon havaintoaineiston soveltuvuus määrälliseen, nu-

meeriseen mittaamiseen (Hirsjärvi ym. 2009, 140). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään 

kvalitatiivisen tutkimuksen tapaan haastattelua, mutta se koostuu valmiista, strukturoiduista tai 

avoimista kysymyksistä joiden avulla pyritään selvittämään ilmiöön liittyvien ominaisuuksien tai 

yhteyksien frekvenssejä eli esiintymistiheyksiä. (Kananen 2008, 11.) Kvantitatiivisesta tutkimuk-

sesta voidaan perinteisesti jaotella kaksi tyyppiä: kokeellinen tutkimus eri lajeineen ja survey-

tutkimus (Hirsjärvi ym. 2009, 191). Tutkimuksessa on piirteitä myös kvalitatiivisesta tutkimukses-

ta, kuten kyselylomakkeen muutamat avoimet kysymykset. Täysin tarkkaa rajausta kvantitatiivisen 

ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä ei ollut mielestämme mielekästä eikä edes tarpeellista tehdä. 

Metsämuurosen (2009, 220–266.) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eroavat toi-

sistaan melko huomattavasti. Näiden tutkimusotteiden taustalla on erilaiset tieteenfilosofiat ja siten 

myös tutkimusmetodit. Näin ollen on mielekästä ja järkevää valita tutkimuskohteen mukaan vain 

toinen pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Myös toista tutkimusotetta voidaan kuitenkin käyttää hy-

väksi tutkimusta tehdessä. 

Survey-tutkimuksessa tietystä joukosta poimitaan otos yksilöitä, joilta kerätään aineisto 

strukturoituja lomakkeita käyttäen. Aineiston pohjalta pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selit-

tämään tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärvi ym. 2009, 134.) Holopaisen ja Pulkkisen (2002, 19) mukaan 
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tämän tutkimusmenetelmän käyttäminen ei vielä itsessään määritä käytettävää analysointimene-

telmää. Hirsjärvi ym. (2009, 193–194) kuitenkin esittää, että survey-kyselyn avulla kerätty aineisto 

käsitellään yleensä kvantitatiivisesti.  

Kyseessä on poikittaistutkimus silloin, kun aineiston keruu keskittyy tiettyyn ajankohtaan ja 

se toteutetaan vain kerran (Holopainen & Pulkkinen 2002, 18). Vastamäen (2010, 128) mukaan 

poikittaistutkimuksen aineistolla tehtävillä analyyseilla kuvataan eri ilmiöitä, mutta selittäminen 

tapahtuu pitkittäistutkimuksen kautta. Poikittaistutkimuksella ei saada selville ilmiöön liittyviä 

syy-seuraus -suhteita, vaan siinä keskitytään analysoimaan ilmiön sisäisten asioiden keskinäisiä 

korrelaatioita. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää suomalaisten ja itävaltalaisten tämän 

hetkisiä asenteita ja mielipiteitä inkluusiota kohtaan. Tutkimuksen tarkoitus määrittelee itsessään 

sen, että tutkimusasetelma on poikittainen.  

Tavoitteena tutkimuksessa on vertailla kahta samankaltaista ryhmää, luokanopettajia, kah-

dessa eri yhteiskunnassa, Suomessa ja Itävallassa. Tästä lähtökohdasta voidaan tutkimusta Vilkan 

(2007, 21) mukaan kutsua vertailevaksi tutkimukseksi. Vilkka listaa vertailukelpoisiksi kohteiksi 

yhteiskunnallisten toimintojen lisäksi muun muassa asenteet, käsitykset ja mielipiteet.   

 

6.2 Tutkimusjoukko 

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Etelä-Suomen (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja 

pääkaupunkiseutu) 1.–4. luokkien luokanopettajat ja Itävallan Kärntenin ja Steiermarkin osavalti-

oiden perusopetuksen alakoulujen (Volksschule) luokanopettajat. Tutkimukseen osallistui 62 opet-

tajaa Suomesta, joista 50 naisia ja 12 miehiä. Osallistujien ikä vaihteli välillä 20–61 vuotta, keski-

iän ollessa 41. Opetuskokemusta vastaajilla oli 1-38 vuotta, keskimääräisesti 12,8 vuotta. Itävallas-

ta tutkimukseen osallistui 23 opettajaa, joista 20 naisia ja 3 miehiä. Osallistujien ikä vaihteli välillä 

23–60 vuotta, keski-iän ollessa 48 vuotta. Opetuskokemusta vastaajilla oli 1–40 vuotta, keskimää-

räisesti 25,5 vuotta.  

Pyrimme saamaan maiden välisestä perusjoukosta mahdollisimman homogeenisen ja siksi 

rajasimme Itävallan koulujärjestelmän vuoksi Suomessa toteutettavan aineistonkeruun koskemaan 

vain 1.–4. luokkien luokanopettajia. Kyselyyn vastasi Suomesta 52 luokanopettajaa, 4 erityisluo-

kanopettajaa ja 6 henkilöä, jotka vastasivat koulutuksekseen jonkin muun. Itävallasta osallistui 18 

luokanopettajaa, 3 erityisluokanopettajaa ja 2 henkilöä, jotka vastasivat koultuksekseen jonkin 

muun. Koulut, joissa tutkimuksemme itävaltalaiset opettajat työskentelevät, vaihtelevat kooltaan 

pienestä neliopettajaisesta kyläkoulusta 13-opettajaiseen kaupunkikouluun. Otimme tämän huomi-
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oon suunnitellessamme aineistonkeruuta Suomessa. Tutkimuslupia kysyttiin eri kokoisista kau-

pungeista ja maalaiskunnista, kunkin kunnan tai kaupungin asiasta vastaavalta taholta. Itävallassa 

luvan myönsi kunkin koulun rehtori. 

 

6.3 Aineiston kerääminen 

Aineisto kerättiin eräiden etelä-suomalaisten koulujen 1.–4. luokkien luokanopettajilta ja Itävallan 

Kärntenin ja Steiermarkin osavaltioiden perusopetuksen alakoulujen (Volksschule) luokanopetta-

jilta. Aineisto kerättiin maalis-toukokuussa 2011. Ajattelimme, että tehokkaimmin tavoitamme 

opettajat ottamalla yhteyttä koulujen rehtoreihin, jotka välittäisivät yhteydenottomme eteenpäin. 

Harkinnanvaraisella otannalla valikoitui Suomesta 43 ja Itävallasta 18 koulua. Harkinnanvaraises-

sa otannassa pyritään muiden otantamenetelmien tapaan mahdollisimman objektiiviseen ja tasa-

puoliseen tulokseen. Otantayksiköt kuitenkin poimitaan harkinnan mukaan. (Holopainen & Pulk-

kinen 2002, 34.) Halusimme, että tutkimusaineistossa olisi edustettuna sekä suurten että pienten 

koulujen opettajat. Otosta valitessa tarkasteltiin suomalaisten koulujen 1.–4. luokkien sekä itävalta-

laisten alakoulun opettajien lukumääriä.   

Lähetimme valittujen koulujen rehtoreille sähköpostin, jossa tiedustelimme kiinnostusta 

osallistua tutkimukseemme. Tässä kohtaa tutkimusaineistossa tapahtui kato, sillä vain pieni osa 

rehtoreista vastasi tiedusteluumme, Suomesta 8 myöntävästi ja 9 kieltävästi ja Itävallasta 9 myön-

tävästi ja 1 kieltävästi. Pienen vastausmäärän vuoksi lähetimme tiedustelun vielä moneen suoma-

laiseen ja itävaltalaiseen kouluun, jonka jälkeen saimme vielä Suomesta 35 ja Itävallasta 9 myön-

tävää sekä Suomesta 10 ja Itävallasta yhden kieltävän vastauksen. Suomessa tiedustelu lähetettiin 

yhteensä 156 koululle ja Itävallassa 54 koululle. Tarkkaa määrää siitä, kuinka monelle suomalai-

selle ja itävaltalaiselle luokanopettajalle kyselylomake lopulta päätyi, emme pysty arvioimaan, 

sillä jokaisen koulun opettajakunnan kokoa meillä ei ole tiedossa. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Lomakkeen muodoksi valikoitui In-

ternetissä täytettävä e-lomake. Päätimme käyttää Internet-kyselyä, sillä lomakkeiden lähettäminen 

postitse suomalaisille ja itävaltalaisille luokanopettajille oli resursseihimme nähden liian työlästä ja 

kallista. Myös Valli (2010, 113) perustelee Internet-kyselyn mielekkyyttä taloudellisilla syillä ja 

sillä, että aineisto on sähköisessä muodossaan valmiina käytettäväksi tutkimuksessa. Vallin mu-

kaan Internet-kyselyä käytettäessä on kuitenkin varauduttava suurempaan katoon kuin perinteistä 

postikyselyä käytettäessä. Hirsjärvi ym. (2009, 196) toteaa verkkokyselyn eduksi nopeuden ja vai-
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vattoman aineiston saannin, mutta yhtyy Vallin mielipiteeseen merkittävän suuresta kadosta kun 

aineistoa hankitaan kyselyn avulla. 

Lomake rakentui kolmesta eri osiosta, joista ensimmäinen käsitti vastaajan taustatiedot. Toi-

nen osio koostui 19 kysymyksestä, joiden avulla kartoitettiin opettajien käsityksiä kaikkien oppi-

laiden yhdessä opettamisesta. Lomakkeen toinen osa pohjautuu vahvasti Sakari Mobergin kehittä-

mään ja omissa tutkimuksissaan vuosina 1998, 2001 ja 2003 (yhdessä Savolaisen kanssa) toistu-

vasti käyttämään lomakkeeseen. Valmiin mittarin käyttöä perustelemme sillä, että sitä on toistu-

vasti testattu ja sen luotettavuus on osoitettu (Vastamäki 2010, 134). Kyselylomakkeen luotetta-

vuutta todistaa korkea alpha-kerroin Mobergin ja Savolaisen (2003) tutkimuksessa. Viimeinen osio 

keskittyi tarkastelemaan opettajien mielipiteitä siitä, mikä olisi paras kasvuympäristö erilaisten 

erityisryhmien kohdalla. Tämä osa on samanlainen kuin Mobergin ja Savolaisen (2003) omassa 

tutkimuksessaan käyttämä. Myös Kaatrasalo (2006) on käyttänyt samaista mittaria omassa pro 

gradu -työssään.  Kyselylomake käännettiin myös saksan kielelle. 

Vuonna 2011 voimaan tulleisiin perusopetuslain erityisopetusta koskeviin muutoksiin ja Eri-

tyisopetuksen strategiaan vuodelta 2007 pohjautuen Mobergin käyttämän kyselylomakkeen käsit-

teistö ja sen määritelmät ovat saaneet uusia merkityksiä eivätkä sellaisenaan palvelleet tutkimus-

tarkoitusta. Päivitimme lomakkeen toisen osan kysymysten käsitteitä vastaamaan paremmin tämän 

hetkistä lainsäädäntöä ja tällä hetkellä kasvatuksen kentällä käytössä olevaa käsitteistöä. Kysely-

lomakkeen (Moberg 2001a) kysymysten muoto ja sisältö pysyivät kutakuinkin ennallaan. Esi-

merkkinä mainittakoon käsitteen “normaaliluokka” päivittäminen “kaikille yhteinen luokka” tai 

“inklusiivinen luokka” käsitteeksi. Kysymys “Vammaisten oppilaiden koulunkäynti normaali-

luokissa merkitsee hyvää opetusta kaikille oppilaille” muutettiin seuraavasti “Erityistä tukea tarvit-

sevien oppilaiden koulunkäynti kaikille yhteisissä luokissa merkitsee hyvää opetusta kaikille oppi-

laille”.  

Saksan kielinen kyselylomake on itse käännetty ja oman käännöstyön jälkeen saksan kielen 

ammattilaisella tarkistutettu. Koimme oman kielitaitomme ja asiantuntijuuden käsiteltävään aihee-

seen riittäviksi selviytyäksemme lomakkeen kääntämisestä. Itävaltalaisen inkluusion kentän käy-

tössä olevat termit tarkastettiin Itävallan koulutuksen, taiteen ja kulttuurin ministeriön, Bundesmi-

nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur, Internet-sivuilta (ks. BMUKK, 2009b).   

Kyselylomakkeen ensimmäinen osio kartoitti vastaajan taustatietoja ja aiempia kokemuksia 

inkluusiosta. Osiossa on kaksi avointa kysymystä, joissa vastaaja voi kertoa tarkemmin kokemuk-

sistaan inkluusiosta. Heikkilän (2008, 49–50) mukaan avoimilla kysymyksillä voidaan selvittää 

vastaajien spontaaneja mielipiteitä ja löytää uusia näkökantoja. Hirsjärvi ym. (2009, 201) peruste-

levat avointen kysymysten käyttöä sillä, että ne antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa todelli-
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sen mielipiteensä. Päätimme ottaa avoimet kysymykset mukaan juuri näistä syistä. Suurin osa en-

simmäisen osion kysymyksistä on toisen ja kolmannen osion tapaan strukturoituja. Suljettujen ky-

symysten käyttöä puolustaa tulosten tilastollisen käsittelyn helppous ja vastaamisen nopeus (Heik-

kilä 2008, 51). Vain toinen tutkijoista hallitsee saksan kielen hyvin, joten strukturoidun aineiston 

valinta oli myös sen vuoksi perusteltua. Numeerisen aineiston tulkinta onnistuu ilman saksan kie-

len taitoa.    

Käytimme kyselylomakkeen toisessa osiossa kuusiportaista Likertin asteikkoa. Vastausvaih-

toehdot rakentuivat seuraavasti: Olen täysin eri mieltä (1), Olen jokseenkin eri mieltä (2), Olen 

hiukan eri mieltä (3), Olen hiukan samaa mieltä (4), Olen jokseenkin samaa mieltä (5) ja Olen täy-

sin samaa mieltä (6). Valittavissa ei ollut neutraalia En osaa sanoa -vaihtoehtoa. Perustelemme 

ratkaisua sillä, että inkluusio on aihe, johon opettajalla tulisi olla mielipide. Vallin (2010, 119) 

mukaan vastaajat ottavat käsiteltävään aiheeseen paremmin kantaa, kun neutraalia vastausvaihto-

ehtoa ei ole. Lisäksi perustelemme valintaa sillä, että pystymme vertailemaan tutkimuksemme tu-

loksia muihin samaa kyselylomaketta käyttäviin tutkimuksiin (ks. Moberg & Savolainen 2003, 

Kaatrasalo 2006).  

Toisen osion tapaan myös kolmannessa osiossa käytettiin kuusiportaista Likert-asteikkoa. 

Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: Koko ajan kaikille yhteisessä luokassa (1), Suurin osa ajasta 

kaikille yhteisessä luokassa (2), Suurin osa ajasta erityisryhmässä/erityisluokassa (3), Koko ajan 

erityisluokassa tavallisessa koulussa (4), Koko ajan erityiskoulussa (5) ja Koko ajan erityislaitok-

sessa (6). Päädyimme kuusiportaiseen asteikkoon samoista syistä kuin kyselylomakkeen osion 

kaksi kohdalla. Lisäsimme kolmannen osion erityisryhmien joukkoon myös kohdan “tiedollisesti 

erittäin lahjakas”. Lahjakkuus ja muut erityisryhmät eivät sulje toisiaan pois, mutta tämän seikan 

tiedostaen koimme kohdan lisäämisen tarpeelliseksi, sillä myös lahjakkaat voivat tarvita erityistä 

tukea.   

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus (reliabiliteetti ja validiteetti)  

Reliabiliteetilla tarkoittaa saatujen tulosten pysyvyyttä. Jos tutkimus toistettaisiin, tulisi tulosten 

olla samanlaiset. Tutkimuksen tulokset ovat pitäviä kuitenkin vain omalla pätevyysalueellaan. Lii-

kaa ei saa yleistää, sillä yhden tutkimuksen tulokset eivät aina päde, kun aika ja yhteiskunta muut-

tuu. (Heikkilä 2008, 30.) Reliabiliteetista voidaan erottaa osatekijät stabiliteetti ja konsistenssi. 

Stabiliteetilla mitataan mittarin pysyvyyttä ajassa, sillä mitattava ilmiö voi muuttua ajan mukana, 

vaikka mittari onkin validi ja omaa korkean reliabiliteetin. Suorittamalla mittauksia ajallisesti pe-
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räkkäin voidaan nostaa stabiliteettia. Konsistenssi tarkoittaa yhtenäisyyttä, eli sitä, mittaavatko 

mittarin osatekijät samaa asiaa. Konsistenssia mitataan käyttämällä mittarina niin sanottua Cron-

bachin alfakerrointa. Se perustuu väittämien korrelaatioon. (Kananen 2008, 79–81.) Alfan arvoa 

0,60 on pidetty usein alarajana mittarin luotettavuudelle (Metsämuuronen 2009, 467). Eri lähteissä 

alfakerrointa, joka on yli 0,80 voidaan pitää suhteellisen korkeana (ks. Metsämuuronen 2009, 78;  

Nummenmaa 2009, 360). Tässä tutkimuksessa toisen osion mittarin Cronbachin alfakerroin oli 

Suomen aineistossa kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä 0,90 ja kolmannen osion 0,92. 

Itävallan aineistossa Cronbachin alfakerroin oli toisen osion kohdalla 0,88 ja kolmannen osion 

kohdalla 0,87. Näin ollen tutkimuksen sisäistä konsistenssia ja luotettavuutta voidaan pitää melko 

korkeana.  

Kanasen (2008, 79) mukaan reliabiliteetti voi olla korkea, mutta se ei takaa vielä validiteet-

tia, eli sitä, mittaako käytettävä mittari tutkittavaa asiaa. Ketokivi (2009, 61) on Kanasen kanssa 

samaa mieltä ja lisää, että poikkeuksellisen korkea reliabiliteetti voi olla jopa oire vakavasta validi-

teettiongelmasta. Ketokivi jatkaa, että reliabiliteettikertoimen arvo on täysin merkityksetön, jos 

mittari ei ole validi. Validiteetista voidaan erottaa monia alalajeja, joista ulkoinen validiteetti liit-

tyy saatujen tulosten yleistettävyyteen, joka on kunnossa, jos otos vastaa populaatiota. Sisältövali-

diteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa saadut tulokset ovat seurausta käytetyistä muuttujista, sillä 

mittarin tulee mitata oikeaa asiaa. (Kananen 2008, 79–82.) Se, että kyselylomake on käännetty 

suomesta saksan kielelle vaikuttaa validiteettiin. Koska eri kulttuuriympäristöissä asuvat ihmiset 

kokevat ja käsitteellistävät asiat eri tavalla, myös tutkimuskysymykset saatetaan ymmärtää eri ta-

valla (Vastamäki 2010, 137). Tämä siitäkin huolimatta, että tutkimuskysymykset on esitetty vas-

taajan äidinkielellä. Tämä seikka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko tutkimuksella onnis-

tuttu mittaamaan oikeata, tutkittavaa asiaa.  

Jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina, edellytetään riittävää määrää havaintoyksiköitä eli 

useita kymmeniä (Kananen 2008, 10).  Tässä kohtaa on tutkimustuloksissamme heikkoutta. Ko-

vasta yrityksestä huolimatta aineisto jäi varsin suppeaksi, joten tutkimuksemme tuloksia ei voida 

pitää tilastollisesti yleistettävinä. Ne kuitenkin kuvaavat käsittelemäämme aineistoa ja ovat siitä 

puhuttaessa luotettavia.  

 

6.5 Aineiston analyysi 

Numeerinen analyysi toteutettiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Ensin analysoitiin Suomesta saatu ai-

neisto. Itävallan aineiston analyysin jälkeen tehtiin vertailuja aineistojen välillä. Koska aineistot 



48 

olivat täysin eri suuruusluokkaa (Suomi N = 62, Itävalta N = 23), niiden analysointi yhdessä tilas-

tollisia menetelmiä käyttäen olisi vääristänyt tuloksia. Päädyimme siis vertailemaan muun muassa 

aineistojen keskiarvoja keskenään. Tulkintoihin haettiin syvyyttä avointen kysymysten vastauksia 

tarkastelemalla. Kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmät olisivat toimineet paremmin suu-

remman aineiston kohdalla, mutta pienten aineistojen analyysiin tarkoitettuja menetelmiä käyttä-

mällä ja keskiarvojen eroja tarkastelemalla myös pienen aineiston analyysi onnistui. Aineistoa ana-

lysoitiin tutkimuskysymyksittäin taulukon 1. mukaan.  

 

Tutkimuskysymys Analyysimenetelmät 
1.1 Minkälainen on vastaajien yleinen suhtautumi-
nen inkluusioon?  

Summamuuttuja, keskiarvot 

1.2 Mitkä tekijät vaikuttavat asenteisiin? Mann-Whitneyn U-testi, Kruskal-Wallisin testi, 
keskiarvojen ero 

1.3 Eroavatko asenteet maiden välillä? Keskiarvojen ero 
2. Minkälaisiksi luokanopettajat kokevat osaami-
sensa ja resurssit, kun on kyse inklusiivisen opetuk-
sen toteuttamisesta? 

Summamuuttuja, frekvenssi, keskiarvo,  

3. Mikä koetaan parhaaksi kasvuympäristöksi eri 
tavoin erityisen tuen tarpeessa oleville oppijoille? 

Summamuuttuja 

3.1 Mitkä tekijät vaikuttavat valintoihin? Mann-Whitneyn U-testi, Kruskal-Wallisin testi 
3.2 Löytyykö maiden välisiä eroja? Keskiarvojen ero 
3.3 Onko valinnoilla yhteyttä yleiseen asennoitumi-
seen inkluusiota kohtaan? 

Korrelaatio 

TAULUKKO 2.  Käytetyt analyysimenetelmät 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista käänsimme kyselylomakkeen toisen osion 19 muuttujasta 

yhdeksän siten, että kaikilla muuttujilla korkein pistemäärä ilmaisee aina myönteistä asennetta 

inkluusioon. Tämän jälkeen oli mahdollista laskea Cronbachin alfakerroin.  

Metsämuurosen (2009) mukaan käytännön tutkimustyössä on usein hyödyllistä muodostaa 

yksittäisistä muuttujista summamuuttujia. Summamuuttujaan kootaan samaa taustalla olevaa eli 

latenttia muuttujaa mittaavia osioita. Ennen summamuuttujan käyttöä on tarkistettava, että se mit-

taa oikeaa asiaa. Tämä voidaan varmistaa laskemalla summamuuttujan reliabiliteetti Cronbachin 

alfan avulla. (Metsämuuronen 2009, 540–544.) Summamuuttujaa käytimme tutkiessamme yleistä 

inkluusioasennetta. Tähän summamuuttujaan otettiin mukaan kaikki lomakkeen toisen osion ky-

symykset. Parhaan kasvuympäristön summamuuttujaan otettiin mukaan kaikki kolmannen osion 

kohdat. Tässä kohtaa tosin päätimme jättää pois itse kyselylomakkeeseen lisäämämme ”Tiedolli-

sesti erittäin lahjakas”, sillä loppujen lopuksi koimme, että se ei ollut tutkimuksen kannalta merkit-

tävä. Kolmas käyttämämme summamuuttuja muodostettiin kokeilemalla tutkijoiden mielestä yh-
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teensopivien muuttujien yhdistämistä ja muodostuneen summamuuttujan Cronbachin alfaa arvioi-

malla.   

Tutkittaessa taustamuuttujien vaikutusta inkluusioasenteeseen käytettiin tapauskohtaisesti 

joko Mann-Whitneyn U-testiä tai Kruskal-Wallisin testiä, sillä ne sopivat pienten aineiston ana-

lysointiin. Mann-Whitneyn U-testiä käytetään tilastollisessa analyysissä silloin, kun riippumaton 

muuttuja muodostaa vain kaksi vertailtavaa ryhmää. U-testillä testataan riippumattomien muuttuji-

en välistä eroa riippuvassa muuttujassa. (Vainionpää 2009, 27.) Mann-Whitneyn U-testiin kelvolli-

sia riippumattomia muuttujia tässä tutkimuksessa olivat sukupuoli ja inkluusiokokemus tai sen 

puuttuminen. Kruskal-Wallisin testi eroaa Mann-Whitneyn U-testistä siten, että riippumattomien 

muuttujaryhmien määrää ei ole rajattu kahteen vaan niitä voi olla useampiakin. Kuten Mann-

Whitneyn U-testillä, myös Kruskal-Wallisin testillä testataan riippumattomien muuttujien välistä 

eroa riippuvassa muuttujassa. (Vainionpää 2009, 28.) Tämän tutkimuksen analyysissä käytettiin 

Kruskal-Wallisin testiä kun selvitettiin esimerkiksi opetuskokemusvuosien tai iän vaikutusta ylei-

seen inkluusioasenteeseen. 

Kahden muuttujan välistä yhteyttä tutkitaan erilaisilla korrelaatiotesteillä. Testillä tutkitaan 

yhteyden voimakkuutta ja suunta. Jos korrelaation on positiivinen, toisen muuttujan arvojen kasva-

essa myös toisen muuttujan arvot kasvavat. Jos korrelaatio on negatiivinen, toisen muuttujan arvo-

jen kasvaessa toisen muuttujan arvot pienenevät. Tässä tutkimuksessa käytettiin Spearmanin korre-

laatiokerrointa, sillä muuttujien jakaumille ei aseteta oletuksia. Spearmanin korrelaatiokerrointa 

voidaan käyttää myös vinoja jakaumia tutkittaessa. (Vainionpää 2009, 15–16.)  

Avoimien kysymyksien vastauksia käsiteltiin muun muassa tarkastelemalla tietyn termin eli 

tässä tapauksessa muuttujan esiintymistiheyttä vastauksissa. Tällaisia muuttujia olivat termit re-

surssi, aika ja koulutus. Vastaajien inkluusiokokemuksen laatua tutkittaessa etsittiin vastauksista 

termejä negatiivinen, miellyttävä ja positiivinen. 
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7 ETELÄSSÄ MYÖNTEISTÄ, POHJOISESSA 
KRIITTISEMPÄÄ 

7.1 Yleinen inkluusioasenne 

Yleistä inkluusioasennetta tutkittiin summamuuttujan avulla. Alla esitetyt kuvaajat kertovat graafi-

sesti kummankin maan vastaajien inkluusioasenteista.   

 

KUVIO 2. Suomalaisten opettajien yleinen inkluusioasenne. 
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Neutraalia inkluusioasennetta merkitsevän pistemäärän laskimme siten, että ensin laskimme suu-

rimman mahdollisen saavutettavan pistemäärän 19*6=114 ja jaoimme sen kahdella. Näin saimme 

neutraalia inkluusioasennetta merkitseväksi arvoksi 57. Suomalaisen aineiston summamuuttujan 

otosten keskiarvo oli 55,9. Edellä esitettyyn perustuen teimme johtopäätöksen, että yleinen inkluu-

sioasenne suomalaisten vastaajien keskuudessa on lievästi kriittinen. Summapistemäärät vaihteli-

vat välillä 26–100. 

Tehdessämme summamuuttujaa Itävallan aineistosta emme voineet käyttää yhden osallistu-

jan vastauksia, sillä hän ei ollut vastannut kaikkiin toisen osion väittämiin. Tästä johtuen tutkittaes-

sa kyselyn toista osiota on osallistujamäärä vain 22 (N = 22). Itävallan analysoidun aineiston koh-

dalla yleinen inkluusioasenne oli lievästi positiivinen. Summamuuttujan otosten keskiarvo oli 72,3 

neutraalia inkluusioasennetta merkitsevän pistemäärän ollessa 57. Summapistemäärä vaihelivat 

välillä 42–104. 
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KUVIO 3. Itävaltalaisten opettajien yleinen inkluusioasenne 

Sukupuoli ei merkittävästi vaikuttanut yleiseen inkluusioasenteeseen tässä tutkimuksessa, sillä 

tutkimukseen vastanneiden suomalaisten naisten summapistemäärän keskiarvo oli 57,0 ja miesten 

51,5 (Liite 8). Tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt tutkittaessa vastaajien sukupuolen lisäksi iän 

vaikutusta yleiseen inkluusioasenteeseen (p = 0,66).  Tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt Itäval-

lan aineiston kohdallakaan tutkittaessa sukupuolen (p = 0,85) tai iän (p = 0,61) merkitystä yleiseen 

inkluusioasenteeseen. Muita taustamuuttujia olivat vastaajien koulutus ja opetuskokemus. Tilastol-

lista merkittävyyttä ei löytynyt näidenkään taustamuuttujien yhteyksistä yleiseen inkluusioasentee-

seen. Sama ilmiö toistui kummankin maan aineistoja testattaessa. 

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista opettajista 71 prosentilla eli 44 vastaajalla oli ko-

kemusta erityisen tuen päätöksen saaneeen oppilaan opettamisesta. Heistä 54 prosenttia vastasi 

kokemuksen olleen positiivinen, 19 prosenttia negatiivinen ja 28 prosenttia ei määritellyt koke-

mustaan kumpaankaan ääripäähän. (Liite 8.) Avointen kysymysten vastauksia tarkastellessa muu-
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tama vastaaja oli ilmaissut negatiivisen mielipiteensä varsin suorasanaisesti. Syitä negatiiviseen 

suhtautumiseen löytyi useita, kuten resurssipula ja omien taitojen riittämättömyys. Niillä vastaajil-

la, jotka ilmoittivat inkluusiokokemuksensa olevan positiivinen, resurssit ja omat taidot koettiin 

riittäviksi ja työ inklusiivisessa luokassa palkitsevaksi. Itävaltalaisista vastaajista kokemusta erityi-

sen tuen päätöksen saaneen oppilaan opettamisesta oli 83 prosentilla eli 19 vastaajalla. Heistä 61 

prosenttia vastasi kokemuksen olleen positiivinen ja 22 prosenttia ei määritellyt kokemustaan 

kumpaankaan ääripäähän. Negatiiviseksi kokemusta ei luokitellut kukaan Itävallan aineiston vas-

taajista. (Liite 9.) Myös avointen kysymysten vastaukset koskien inkluusiokokemusta olivat sävyl-

tään hyvin positiivisia Itävallan aineiston kohdalla. Inkluusiokokemusten laatu oli ainoa tekijä, 

jolla huomasimme olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys yleiseen inkluusioasenteeseen. Tämäkin 

yhteys oli huomattavissa vain suomalaista aineistoa tutkittaessa (p = 0,02) (Liite 8). Itävallan ai-

neiston negatiivisten kokemusten puute vaikutti tilastollisesti merkitsevän yhteyden puuttumiseen.  

Tutkittaessa sitä, kokevatko suomalaiset luokanopettajat osaamisensa riittäväksi toteuttaak-

seen inklusiivista opetusta tutkittiin samalla opettajien käsityksiä resurssien riittävyydestä. Opetta-

jien käsitykset omista taidoistaan ja resursseista asettuivat keskiarvoltaan hiukan positiivisiksi. 

Opettajien käsityksiä osaamisensa ja resurssien riittävyydestä mitattiin summamuuttujan avulla. 

Summamuuttujat kahden aineistomme välillä eroavat yhden väittämän verran toisistaan. Täysin 

samoja väittämiä sisältävää summamuuttujaa ei pystytty luomaan molempien aineistojen kohdalle, 

jotta summamuuttujan Cronbachin alphan arvo ylitti hyväksyttävän rajan (p = 0,69). Alla taulukot 

muuttujista, jotka muodostavat maakohtaiset summamuuttujat. 
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Suomi Itävalta 

2. Yleisopetuksessa on riittävästi resursseja ja hen-
kilökuntaa kohtaamaan kaikkien oppilaiden yksilöl-
liset kasvatukselliset tarpeet.  

2. Yleisopetuksessa on riittävästi resursseja ja hen-
kilökuntaa kohtaamaan kaikkien oppilaiden yksilöl-
liset kasvatukselliset tarpeet.  

5. Luokanopettajat pystyvät kohtaamaan erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden kasvatukselliset tar-
peet kaikille yhteisessä luokassa.  

 

8. Vain erityiskoulutuksen saaneet erityisopettajat 
kykenevät tehokkaasti opettamaan vaikeasti vam-
maisia lapsia. 

8. Vain erityiskoulutuksen saaneet erityisopettajat 
kykenevät tehokkaasti opettamaan vaikeasti vam-
maisia lapsia. 

9. Erityistä tukea tarvitsevien lasten opiskelu kaikil-
le yhteisissä luokissa laskee muiden oppilaiden 
opetuksen tasoa. 

9. Erityistä tukea tarvitsevien lasten opiskelu kaikil-
le yhteisissä luokissa laskee muiden oppilaiden 
opetuksen tasoa. 

15. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen opiskelu kai-
kille yhteisessä luokassa vähentää muiden oppilai-
den opetukseen käytettävää aikaa. 

15. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen opiskelu kai-
kille yhteisessä luokassa vähentää muiden oppilai-
den opetukseen käytettävää aikaa. 

TAULUKKO 3.  Summamuuttujat muodostavat väittämät 

Suomen aineiston kohdalla tilastollinen merkitsevyys (p = 0,007) ilmeni tarkasteltaessa koulutuk-

sen vaikutusta vastaajan kokemaan kompetenssiin. Luokanopettajilla oli selvästi alhaisemmat 

(28,6) käsitykset resurssien ja omien taitojen riittävyydestä kuin erityisluokanopettajilla (55,5) ja 

muilla ammattiryhmillä (40,4). (Liite 8.) Myös Itävallan aineiston kohdalla oli huomattavissa ero 

tarkasteltaessa koulutuksen vaikutusta vastaajien pystyvyyden ja resurssien riittävyyden kokemi-

sen kohdalla, vaikka ero (p = 0,7) ei ylittänyt tilastollisen merkitsevyyden rajaa (p > 0,5). Luokan-

opettajilla oli alhaisimmat (10,2) käsitykset ja erityisluokanopettajilla korkeimmat (19,5), muiden 

ammattiryhmien käsitysten ollessa näiden ryhmien välissä (10,7). (Liite 9.) Muista taustamuuttujis-

ta vastaajan inkluusiokokemuksella oli seuraavaksi eniten vaikutusta kompetenssin kokemiseen. 

Vaikutus ei kuitenkaan ollut tilastollisest merkittävä. Suomen ainestoa tutkittaessa p = 0,134 ja 

Itävallan aineston kohdalla p = 0,185.  

Summamuuttujan analysoinnin lisäksi tietoa siitä, miten riittäviksi tai riittämättömiksi opet-

tajat kokevat resurssit, voidaan tarkastella avoimien kysymysten vastauksista. 28 prosenttia suoma-

laisista vastaajista on maininnut avoimessa vastauksessaan resurssit ehtona inkluusion toteutumi-

selle. Itävaltalaisista opettajista 40 prosenttia mainitsi resurssit onnistuneen inkluusion edellytyk-

senä. 

 



55 

7.2 Paras kasvuympäristö 

 
Parasta kasvuympäristöä analysoitiin tekemällä maakohtaisia summamuuttujia sen mukaan, mikä 

on erityisen tuen tarpeen syy. Seuraavassa esitellään kuvin ja sanoin opettajien yleisiä mielipiteitä 

siitä, mikä on hyvä kasvuympäristö kullekin sekä sitä, onko eri taustamuuttujilla vaikutusta par-

haan kasvuympäristön kokemiseen. 

Itävaltalaiset vastaajat pitivät helpoimpana ryhmänä inkluusion kannalta niitä oppilaita, joilla 

on kohtalaisia puhe-, luki-, kuulo- ja näkövaikeuksia. Vaikeimpina ryhminä pidettiin oppilaita, 

joilla on vaikeita psyykkisiä kehitysvammoja ja vaikeasti autistisia henkilöitä. Seuraavassa kuvios-

sa on nähtävissä Itävaltalaisten opettajien käsitys parhaasta kasvuympäristöstä eri ryhmien kohdal-

la. 

KUVIO 4. Paras kasvuympäristö itävaltalaisten vastaajien mukaan. 1 = Koko ajan kaikille yh-
teisessä luokassa, 2 = Suurin osa ajasta kaikille yhteisessä luokassa, 3 = Suurin osa 
ajasta erityisryhmässä/erityisluokassa, 4 = Koko ajan erityisluokassa tavallisessa 
koulussa, 5 = Koko ajan erityiskoulussa, 6 = Koko ajan erityislaitoksessa. 
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Suomalaiset vastaajat pitivät helpoimpana ryhmänä inkluusion kannalta henkilöitä, joilla on kohta-

laisia puhe- ja lukihäiriöitä. Vaikeimpina ryhminä pidettiin vaikeita psyykkisiä kehitysvammoja ja 

vaikeita sopetusmisvaikeuksia omaavia henkilöitä sekä autisteja. Parasta kasvuympäristöä kullekin 

ryhmälle suomalaiset vastaajat arvioivat seuraavan kuvion mukaan.  

KUVIO 5. Paras kasvuympäristö suomalaisten vastaajien mukaan. 1 = Koko ajan kaikille yhtei-
sessä luokassa, 2 = Suurin osa ajasta kaikille yhteisessä luokassa, 3 = Suurin osa 
ajasta erityisryhmässä/erityisluokassa, 4 = Koko ajan erityisluokassa tavallisessa 
koulussa, 5 = Koko ajan erityiskoulussa, 6 = Koko ajan erityislaitoksessa. 

Myös avoimiin kysymyksiin annetuista vastauksista on luettavissa se, miten joitakin erityisen tar-

peen syitä pidetään esteinä inklusiivisessa luokassa opiskelulle. Esimerkiksi oppilaat joilla on käyt-

täytymishäiriöitä suljetaan mielellään pois yleisopetuksesta.    

Tarkasteltaessa koulutuksen vaikutusta parhaan kasvuympäristön valintaan ei Itävallan ai-

neiston kohdalla löytynyt tilastollista merkitsevyyttä, sillä p-arvo oli 0,3. Kuitenkin voidaan huo-

mata, että erityisluokanopettajat suhtautuivat luokanopettajia huomattavasti myönteisemmin esi-

merkiksi lukihäiriöitä ja sopeutumisvaikeuksia omaavien henkilöiden opettamiseen yleisopetuk-

sessa. (Liite 9.) Myöskään Suomen aineiston kohdalla koulutuksella ei huomattu olevan tilastollis-

ta merkitsevyyttä parhaan kasvuympäristön valinnassa. Kuitenkin voidaan mainita, että luokan-

opettajat suhtautuivat psyykkisen kehitysvammaisten ja autistien opetukseen yleisopetuksessa ne-

gatiivisemmin kuin erityisluokanopettajat (Liite 8).  

Suomalaisen vastaajan työkokemusvuosilla näyttää olevan vaikutusta parhaan kasvuympäris-

tön kokemiseen, kun kyseessä ovat oppilaat, joilla on sopeutumishäiriöitä. Alle kymmenen sekä 

20–29 vuotta työssä olleet suhtautuvat muita myönteisemmin näiden oppilaiden inkluusioon. Taus-
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tamuuttujista myös vastaajan sukupuolella oli merkitystä siihen, mikä koetaan parhaaksi kasvuym-

päristöksi. Tilastollinen merkitsevyys ilmenee opettajien asenteissa oppilaisiin, joilla on sopeutu-

misvaikeuksia (p = 0,016) ja oppilaisiin, joilla on psyykkinen kehitysvamma (p = 0,049). Kum-

massakin tapauksessa miehiin verrattuna naiset valitsivat inkluusiomyönteisemmän kasvuympäris-

tön. (Liite 8.) Iällä on merkitystä (p = 0,050) siihen, minkä opettajat kokevat parhaaksi kasvupai-

kaksi autisteille. 36–45-vuotiaat vastaajat suhtautuvat autisteihin muita vastaajaryhmiä myöntei-

semmin. Opettajat, joilla ei ole ollut luokassaan oppilasta, jolla on erityisen tuen päätös suhtautu-

vat muita kielteisemmin lukihäiriöisiin oppilaisiin (p = 0,042) (Liite 8). Muiden oppilasryhmien 

kohdalla ei inkluusiokokemuksella ollut tilastollista merkitsevyyttä.  

Itävallan aineistossa koulutuksen lisäksi millään muullakaan taustamuuttujalla (sukupuoli, 

ikä, opetuskokemus, inkluusiokokemus) ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta parhaan kas-

vuympäristön valintaan.  Arvelemme, että aineiston pieni koko vaikuttaa analyysin tuloksiin.  

Tarkastelimme myös, löytyisikö yleisen inkluusioasenteen ja parhaaksi koetun kasvuympä-

ristön väliltä tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Tätä tutkimme näiden kahden summamuuttujan 

keskinäistä korrelaatiota tarkastelemalla. Suomen aineistosta löytyi yhteys, sillä p-arvo on 0,000. 

Korrelaatiokerroin on 0,539. (Liite 8.) Tämän perusteella voidaan päätellä, että mitä myönteisem-

min vastaaja suhtautuu inkluusioon, sitä enemmän hän kannattaa erityistä tukea tarvitsevien oppi-

laiden opettamista yleisopetuksessa. Itävallan aineistosta ei löytynyt merkitsevää tilastollista yhte-

yttä. Kuviota 3 ja 4 tarkastelemalla voisi päätellä, että korrelaatio löytyy, mutta Spearmanin korre-

laatiokerroin ei löydä yhteyttä p-arvon ollessa 0,144. Aineiston ollessa pieni, tarvitaan erittäin kor-

kea korrelaatio, jotta se on tilastollisesti merkitsevä (Routio 2007). Itävallan aineisto on pieni, jo-

ten tilastollisesti merkitsevän korrelaation puuttuminen saattaa selittyä tällä. Suomen aineisto on 

yli kaksi kertaa suurempi, joten tilastollisesti merkitsevän korrelaation löytymiseen riitti matalam-

pikin korrelaatio.  
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8 YHTEISTYÖLLÄ POSITIIVISIA 
KOKEMUKSIA 

On vaikeaa määrittää tarkasti lapsijoukko, joiden tunnistetaan olevan erityisen tuen tarpeessa kou-

lutuksen ja kasvatuksen saralla. Vielä epäselvempi on laaja joukko heitä, jotka ovat haavoittuvaisia 

ja riskissä joutua ulkopuolelle ja syrjäytymisen uhreiksi. Tämä vaatii perimmiltään sen, että me 

puhumme kaikista lapsista jonkin tietyn ryhmän sijaan ja siten annamme ymmärtää, että inkluusio 

ei merkitse mitään, ellei se koske väestön kaikkia lapsia. (Norwich & Kelly 2005, 46.) Jatkuvasti 

ajan saatossa köyhät ja syrjityt ovat olleet yli-edustettuina erottelussa, erityispedagogiikassa. Niin 

kauan kuin erillinen erityispedagogiikka on olemassa, kasvattajilla on olemassa keino karttaa oman 

tahtonsa muuttumista ja ryhtyä tekemään oppimisympäristöstä viihtyisää, tuotteliasta ja konstruk-

tiivista kaikkia opiskelijoita varten. (Urquhart 2009, 76.) Koska opettajat ovat koulun keskeisiä 

toimijoita ja kehittäjiä, on tärkeää tutkia heidän inkluusioasenteitaan. Opettajat ovat niitä, jotka 

voivat edelläkävijöinä avata tietä kaikille yhteiseen kouluun tai sulkea koulun ovet osalta oppilais-

ta. Erityispedagogiikan ei pitäisi enää olla erillinen opiskeltava kokonaisuus vaan jokaisen opetta-

jan peruskoulutukseen tulisi kuulua kursseja siitä, miten kaikki voivat opiskella yhteisessä luokas-

sa. 

Tutkimuksemme perusteella voidaan havaita eroja siinä, miten eri tavalla kahden eri maan 

opettajat suhtautuvat inkluusioon ja nämä erot tulevat tilastollisen analyysin lisäksi ilmi opettajien 

avoimissa vastauksissa koskien inkluusiokokemuksia. Itävaltalaiset opettajat suhtautuvat ylipää-

tään inkluusioon suomalaisia opettajia myönteisemmin. Avoimien kysymysten vastauksista on 

pääteltävissä, että kyselyyn vastanneiden kouluissa ja luokissa on käytössä niin kutsuttu Team-

teaching. Luokissa, joissa on erityistä tukea tarvitseva oppilas on luokanopettajan lisäksi erityis-

opettaja ainakin osan aikaa. Monet opettajat kertovat vastanneensa tutkimuskysymyksiin siitä nä-

kökulmasta, että heillä on luokassaan työpari. Tämä on yksi hyvin selkeä syy sille, että itävaltalais-

ten opettajien inkluusioasenne on suomalaisia myönteisempi.  

Wenn ich Integrationskinder in der Klasse hatte, war es immer eine Bereicherung 
für die gesamte Klasse. Der soziale Umgang miteinander war wesentlich sozialer 
und freundschaftlicher als in Klassen ohne Integrationskinder. Kun luokassani oli 
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integoitu lapsi, se oli poikkeuksetta rikastuttava tekijä koko luokalle. Keskinäinen 
sosiaalinen kanssakäyminen oli selvästi sosiaalisempaa ja ilmapiiri ystävällisem-
pi kuin luokissa, joissa integroituja lapsia ei ole. (Itävaltalainen luokanopettaja) 

Negatiivinen [inkluusiokokemus]: teettää paljon ylim. työtä, se on muilta pois. 
(Suomalainen luokanopettaja) 

Edellä esitetyn vastauksen kaltaisia negatiivisia mielipiteitä ilmaisi viidesosa tutkimukseen osallis-

tuneista suomalaisista opettajista. Teamteaching eli tiimiopettaminen, josta itävaltalaiset vastaajat 

positiiviseen sävyyn kertovat, ei ole Suomessa vielä yleistynyt. Muutama vastaaja kuitenkin mai-

nitsi tiimityöskentelyn vastauksessaan positiiviseen sävyyn. 

Positiivinen [inkluusiokokemus], hyvin suunniteltu tuki tiimiltä. (Suomalainen 
luokanopettaja) 

Suomalaisessa koulukulttuurissa on edelleen vahva yksin selviämisen kulttuuri ja opettajien keski-

näisen yhteistyön puute nähdään vähäisimpänä koulun ongelmana (Martinmäki & Klemelä 2004, 

230).  

Aineiston pienen koon vuoksi emme voi tehdä yleistyksiä kahden eri maan opettajien käsi-

tyksistä inkluusiota kohtaan, mutta eroja näissä käsityksissä on huomattavissa. Tässä tutkimukses-

sa vastaajien sukupuolella tai iällä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä yleiseen inkluusioasentee-

seen. Samankaltaisia tuloksia sai myös Kaatrasalo (2006) omassa Pro Gradu -tutkimuksessaan. 

Yksi syy tutkimukseen osallistuneiden maiden erilaisiin inkluusioasenteisiin löytynee mai-

den erityisopetuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön historiasta ja kehityksen eriaikaisuudesta. 

Luvuissa 2.1 ja 2.4.3 esitellään eroja Suomen ja Itävallan välillä. Vaikka molemmat tutkimuk-

semme mukana olleet maat kuuluvat Euroopan Unioniin ja maiden lainsäädännön pohjalla on sa-

moja säädöksiä sekä kehitysohjelmia, ovat kahden maan koulujärjestelmät silti erilaisia. Myös 

maiden historia määrittää sitä, miten maassa on totuttu suhtautumaan esimerkiksi erilaisiin oppilai-

siin. Suomessa on totuttu hyvin pitkään erittelemään erilaiset oppijat erilleen yleisopetuksesta ja 

erityisopetuksella on vankka asema Suomessa yhä tänäkin päivänä. Itävallassa sosiaalinen integ-

raatio ja inkluusio mainitaan nykyään myös maan koulujärjestyslaissa ja kouluopetuslaissa. Suo-

men perusopetuslaissa ei integraatiota ja inkluusiota käsitteinä mainita vaikka puhutaan erityisen 

tuen tarpeesta. Itävaltalaisille opettajille inkluusio, erilaiset oppijat yhteisessä luokassa ja luokan-

opettajan ja erityisopettajan yhteistyö ovat olleet arkipäivää jo 1980-luvulta lähtien. Suomessa ol-

laan vasta lapsen kengissä tähän verrattuna. Näin ollen itävaltalaisilla opettajilla on ollut suomalai-

sia kollegoitaan enemmän aikaa tottua inkluusioajatukseen. 
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Tutkimustulosten perusteella saa helposti käsityksen, että Itävallassa inkluusio sellaisena, 

kuin se ihanteellisimmillaan määritellään, on arkipäivää jo nyt. Omakohtaisten kokemusten kautta 

asiaa tarkastellessa voi tälle käsitykselle jossain määrin väittää vastaan. Jos inkluusio tarkoittaa 

sitä, että jokainen oppilas on työskentely-ympäristönsä täysivaltainen jäsen ja luokkatovereidensa 

hyväksymä, on siihen Itävallassakin vielä matkaa. Luokassa saattaa olla oppilas, jolla on autistisia 

piirteitä ja keskittymisvaikeuksia tai hänen on vaikea pidätellä innostuksen ääniä ja tunteitaan noin 

yleensä, on sellaisten piirteiden hyväksyminen välillä hankaalaa muille luokassa opiskeleville. 

Hetkittäin erilaisiin oppilaisiin suhtautuminen on vaikeata myös luokaopettajille, varsinkin, jos 

asiaan ei ole perehtynyt teoreettisesti ollenkaan. Itävallassa luokanopettajan koulutukseen ei kuulu 

erityispedagogisia opintoja merkittävästi enempää verrattuna suomalaiseen koulutukseen (ks. Pä-

dagogische Hochschule Kärnten 2008).  

Fyysisen integraation vastustamisen syy, joka ilmenee opettajien reaktioissa, liittyy opettaji-

en käsitykseen siitä, mitä ongelmia syntyy oppilaiden erilaisuudesta ja sen kohtaamisesta, kun ope-

tetaan kaikkia oppilaita yhdessä. Suomessa opettajat ovat tottuneet siihen ajatusmalliin, että joskus 

poikkeavat tai erilaiset oppilaat ovat niin erilaisia, että yleisopetus ei aina pysty kohtaamaan heidän 

kasvatuksellisia tarpeitaan yksilöllisesti ja erityisopetus tällöin edellyttää oppilaiden erillistä ryh-

mittelyä. (Moberg 2001a, 89.) 

Yhtä oikeaa ratkaisua ei varmastikaan ole olemassa vaan ratkaisu täytyy aina 
tehdä kyseisen oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta parasta ajatel-
len. Oppilaat ovat yksilöitä, toisen itsetunto saattaa parantua saadessaan opiskel-
la yhdessä ikätovereiden kanssa, toisen itsetunnolle saattaa olla haitallista, jos 
hän jatkuvasti huomaa olevansa merkittävästi muita heikompi. (Suomalainen eri-
tyisluokanopettaja) 

Yleisopetus on erillään opettamisen myötä vapautunut poikkeavista ja mahdollisia häiriöitä pää-

koneiston toimintaan synnyttävistä oppilaista ja tätä käytäntöä perustellaan sillä, että erillään opet-

tamisen katsotaan auttavan erityisopetusta tarvitsevia oppilaita. Erityisopetuksen käytäntöä on vai-

kea muuttaa, sillä se on vakiintunutta ja syvälle juurtunutta ja opettajankoulutuskin tukee raken-

teeltaan erillistä erityisopetusta. (Moberg 2001a, 89–90.) 

Suomalaisten vastaajien koulutuksella oli vaikutusta tarkasteltaessa opettajan käsityksiä re-

surssien riittävyydestä ja omasta pystyvyydestään kohdata erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleis-

opetuksessa. Myös Itävallan aineiston kohdalla koulutuksen vaikutus oli huomattavissa, vaikka se 

ei tilastollisesti merkitsevä ollutkaan. Tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia muiden inkluusi-

oon liittyvien tutkimusten kanssa (ks. Avramidis ym. 2000; Moberg & Savolainen 2003; Kuorelah-
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ti & Vehkakoski 2009.) Kummankin maan opettajat mainitsevat vastauksissaan toistuvasti riittävi-

en resurssien tärkeyden inklusiivisen opetuksen mahdollistamiseksi.  

Inklusiivisen luokan opettaja tarvitsee tarpeeksi koulutusta kyseisen oppilaan on-
gelmista. Lisäksi tarvitaan tarpeeksi resursseja: riitävästi avustajia ja moniam-
matillista tukea sekä mahdollisesti opettajalle lisäpalkkaa kyseisessä tilanteessa 
ja myös työnohjaus olisi joskus tarpeen. Myös laaja-alaisen erityisopettajan tuki 
ja aika riittäväksi. (Suomalainen luokanopettaja) 

Wichtig ist, dass man eine Integrationslehrerin (oder Lehrer) mit genügend Stun-
den der Klassenlehrerin (oder des Lehrers) zur Verfügung stellt. On tärkeää, että 
luokanopettajalla on käytössään integraatio-opettaja, jolla on tarpeeksi tunteja. 
(Itävaltalainen luokanopettaja) 

Opettajat ovat olleet huolissaan riittävistä resursseista myös muissa tutkimuksissa (ks. Sikes ym. 

2007; Avramidis ym. 2000; Hwang & Evans 2011; Kuorelahti & Vehakoski 2009; Martinmäki & 

Klemelä 2004). 

 Erilaisuutta sisältyy myös normaaliin ja siten oppilasryhmälle, joka kuuluu tavalliseen yleis-

opetukseen, on ominaista lasten keskinäinen erilaisuus. Ilmeneviä eroavaisuuksia pidetään myön-

teisinä tai kielteisinä, hyvinä tai pahoina. Joissakin ominaisuuksissa ilmeneviä eroja pidetään toisia 

kielteisimpinä ja usein ne kuuluvat arvostettuihin inhimillisiin ominaisuuksiin. (Emanuelsson 

2001, 125–126.) Tutkimukseen osallistuneet opettajat eivät kannata inkluusiota varauksettomasti. 

Tämä on nähtävissä, kun tarkastellaan sitä, minkälaisissa kasvuympäristöissä opettajat eri oppilas-

ryhmiä opettaisivat. Erilaisten ehtojen asettaminen inkluusion toteutumiselle on luettavissa myös 

opettajien avoimista vastauksista. 

. . . uskon inkluusion moniin hyviin puoliin JOS resurssit ovat kunnossa. Tosin en 
silti usko yleisopetuksen olevan sopiva paikka kaikille. (Suomalainen luokanopet-
taja) 

Guter Unterricht und Verbesserung des Schulerfolgs hängen schon davon ab, wie 
viele gut ausgebildete LehrerInnen für die Kinder der Klasse zur Verfügung ste-
hen. Hyvä opetus ja koulumenestyksen parantuminen riippuvat siitä, kuinka mon-
ta hyvin koulutettua opettajaa luokassa on lasten käytettävissä. (Itävaltalainen 
luokanopettaja) 

Kuten monissa muissa tutkimuksissa (ks. Avramidis ym. 2000; Kuorelahti & Vehkakoski 2009; 

Martinmäki & Klemelä 2004), myös tässä tutkimuksessa oppilaita jaettiin eri ryhmiin sen mukaan, 

mitä erityisen tuen tarpeita heillä on. Mobergin ja Savolaisen (2003) tutkimuksen tulosten tapaan, 

myös tämän tutkimuksen suomalaiset vastaajat toivottivat luokkaansa parhaiten tervetulleiksi oppi-

laat, joilla on lieviä puhe- ja lukivaikeuksia. Itävaltalaiset vastaajat suhtautuvat myönteisimmin 
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oppilaisiin, joilla on lieviä puhe-, luki-, näkö- ja kuulovaikeuksia. Niille oppilaille, joilla on vaka-

via psyykkisiä kehitysvammoja, vaikeita sopeutumisvaikeuksia tai jotka ovat autisteja, valitsivat 

suomalaiset vastaajat eniten rajoittavan kasvuympäristön. Itävaltalaisten opettajien vastaukset oli-

vat muuten samankaltaisia, mutta oppilaisiin, joilla on vaikeita sopeutumisvaikeuksia he suhtautu-

vat suomalaisia kollegoitaan myönteisemmin. Opettajat ovat halukkaita sijoittamaan vaikeita so-

peutumisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä omaavia oppilaita eniten rajoittavaan ympäristöön myös 

Avramidisin ym. (2000), Kuorelahden ja Vehkakosken (2009) sekä Martinmäen ja Klemelän 

(2004) tutkimuksissa. Asia on nähtävissä myös tutkimukseemme osallistuneiden opettajien avoi-

missa vastauksissa. 

 Niiden kohdalla [inkluusiokokemus] on positiivinen, joilla on oppimisvaikeuksia. 
Niillä, joilla diagnoosina esim. adhd tai asperger kokemukseni on enemmän nega-
tiivinen, koska heidän on vaikeampi sopeutua yleisluokan toimintaan. (Suomalai-
nen luokanopettaja) 

Schüler mit Lernstötungen-kein Problem (angenehm), verhaltensauffällige 
Schüler großes Problem. Oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia – ei ongelmia 
(miellyttävä), käyttäytymishäiriöiset oppilaat iso ongelma. (Itävaltalainen luokan-
opettaja) 

Vaikka useilla tutkimuksilla (ks. Demeris ym. 2007; Florian & Rouse 2001; Dyson ym. 2005.) on 

todistettu, että myös erityistä tukea tarvitsemattomat oppilaat hyötyvät inklusiivisesta opetuksesta, 

opettajat ovat silti vastahakoisia ottamaan omaan luokkaansa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

Jordan ym. (2009, 536–541) pohtii syitä vastahakoisuuteen. Voisivatko opettajien reaktiot johtua 

väärinkäsityksestä siinä asiassa, mikä on opettajan rooli inklusiivisessa opetuksessa? Jordan ym.  

mukaan opettajat pelkäävät, että heillä ei ole riittäviä taitoja eikä heillä riitä aikaa erityistä tukea 

tarvitsemattomille oppilaille, vaikka nämä pelot on tutkimuksilla osoitettu turhiksi. Eräs suomalai-

nen luokanopettaja pukee nämä pelot sanoiksi seuraavalla tavalla: 

Kokemus on ollut ehkä enemmän negatiivinen, koska tuntuu, että oma ammattitai-
to ei riitä näiden oppilaiden kanssa. Olen myös huolissani siitä, kuinka paljon 
opettajan aikaa nämä oppilaat vievät ja muu luokka kärsii tilanteesta johtuen li-
sääntyneestä levottomuudesta ja oppilaiden opettajalta saaman ajan vähenemi-
sestä. 

Aineistosta löytyi mielipiteitä myös sen puolesta, että inkluusiosta hyötyvät myös oppilaat, joilla ei 

ole erityisen tuen tarpeita.  

Durchaus positiv, alle Kinder haben im Umgang miteinander sehr viel gelernt 
und sehr davon profitiert. Täysin positiivinen [inkluusiokokemus], kaikki lapset 
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oppivat keskinäisessä kanssakäymisessään todella paljon ja hyötyivät siitä suures-
ti. (Itävaltalainen luokanopettaja)  

Positiivisia [inkluusiokokemuksia] kaikessa työläydessään, koska olen oppinut 
paljon erityisoppilaista ja opetuksen erityisjärjestelyistä ja myös yleisopetuksen 
oppilaat ovat saaneet avartavia kokemuksia erilaisista oppijoista. (Suomalainen 
luokanopettaja) 

Toimiva inkluusio on hyödyksi kaikille oppilaille. Ero tehokkaan ja tehottoman inkluusion välillä 

voi riippua opettajan käsityksistä siitä, kenellä on päävastuu erityistä tukea tarvitsevista oppilaista. 

Käsitykset vastuullisuuden alueella voivat olla edellytyksenä opettajan kehittymiselle tehokkaiden 

opetusmenetelmien käytössä kaikkien oppilaidensa kohdalla. Opettajankoulutuksessa tulisi haastaa 

opettajien käsitykset taidoista ja vaikeuksista, samoin käsityksistä opettajan rooleista ja velvolli-

suuksista samoin kuin tiedollisista käsityksistä koskien osaamista, taitoja ja tiedonhankintaproses-

sia. Opettajien käsitysten muuttaminen on kuitenkin haastavaa. Pedagogisten taitojen kehitys opet-

tamisen vuorovaikutteisesta näkökulmasta on jäänyt miltei kokonaan kentällä saatavien kokemuks-

ten harteille, ollen näin osatekijä ammatillista koulutusta, johon on vain vähän hallintaa. (Jordan 

ym. 2009, 536-541.)  

 



64 

9 POHDINTA 

9.1 Tutkimuksen arviointia  

Pyrimme kaikin realistisesti käytettävissä olevin keinoin hankkimaan tarpeeksi kattavan aineiston, 

mutta yleistettävyys ei ollut tämän tutkimuksen päätavoitteena. Päämääränämme oli selvittää opet-

tajien käsityksiä ja niiden kautta ymmärtää paremmin inkluusioon suhtautumista ja sen syitä. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää tuoda esille aiempia teorioita ja määritellä tutkimuk-

sessa käytettävät käsitteet (Hirsjärvi ym. 2009, 140). Tutkimuksemme tulosten vertailu aiempiin 

tutkimuksiin oli meille tärkeää. Aihetta on tutkittu runsaasti ja on mielenkiintoista huomata tiettyjä 

samankaltaisuuksia eripuolilla maailmaa tehdyistä tutkimuksista. Eri maiden kultuurit ovat hyvin 

erilaisia ja myös koulujärjestelmät eroavat toisistaan. Miten voi olla mahdollista, että opettajat 

kaikkialla suhtautuvat inkluusioon yllättävän samalla tavalla? Erilaisuuden pelko ja sen kohtaami-

nen tuntuvat olevan vaikeita asioita maailmanlaajuisesti. Myös eroja on löydettävissä eri maiden 

välillä, mutta pääosin inkluusioon suhtaudutaan ideologiana myönteisesti, vaikka sen toimivuutta 

käytännössä epäillään. Tutkimuksen tulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin antoi lisää tietoa siitä, 

miten inkluusioon suhtaudutaan muualla maailmassa. 

Koemme, että survey-tutkimus toimi hyvin, vaikka kato oli merkittävä. Mielestämme suuri 

kato ei ole käytettävästä aineistonkeruumenetelmästä johtuva. Syitä suureen katoon on varmasti 

useita. Monet rehtorit eivät vastanneet tiedusteluumme mitään. Syitä tähän voimme vain arvailla. 

Rehtorit, jotka vastasivat kieltävästi, vetosivat kiireeseen koulun arkipäivässä ja jatkuviin eri ta-

hoilta tuleviin tutkimuspyyntöihin. Aineistonkeruuprosessissa oli useita vaiheita. Jotta pyyntö tut-

kimukseen osallistumisesta tavoitti varsinaisen kohteen eli luokanopettajan, kulki se ensin koulun 

rehtorin kautta. Rehtorien kiireestä johtuen moni potentiaalinen vastaaja saattoi jäädä tavoittamat-

ta. Kuitenkin aineistonkeruuta suunniteltaessa näimme käyttämämme tavan ainoana vaihtoehtona. 

Opettajia on vaikeaa tavoittaa yksityishenkilöinä, joten keskitetty tiedustelu tuntui hyvältä vaihto-

ehdolta. Jälkikäteen ajatellen opettajien tavoittaminen rehtoreiden kautta vaati tuloksiin nähden 

liikaa työtä. Tämä menettely vaati monta tutkimuslupahakemusta vaikka tutkittaessa opettajan 

henkilökohtaisia mielipiteitä tutkimulupa ei olisi ollut välttämätön. Helpompia tapoja kerätä aineis-

toa olisi ehkä ollut. Esimerkiksi linkin liittäminen jollekin luokanopettajia tavoittavia keskustelu-
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palstalle olisi saattanut tuottaa useampia vastauksia. Käyttämämme tapa aineistonkeruussa takasi 

kuitenkin sen, että kaikki kyselylomakkeen täyttäneet kuuluivat kohderyhmäämme. 

Triangulaatio on yksi keinoista lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Sitä käytetään esimerkiksi 

tutkittavan ilmiön ymmärtämisen lisäämiseksi. (Kananen 2008, 84.) Tässä tutkimuksessa triangu-

laatio ilmenee menetelmällisenä valintana. Strukturoitua kyselylomaketta täydennettiin avoimilla 

kysymyksillä, joilla haluttiin saada tarkempaa tietoa opettajien kokemuksista inkluusiosta. Siten 

pyrittiin ymmärtämään ilmiötä paremmin ja täydentämään tilastollisen analyysin tuloksia. Tutki-

mustuloksia analysoitaessa koimme avointen kysymysten vastaukset erittäin tärkeiksi varsinkin 

kun aineisto kokonaisuudessaan jäi niin pieneksi. Pohtiessamme syitä tuloksiin vapaasti kirjoitetut 

mielipiteet syvensivät ymmärrystämme ja valoittivat vastaajien mielipiteiden taustalla olevia teki-

jöitä. Menetelmätriangulaation lisäksi tutkimuksen validiutta tarkentaa tutkijatriangulaatio (Hirs-

järvi ym. 2009, 233), sillä tutkimusprosessissa on alusta alkaen ollut mukana kaksi tutkijaa. Ko-

emme, että aineiston analyysissä ja tulosten tulkinnassa on erilaista syvyyttä ja monipuolisuutta 

kahden tutkijan keskinäisten keskustelujen kautta. Koska toisella tutkijoista on jonkin verran ko-

kemusta Itävaltalaisten koulujen arjesta, toi se lisää ymmärrystä tulosten tulkintaan.   

Kvantitatiivisen tutkimuksen virhemahdollisuus on siinä, että jos valittu joukko ei vastaa to-

dellista kohderyhmää, ovat myös saadut tulokset virheellisiä. Tutkimukseen valitun otoksen tulisi 

vastata kaikilta ominaisuuksiltaan pienoiskuvana tai peilikuvana koko perusjoukkoa, joka harvoin 

onnistuu täydellisesti kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Kananen 2008, 13.) Tutkimuksemme ai-

neisto on pieni, ja siitä johtuen otos ei edusta todellista kohderyhmää niin hyvin, että tuloksia voi-

taisiin yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia ja itävaltalaisia luokanopettajia.  

 

9.2 Jatkotutkimusaiheita  

Kaikkonen (2010, 171-172) toteaa, että jos halutaan vastata kaikkien oppijoiden tarpeisiin, on 

opettajankoulutusta muutettava. On kuitenkin ensin selvitettävä, mitä ovat ne tiedot, taidot ja asen-

teet, joita koulutuksessa tulisi nostaa esiin. Tulee miettiä, millaisin toimenpitein opettajankoulutus 

voisi luoda positiivista asenneilmapiiriä inkluusiota kohtaan. Tässä tutkimuksessa pyrimme selvit-

tämään opettajien vallitsevia käsityksiä inkluusiosta. Jatkotutkimuksella voisi selvittää, miten val-

litsevia asenteita voitaisiin muuttaa enemmän erilaisuutta arvostavaksi ja mitä toimenpiteitä se 

vaatisi esimerkiksi opettajankoulutuksessa. Myös Forlin (2010, 155) nostaa esille opettajankoulu-

tuksen kehittämisen ja pohtii, miksi vastavalmistuneilla opettajilla tuntuu olevan suhteellisen kiel-

teinen asenne inkluusiota kohtaan. 



66 

Opettajankoulutus tarvitsee uudistuksia, sillä opettajien valmius inklusiiviseen kouluun liit-

tyy opettajankoulutukseen, joka ei kouluta opettajia kaikille yhteistä koulua varten. Erityispedago-

gisten tietojen ja taitojen lisäksi opettajankoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota yhteistyötaitojen 

hankintaan. (Moberg 2001b, 119.) Erillinen erityisopetus nähdään inkluusioideologiassa ristiriitai-

sena lasten oikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Myös ideologian kritisoijat 

kokevat sen poliittisesti ja moraalisesti tavoiteltavana, mutta pitävät sitä vaikeana ja usein mahdot-

tomana päämääränä toteuttaa käytännössä. (Vehmas 2005, 108.) Tutkimus-suuntaus, joka on huo-

lestunut siitä, miten erikoispedagogien kehittämiä toimintatapoja voidaan soveltaa valtavirran ta-

vallisissa koulu-luokissa perustuu olettamukselle, että on olemassa erityispedagogiaa erityistä tu-

kea tarvitseville lapsille, josta opettajien täytyy tietää, jotta nämä lapset voidaan ottaa valtavirran 

kouluihin (Florian 2009, 39). 

Eräs jatkotutkimusaihe nousi esiin, kun haimme tutkimuslupaa Vantaan kaupungilta. Kau-

pungin opetustoimesta ilmaistiin kiinnostus opettajiston inkluusio-asenteiden tutkimisesta. Tutki-

muksen kohderyhmäksi rajattaisiin Vantaan kaupungin palveluksessa työskentelevät opettajat.  

Suomalaisen peruskoulujärjestelmän hyvät oppimistulokset ovat PISA-tulosten myötä herät-

täneet ihailua kansainvälisesti. Myös Itävallassa ollaan kiinnostuneita suomalaisen koulujärjestel-

män erinomaisuudesta. Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä miettiä, voisiko suo-

malaiset koulujärjestelmän kehittäjät oppia jotakin itävaltalaisilta. Heidän myönteisempi asennoi-

tumisensa inkluusioon on tavoite, johon suomalaisella koulutuksen kentällä tulisi pyrkiä, jos in-

kluusio on se ideologia, jota kohti Suomessakin pyritään. Tutkimuksia opettajien suhtautumisesta 

inkluusioon on tehty yllättävän monessa eri maassa, mutta vertailevia tutkimuksia löytyy paljon 

vähemmän. Kansainväliset kahta tai useampaa koulujärjestelmää vertailevat tutkimukset antavat 

arvokasta tietoa oman maan vallitsevan koulujärjestelmän puutteista ja vahvuuksista. Samalla saa-

daan tietoa erilaisista koulujärjestelmistä ja voidaan ottaa oppia niistä ja kehittää omaa koulujärjes-

telmää paremmaksi.  

Inkluusio on ollut kasvatuksen keskeisenä mielenkiinnon kohteena pitkän aikaa. Sitä voidaan 

pitää yhtenä merkkinä siitä, kuinka paljon monimutkaisuutta ja epäselvyyttä asiaan liittyy. (Rose 

2010, 3.) Hallitsevaa olotilaa selventämään tarvitaan tutkimusta monista inkluusioon vaikuttavista 

asioista. Inkluusioon ei voida päästä niin kauan kuin sen tiellä on esteitä. Ne voivat olla asenteita 

tai puutteellisia resursseja, mutta ennen kuin esteet on selvitetty, niitä on vaikea poistaa. 
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Liite 1 Tutkimuslupahakemus 1(1) 
 
Hei! 
 
Opiskelemme luokanopettajiksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Hämeenlinnan 
toimipisteessä. Teemme pro gradu -tutkielmaa suomalaisten ja itävaltalaisten luokanopettajien suh-
tautumisesta inkluusioon. Suomessa suuntaamme kyselyn 1.-4. luokkien opettajille ja Itävallassa 
alakoulun (Volksschule) opettajille. Tutkielmamme ohjaajana toimii KT Marita Mäkinen (mari-
ta.makinen@uta.fi). 
 
Haluaisimme teettää kyselyn ___________________ perusopetuksen 1.-4. luokkien opettajilla. Va-
litsemme koulut sattumanvaraisesti ja lähetämme aluksi tiedusteluviestin koulujen rehtoreille, jonka 
jälkeen tiedämme minkä koulujen opettajat osallistuvat tutkimukseemme. Kyselyymme osallistunee 
opettajia myös muualta Etelä-Suomesta. 
 
Kysely toteutetaan nimettömänä Internetin kautta E-lomakkeella, emmekä mainitse tutkimusrapor-
tissamme kyselyyn osallistuneiden henkilöiden tai koulujen nimiä. Itse asiassa kyseisiä tietoja em-
me kerää missään vaiheessa. Tutkimusaineistoa käsitellään tilastollisesti ja kyselylomakkeita pääse-
vät lukemaan vain tutkimuksen tekijät. Kysely koskee ainoastaan opettajien henkilökohtaista suh-
tautumista ja mielipiteitä inkluusiota kohtaan, emmekä kerää minkäänlaista tietoa luokkien oppilai-
siin liittyen. 
 
Ohessa lähetämme tutkimussuunnitelmamme ja kyselylomakkeen alustavan version PDF-
tiedostona. Samaista kyselylomaketta on käyttänyt Sakari Moberg tutkimuksissaan vuosina 1997 ja 
2003. 
 
Toivomme pikaista vastausta, jotta pääsemme tutkimuksessamme eteenpäin. Jos teille herää kysy-
myksiä tutkimukseemme liittyen, vastaamme mielellämme. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maria Heikkinen 
050-xxxxxxx 
maria.h.heikkinen@uta.fi 
 
Anni Vähäsaari 
050-xxxxxxx 
anni.vahasaari@uta.fi 
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Liite 2 Tutkimuslupahakemus 1(1) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind zwei Studentinnen an der Universität Tampere, in Finnland. Wir schreiben unsere Magis-
terarbeit über das Thema: Die Einstellungen der Lehrer/innen über die Inklusion/Integration in 
Finnland und in Österreich. In Finnland schicken wir den Fragebogen für die Lehrer/innen der 1.-4. 
Klassen in der finnischen Grundschule. In Österreich schicken wir den Fragebogen für die 
Lehrer/innen in der Volkschule. 
 
Wir sammeln das Untersuchungsmaterial mit einem elektronischen Fragebogen, der im Internet 
stattfindet. Wir würden sehr dankbar sein, wenn die Lehrer/innen in Ihrer Schule eine kurze Zeit für 
unseren Fragebogen gönnen könnten. Wir hoffen auch, dass wir Ihnen den Begleitbrief und die In-
ternetadresse für den Fragenbogen schicken könnten und, dass Sie die für die Lehrer/innen weiterle-
iten könnten. Wir werden den Fragenbogen während der Woche 11 publizieren und wir warten auf 
die Antworten bis ende der Woche 13. 
 
Mit diesem E-Mail wollen wir sie darüber erkundigen, ob Sie mit uns arbeiten wollten. Wir bitten 
um Ihre baldige Antwort. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie mehr über unsere Untersuchung 
wissen möchten, antworten wir gerne per E-Mail oder telefonisch.   
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Anni Vähäsaari 
+358 50 xxxxxxx 
anni.vahasaari@uta.fi  
 
Maria Heikkinen         
+358 50 xxxxxxx         
maria.h.heikkinen@uta.fi 
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Liite 3 Saatekirje rehtoreille 1(1) 
 
Hei! 
 
Opiskelemme luokanopettajiksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Hämeenlinnan 
toimipisteessä. Teemme pro gradu -tutkielmaa suomalaisten ja itävaltalaisten luokanopettajien   
suhtautumisesta inkluusioon. Suomessa suuntaamme kyselyn 1.-4. luokkien opettajille ja Itävallassa 
alakoulun (Volksschule) opettajille. 
 
Keräämme tutkimusaineiston internetissä täytettävällä E-lomakkeella. Toivomme että koulunne 1.-
4. luokkien opettajat vastaisivat kyselyyn. Toivoisimme voivamme lähettää kyselyn saatekirjeen ja 
E-lomakkeen Internet-osoitteen teille niin, että se välittyisi kauttanne koulunne opettajille.  Tarkoi-
tuksenamme on lähettää kysely viikolla XX  ja vastauksia odotamme viikon XX loppuun mennessä. 
 
Tällä viestillä haluamme tiedustella halukkuuttanne yhteistyöhön ja toivomme  pikaista vastausta. 
Mikäli haluatte lisätietoa tutkimuksestamme vastaamme kysymyksiin mielellämme. 
 
Liitteinä lähetämme tutkimussuunnitelman ja alustavan version kyselylomakkeesta tarkasteltavaksi. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Anni Vähäsaari 
050-xxxxxxx 
anni.vahasaari@uta.fi 
 
Maria Heikkinen 
050-xxxxxxx 
maria.h.heikkinen@uta.fi 
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Liite 4 Saatekirje opettajille 1(1) 
 
Hyvä peruskoulun luokanopettaja! 
 
Opiskelemme luokanopettajiksi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Hämeenlinnan 
toimipisteessä. Teemme pro gradu -tutkielmaa suomalaisten ja itävaltalaisten luokanopettajien suh-
tautumisesta inkluusioon. Suomessa suuntaamme kyselyn 1.-4. luokkien luokanopettajille ja Itäval-
lassa alakoulun (Volksschule) opettajille. Suomalaiset koulut valittiin satunnaisesti rehtorien suos-
tumusten jälkeen Etelä-Suomen perus- ja ala-asteen koulujen joukosta. 
 
Keräämme tutkimusaineiston Internetissä täytettävällä E-lomakkeella. Kyselyyn vastaaminen kestää 
5-15 minuuttia. Kysely toteutetaan nimettömänä. Emme kerää mitään oppilaita, kouluja tai paikka-
kuntia koskevia tietoja. Vastaukset eivät ole siten millään tavoin tunnistettavissa. Tutkimusaineistoa 
käsitellään tilastollisesti ja kyselylomakkeita pääsevät lukemaan vain tutkimuksen tekijät.  
 
Tavoitteenamme on saada Pro gradu -tutkielmamme valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Jos 
haluatte saada tietoa tutkimustuloksista, lähettäkää meille henkilökohtaisesti sähköpostia. Kysely-
lomakkeessa emme kerää tunnistettavia henkilötietoja.  
 
Tässä kirjeessä lähetämme E-lomakkeen Internet-osoitteen ja suoran linkin kyselyyn.  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4716/lomake.html 
Toivomme, että osallistutte tutkimukseemme ja vastaatte kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään 1.5.2011 mennessä. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksestamme tai ongelmia e-
lomakkeen täyttämisessä, ottakaa meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. 
 
Kiitos vastauksestanne! 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maria Heikkinen 
050 xxxxxxx 
maria.h.heikkinen@uta.fi 
 
Anni Vähäsaari 
050 xxxxxxx 
anni.vahasaari@uta.fi 
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Liite 5 Saatekirje opettajille 1(1) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir sind zwei Studentinnen an der Universität Tampere, in Finnland. Wir schreiben unsere Magis-
terarbeit über das Thema: Die Einstellungen der Lehrer/innen über die Inklusion/Integration in 
Finnland und in Österreich. In Finnland schicken wir den Fragebogen für die Lehrer/innen der 1.-4. 
Klassen in der finnischen Grundschule. In Österreich schicken wir den Fragebogen für die 
Lehrer/innen in der Volkschule. 
 
Wir sammeln die Information für die Untersuchung mit dem Fragebogen im Internet. In diesem 
Brief schicken wir Ihnen auch die Adresse des Fragebogens. Sie brauchen 5-15 Minuten den Frage-
bogen zu antworten. Wir sammeln keine Information über die Schüler/innen, die Schulen oder die 
Orte. Wir sind interessiert nur an den individuellen  Ansichten.  Wir analysieren die Information mit 
numerischen Method. Nur die Untersucher können die Antworten des Fragebogens lesen.  
 
Sie brauchen nur 5-15 Minuten den Fragebogen zu antworten. Der letzte Tag zu antworten ist 
22.5.2011. Wenn sie einige Fragen oder Probleme mit dem Fragebogen haben, bitte, schicken Sie 
uns E-mail. 
 
Die Adresse des Fragebogens: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4887/lomake.html 
 
Wenn die Untersuchung fertig ist, versuchen wir eine deutsch- oder englischsprachige Zusammen-
fassung zu schreiben und Ihrer Schule zu schicken. 
 
Vielen Danke! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Anni Vähäsaari 
+358 50 xxxxxxx 
anni.vahasaari@uta.fi 
 
Maria Heikkinen 
+358 50 xxxxxxx 
maria.h.heikkinen@uta.fi 
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Liite 6 Kyselylomake 1(4) 
 
Kyselylomake 
 
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jolla selvitetään luokanopettajien suhtautumista inkluusioon. Tä-
mä kysely on osa pro gradu- tutkielmaamme. 
Kyselylomakkeessa on kolme osiota. Ensimmäisessä kerätään tutkimuksen kannalta olennaiset taus-
tatiedot, toinen ja kolmas osio kartoittavat vastaajan mielipiteitä ja suhtautumista tutkittavaan ilmi-
öön.   
 
Osa 1  
Taustatiedot 
Sukupuoli:  
nainen__  
mies__ 
 
Ikä vuosina:____ 
Opetuskokemus vuosina:___ 
Koulutus/ammatti: 
luokanopettaja___ 
erityisopettaja___  
erityisluokanopettaja___  
joku muu___ 
 
Onko luokassasi ollut oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös?  
kyllä___   
ei___ 
 
Jos vastasit edelliseen kyllä, kerro tähän, oliko kokemus negatiivinen vai positiivinen. Perustele 
vastauksesi lyhyesti. 
Tähän voit halutessasi kirjoittaa lisää kokemuksistasi inklusiivisesta opetuksesta. 
 
Osa 2 
Käsitykset kaikkien oppilaiden yhdessä opettamisesta 
Seuraavassa on esitetty muutamia toteamuksia erilaisten oppilaiden opettamisesta yhteisissä opetus-
ryhmissä. Toteamuksia ei voida sanoa oikeiksi tai vääriksi; kysymys on lähinnä mielipiteistä ja suh-
tautumisesta asiaan. Tässä on kysymys sinun henkilökohtaisista mielipiteistäsi. 
Toteamuksissa on määrittelemättömiä käsitteitä (esim. vammainen, erityisen tuen tarve, inklusiivi-
nen opetus), joita et ehkä tarkasti tunne tai ymmärrät ne omalla tavallasi. Älä jää miettimään niiden 
tarkkaa merkitystä, äläkä myöskään yksittäisiä tapauksia, vaan ota ne juuri sellaisina kuin ne ovat 
mielessäsi. Ilmaise käsityksesi valitsemalla mielipidettäsi lähinnä oleva vaihtoehto (1-6) jokaisen 
toteamuksen kohdalle. 
 
1 = Olen täysin eri mieltä 
2 = Olen jokseenkin eri mieltä 
3 = Olen hiukan eri mieltä 
4 = Olen hiukan samaa mieltä 
5 = Olen jokseenkin samaa mieltä 
6 = Olen täysin samaa mieltä 
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Liite 6 Kyselylomake 2(4) 
 
 1 2 3 4 5 6 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten täysiaikainen opiskelu inklusiivisessa luokassa merkitsee oi-
keudenmukaisuutta kaikille oppilaille. 

      

Yleisopetuksessa on riittävästi resursseja ja henkilökuntaa kohtaamaan kaikkien oppilaiden yksi-
lölliset kasvatukselliset tarpeet. 

      

Vaikeasti vammaisia lapsia tulisi opettaa erityisryhmissä heidän erityistarpeittensa vuoksi.       

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynti kaikille yhteisissä luokissa merkitsee hyvää 
opetusta kaikille oppilaille. 

      

Luokanopettajat pystyvät kohtaamaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvatukselliset 
tarpeet kaikille yhteisessä luokassa. 

      

Erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät leimaudu erilaisiksi tai tyhmiksi, jos he käyvät koulua 
kaikille yhteisessä luokassa. 

      

Täysiaikainen opiskelu kaikille yhteisessä luokassa ei ole hyväksi lievästi vammaisten oppilai-
den koulumenestykselle. 

      

Vain erityiskoulutuksen saaneet erityisopettajat kykenevät opettamaan tehokkaasti vaikeasti 
vammaisia lapsia. 

      

Erityistä tukea tarvitsevien lasten opiskelu kaikille yhteisissä luokissa laskee muiden oppilaiden 
opetuksen tasoa. 

      

On oikein vaatia luokanopettajaa hyväksymään luokkaansa vaikeasti vammainen oppilas.       

Täysiaikainen opiskelu kaikille yhteisessä luokassa edistää erityistä tukea tarvitsevan lapsen 
itsetunnon parantumista. 

      

Oppilaat, joilla on vaikeita käyttäytymishäiriöitä, tarvitsevat erityisopetusta erityiskoulussa.       

Luokanopettajilla on päävastuu luokassa olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuk-
sesta. 

      

Vaikeasti vammaisten lasten tulisi saada opetusta erityisluokassa.       

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen opiskelu kaikille yhteisessä luokassa vähentää muiden oppilai-
den opetukseen käytettävää aikaa. 

      

Toiset oppilaat kiusaavat ja/tai hyljeksivät erityistä tukea tarvitsevia oppilaita inklusiivisessa 
luokassa. 

      

Kaikki oppilaat saavat hyvän opetuksen inklusiivisessa luokassa.       

Erityisluokkia tarvitaan vaikeasti sopeutumattomille oppilaille.       

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen koulumenestys paranee, jos hän opiskelee täysiaikaisesti inklu-
siivisessa luokassa. 

      

 
 
Tähän voit kirjoittaa mahdollisia kommentteja edellä esitettyihin väittämiin ja antamiisi vastauksiin. 
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Liite 6 Kyselylomake 3(4) 
 

 
Osa 3 

Paras kasvuympäristö 
Arvioi vielä, millainen kasvuympäristö olisi paras useimmille nimetyn oppilasryhmän edustajille 
silloin, kun pyritään järjestämään kaikille oppilaille hyvä, heidän edellytystensä mukainen opetus. 
Ilmaise käsityksesi valitsemalla mielipidettäsi lähinnä oleva vaihtoehto (1-6) jokaiseen esitettyyn 
kohtaan. 
 
1 = koko ajan kaikille yhteisessä luokassa 
2 = suurin osa ajasta kaikille yhteisessä luokassa 
3 = suurin osa ajasta erityisryhmässä/erityisluokassa 
4 = koko ajan erityisluokassa tavallisessa koulussa 
5 = koko ajan erityiskoulussa 
6 = koko ajan erityislaitoksessa 

Oppilaat, joilla on: 

 1 2 3 4 5 6 

Kohtalainen puhehäiriö       

Vaikea puhehäiriö       

Kohtalainen lukihäiriö       

Vaikea lukihäiriö       

Kohtalainen psyykkinen kehitysvamma       

Vaikea psyykkinen kehitysvamma       

Kohtalainen näkövamma       

Vaikea näkövamma       

Kohtalainen kuulovamma       

Vaikea kuulovamma       

Kohtalaisia sopeutumisvaikeuksia       

Vaikeita sopeutumisvaikeuksia       

Kohtalainen fyysinen vamma       

Vaikea fyysinen vamma       

Kohtalainen autistinen häiriö       

Vaikea autistinen häiriö       

Tiedollisesti erittäin lahjakas       
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Liite 6 Kyselylomake 4(4) 
 

 
Lopuksi 
Kommentteja kyselystä ja terveisiä tutkijoille. 
 
Kiitos vastauksestanne! 
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Liite 7 Kyselylomake 1(4) 
 
Fragebogen für die Lehrer/innen in der Volksschule 
 
Willkommen unsere Fragebogen zu antworten. Mit diesem Fragebogen wollen wir die Einstellun-
gen der Lehrer/innen über die Inklusion/Integration herausfinden. Dieser Fragebogen ist ein Teil 
von unserer Magisterarbeit. 
 
Teil 1  
Hintergrundinformation 
 
Geschlecht:  
weiblich__ 
männlich__ 
Alter: ___ Jahre 
Unterrichtserfahrung: _____ Jahre 
Ausbildung/Beruf:  
Volksschullehrer/in ___ 
Sonderpädagog/in ___ 
Beide ___ 
Etwas anderes ___ 
 
Haben Sie in Ihrer Klasse Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gehabt?  
Ja___  
Nein ___ 
 
Wenn Sie bejaht haben, erzählen Sie bitte, ob die Erfahrung entweder angenehm oder unangenehm 
gewesen ist. Begründer Sie bitte kurz Ihre Antwort. 
Hier können Sie mehrere Erfahrungen über den inklusiven Unterricht schreiben.  
 
Teil 2 
 
Wir breiten einige Feststellungen über das Thema aus: Unterschiedliche Schüler/innen in den ge-
meinsamen Unterrichtsgruppen. Die Feststellungen werden nicht als recht oder falsch bewiesen, 
sondern es dreht sich um die Meinungen und, wie man sich gegenüber das Thema verhaltet. Es geht 
also um Ihre eigene Einstellungen. 
Es gibt einige unbestimmte Begriffe (z. B. eine behinderte Person, sonderpädagogischem Förderbe-
darf, inklusiver Unterricht), die Sie vielleicht nicht genau kennen. Bitte, denken Sie nicht über die 
genaue Bedeutungenn der Begriffen oder einzelne Fälle. Sie sollten nur Ihre eigene Meinung fol-
gen.  Es ist besser immer die Behauptungen schnell zu antworten. Kreuzen Sie bitte die beste Alter-
native an. 
 
1 = ich bin völlig uneins 
2 = ich bin ziemlich uneins 
3 = ich bin ein bisschen uneins 
4 = ich bin ein bisschen einig 
5 = ich bin ziemlich einig 
6 = ich bin völlig einig 
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 1 2 3 4 5 6 

Dass die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf den ganzzeitigen Unterricht in der 
inklusiven Klasse besuchen können, bedeutet Rechtlichkeit für alle Kinder in der Klasse. 

      

Es gibt genug Ressourcen und Personal in dem gemeinsamen Unterricht, die pädagogische 
Bedürfnisse jedes Kindes wahr zu nehmen. 

      

Die Kinder mit schwereren Behinderungen sollten wegen ihre besonderen Bedürfnisse in den 
Sondergruppen beigebracht werden. 

      

Wenn ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Integrationsklasse studiert, 
werden auch alle andere Schüler/innen gut beigebracht. 

      

Die normale Volksschullehrer/innen können die pädagogische Bedürfnisse der Schülerinnen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Klasse wahrnehmen. 

      

Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden nicht als dumm oder unterschiedlich 
abgestempelt, wenn sie die allgemeine Klasse besuchen. . 

      

In einer allgemeinen Klasse ganzzeitig zu Lernen fördert nicht den Schulerfolg des leicht behin-
dertes Kindes. 

      

Nur die Sonderschulelehrer/innen mit der besonderen Ausbildung sind fähig die Kinder mit 
schwierigen Behinderungen effizient zu unterrichten. 

      

Wenn die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Klasse beigebracht 
werden, senkt die Qualität des Unterrichts der anderen “normalen” Schüler/innen. 

      

Es ist richtig, die Volksschullehrer/innen zu fordern, ein Kind mit schwierigen Behinderungen in 
seiner/ihrer Klasse zu akzeptieren. 

      

Das Selbstgefühl des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbessert, wenn er/sie die 
allgemeine Klasse besucht. 

      

Die Schüler/innen mit schwierige Verhaltensstörungen sollten in der Sonderschule studieren.       

Die Volksschullehrer/innen haben die Hauptverantwortung in der Klasse, die Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf beizubringen. 

      

Die Kinder mit schwierigen Behinderungen haben das Recht, die Sonderschule zu besuchen.       

Wenn das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Klasse lernt, gibt es 
weniger Zeit für den Unterricht der anderen Kinder. 

      

Andere Schüler/innen belästigen und/oder benachteiligen Schüler/innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in der inklusiven Klasse. 

      

Alle Schüler/innen in der inklusiven Klasse bekommen guten Unterricht.       

Schüler/innen mit großen Adaptationsschwierigkeiten brauchen besondere Klasse für sich.       

Der Schulerfolg des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbessert, wenn das Kind 
ganzzeitig in der inklusiven Klasse lernt. 
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Wenn Sie wollen, können Sie hier die Behauptungen und Ihre Antworten kommentieren. 
 
Teil 3 
 
In diesem Teil schätzen Sie bitte, welche Umwelt die beste für die Majorität der folgenden Gruppen 
ist. Sie sollten beachten, dass man bestrebt gute Unterricht für alle Kinder zu organisieren. Kreuzen 
Sie bitte die beste Alternative an. 
 
1 = die ganze Zeit in der allgemeinen Klasse 
2 = die Mehrheit von der Zeit in der allgemeinen Klasse 
3 = die Mehrheit von der Zeit in der Sondergruppe/Sonderklasse 
4 = ganzen Zeit in der Sonderklasse aber in der allgemeinen Schule 
5 = ganzen Zeit in der Sonderschule 
6 = ganzen Zeit in der Sonderanstalt 
 
Kind mit: 
 
 1 2 3 4 5 6 

mittelmäßiger Sprachstörung       

schwieriger Sprachstörung       

mittelmäßiger Legasthenie       

schwieriger Legasthenie       

mittelmäßiger psychischer Entwicklungbehinderung       

schwieriger psychischer Entwicklungbehinderung       

mittelmäßiger Gesichtsbehinderung       

schwieriger Gesichtsbehinderung       

mittelmäßigem Gehörfehler       

schwierigem Gehörfehler       

mittelmäßigen Anpassungsschwierigkeiten       

schwierigen Anpassungsschwierigkeiten       

mittelmäßiger physischer Behinderung       

schwieriger physischer Behinderung       

mittelmäßiger autistisch Störung       

schwieriger autistisch Störung       

intellektueller hoch Begabung       
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Wenn Sie wollen, können Sie hier unseren Fragebogen kommentieren und Grüße für Untersucher 
schreiben. 
 
Danke für Ihre Zeit! 
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Onko luokassasi ollut oppilaita, joilla on erityisen 

tuen päätös?:  

  Fre-

quency Percent 

Valid Per-

cent 

Cumulative 

Percent 

Ei 18 29,0 29,0 29,0 

Kyllä 44 71,0 71,0 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0  
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Liite 8 Suomen aineiston SPSS-taulukoita 2(5) 
 

Oliko kokemus pos, neg, neutr.? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 8 12,9 18,6 18,6 

1 12 19,4 27,9 46,5 

2 23 37,1 53,5 100,0 

Valid 

Total 43 69,4 100,0  

Missing System 19 30,6   

Total 62 100,0   
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