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Tutkimuksessa tarkastellaan perusopetuksen piirissä työskentelevien erityisopettaji-
en työn eettistä luonnetta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusopetuksen 
erityisopettajien näkemyksiä työnsä eettisyydestä. Tavoitteena oli saada selville, mil-
laisia eettisiä ongelmatilanteita erityisopettajat työssään kohtaavat ja miten he ratkai-
sevat työssään kohtaamiaan moraaliongelmia. 
 
Aineiston hankinta tehtiin kyselylomakkeella, missä oli kolme avointa kysymystä 
sekä 11 tilannekuvausta valmiine ratkaisuvaihtoehtoineen. Kyselylomakkeita palau-
tui 25 kappaletta. Vastaajat olivat käyttäneet aktiivisesti mahdollisuutta kirjoittaa itse 
kuvaus omista ratkaisumenetelmistä ja näin ollen tutkimusote muodostui pääasiassa 
laadulliseksi.  
 
Erityisopettajien työssään kohtaamat ongelmatilanteet liittyvät usein yksilön tarpei-
den ja yhteiskunnan vaatimusten välisiin ristiriitoihin, kollegoiden kesken syntyviin 
näkemyseroihin oppilaista tai kodin ja koulun väliseen vuorovaikutukseen. Oikeu-
denmukaisuus, ammatti-identiteetti, kokemus ja koulun yhteiset periaatteet ovat eri-
tyisopettajien mainitsemia periaatteita, jotka ohjaavat heitä ratkaisustrategioiden va-
linnassa, kun he kohtaavat moraalidilemmoja. 
 
Erityisopettajat tukeutuivat ongelmatilanteissa usein koulunsa oppilashuoltoryh-
mään ja moni mainitsi, että koulukuraattori on kouluissa entistä enemmän se henki-
lö, joka ottaa ongelmatilanteet hoitoonsa ja vastaa jatkotoimista. Kiusaamistilanteissa 
vastaajat keskustelisivat asianomaisten kanssa ja yrittäisivät löytää ratkaisun sitä 
kautta. Erityisopettajat pyrkivät tietoisesti olemaan oikeudenmukaisia ja tasa-
arvoisia kaikkia kohtaan. Kollegoiden toimintaan erityisopettajat eivät haluaisi puut-
tua vaan sitä pidettiin rehtorin tehtävänä.  
 
Ongelmatilanteissa erityisopettajien ratkaisustrategiat vaihtelevat laidasta laitaan. 
Suurin osa tämän tutkimuksen erityisopettajista sijoittuisi yksipuolisen päätöksen 
tekijöiksi ja muutama delegoivan ratkaisustrategian käyttäjäksi. Tulokset ovat sa-
mansuuntaisia kuin mitä Oser (1991) ja Tirri (1999a) ovat saaneet käyttäessään lähes 
samaa kyselylomaketta opettajien keskuudessa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opettajan ammatti on muun muassa lääkärin ja juristin ohella eettinen ammatti 

(esim. Leino & Leino 1997, 11; Luukkainen 2004, 62; Tirri 1999a, 13). Opettaja joutuu 

jatkuvasti tekemään työssään eettisiä valintoja ja pohtimaan niiden seurauksia – tah-

tomattaankin. Eettisiä valintoja tehdään koskien opetuksen sisältöjä ja metodeja, liit-

tyen oppilaiden kohtaamiseen luokkahuoneessa, sekä kollegoja, yhteistyökumppa-

neita ja kanssakasvattajia koskien. Laineen (1998, 112) mukaan eettinen näkökulma 

korostuu opettajan työssä muun muassa sen vuoksi, että hän on tekemisissä alaikäis-

ten lasten kanssa, jotka harvemmin tietävät omista oikeuksistaan tai pystyvät itsenäi-

sesti huolehtimaan asioistaan.  

 

Etenkin erityisopettajan työnkuvaan eettiset ongelmatilanteet tuovat omanlaisensa 

ulottuvuuden. Työskennellessään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kans-

sa erityisopettaja joutuu usein ajattelemaan, mikä on oppilaalle parasta tai puolusta-

maan oppilaita. Välillä tulee kuitenkin tilanteita, joissa esimerkiksi taloudellisten 

syiden takia paras vaihtoehto ei tule kyseeseen ja opettaja joutuu valitsemaan vaihto-

ehdoista sen vähemmän pahan. Opettaja saattaa joutua tekemään myös sellaisia pää-

töksiä, jotka eivät esimerkiksi miellytä oppilasta itseään tai hänen vanhempiaan. 

Opettajien kohtaamille eettisille ongelmatilanteille eli konflikteille on lisäksi usein 

ominaista se, että ratkaisu pitää tehdä hyvin nopeasti, jolloin aikaa ei jää syvälliselle 

vaihtoehtojen pohdinnalle. 

 

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) on määritellyt vuonna 1998 opettajan ammattietii-

kan eli opettajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet. Ammattietiikka ei kuitenkaan 

tarjoa konkreettisia vastauksia ammatillisiin ongelmatilanteisiin, joita opettaja kohtaa 

työssään päivittäin. Eettisten periaatteiden tarkoitus on tuoda näkyväksi opettajan 

työhön kuuluva eettisyys sekä toimia enemmänkin muistuttajina ideaaleista, joihin 

opettajan tulee kasvattajana pyrkiä (Tirri 1999a, 13). Käytännössä opettaja on kuiten-

kin melko yksin tekemässä ratkaisuja arkipäivän työssään. 
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Mielenkiintoni erityisopettajan työn eettisen luonteen tutkimiseen on herännyt sekä 

kasvatustieteen että erityispedagogiikan yliopisto-opintojen kautta. Seurattuani eri-

tyisopettajien ja luokanopettajien työtä harjoitteluissa sekä sijaisopettajana toimies-

sani huomasin, kuinka erilaisia opettajat keskenään ovat ja kuinka eri tavoin he on-

gelmatilanteita ratkaisevat. Riippuu kovasti opettajasta ja hänen arvoistaan, kuinka 

nopeasti esimerkiksi kiusaamistilanteisiin puututaan. Opettajan teoilla tai tekemättä 

jättämisillä onkin suuri merkitys oppilaiden elämässä. Opettaja jättää jälkensä oppi-

laisiin. Nämä havainnot sekä tutustuminen Kirsi Tirrin (1999a) tekemään tutkimuk-

seen opettajien etiikasta saivat minut kiinnostumaan moraalidilemmojen maailmasta 

juuri erityisopettajien työssä. Halusin myös tarkastella ovatko opettajien ja erityis-

opettajien ratkaisustrategiat keskenään samanlaisia. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia moraalisia ongelmatilanteita 

erityisopettajat työssään kohtaavat ja millaisia ratkaisustrategioita he käyttävät. Mo-

raalidilemmalla tarkoitan tässä tutkimuksessa ongelmaa, johon on kaksi mahdollista, 

mutta epätyydyttävää ratkaisua. Teoreettista viitekehystä rakennan etiikan peruskä-

sitteiden, erityisopetuksen ja –kasvatuksen sekä opettajan ja erityisopettajan työnku-

van ja ammattietiikan kautta.  

 

Luvussa kaksi tarkastelen etiikkaa ja moraalia käsitteinä sekä kasvatuksen etiikkaa. 

Opettajan ammattietiikkaa sekä opettajan työssään kohtaamia moraalidilemmoja kä-

sittelen luvussa kolme. Erityisopettajan työn luonteeseen paneudun luvussa neljä. 

Tutkimuksen tavoitteen, tutkimuskysymykset ja –menetelmät, tutkimuksen kohde-

ryhmän ja aineiston analysointimenetelmät esittelen luvussa viisi. Luvussa kuusi 

kuvailen tutkimusaineistoa ja luvuissa seitsemän ja kahdeksan analysoin tutkimustu-

loksia. Luvussa yhdeksän vertaan saamiani tuloksia muihin tutkimustuloksiin ja 

pohdin tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa kymmenen pohdin tutkimuksen kul-

kua ja saamiani tuloksia. 
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2 ETIIKKA JA MORAALI 

 

 

Tässä luvussa esittelen aluksi etiikkaa ja moraalia käsitteinä. Kasvatukseen ja ope-

tukseen liittyy vahvasti eettinen ulottuvuus, mitä käsittelen erilaisista näkökulmista. 

 

2.1 Etiikan käsitteitä 

 

Etiikka ja moraali käsitteinä. Etiikalle ja moraalille ei tunnu löytyvän yksiselitteisiä 

määritelmiä, vaan asiantuntijoilla on erilaisia käsityksiä etiikan ja moraalin luontees-

ta. Pietarisen ja Poutasen (1998, 12) mukaan käsitteitä etiikka ja moraali ei aina erote-

ta toisistaan, vaan niitä käytetään synonyymeinä, kuten myös sanoja eettinen ja mo-

raalinen. Jos erottelu tehdään, niin etiikka ymmärretään silloin tieteenalaksi, jonka 

tutkimuskohteena on moraali.  

 

Joidenkin tutkijoiden mielestä tutkittaessa moraalia, ei ole täysin selvää, mitä tutki-

taan. Etiikka eli moraalifilosofia on toisaalta moraalia koskevaa eettistä pohdintaa ja 

toisaalta käytännön toimintaa. Moraalilla puolestaan tarkoitetaan tietyssä kulttuuri-

sessa yhteydessä omaksuttuja konkreettisia normeja ja arvoja, jotka ohjaavat yksilöi-

den ja yhteisöjen toimintaa. (Hoffmann 1996, 7; Pietarinen & Poutanen 1998, 12–14.) 

Vehmas (2005, 155) sen sijaan sanoo moraalin tarkoittavan ihmisten arkisia käsityksiä 

oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Hänen mukaansa etiikka tutkii inhimillisen 

toiminnan moraalisuutta ja on filosofian osa-alue. 

 

Räikkä (1995, 8) on sitä mieltä, ettei etiikka ole sama asia kuin moraali. Etiikka on 

hänen mukaansa moraalin filosofiaa, joka pyrkii kertomaan, minkälainen on oikea 

moraali. Moraalilla tarkoitetaan ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja eli käsityksiä sii-

tä, miten loppujen lopuksi tulisi toimia sekä minkälaisia päämääriä tulisi tavoitella. 

Eettisiä ongelmia voi liittyä esimerkiksi kiistoihin, päätöksentekoon, perusteluihin, 

velvoitteisiin ja valvontaan. (Räikkä 1995, 8–14.)  
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Tässä tutkimuksessa ei tehdä merkityksellistä eroa käsitteiden etiikka ja moraali vä-

lillä vaan niitä käytetään toistensa synonyymeinä. 

 

Etiikka vs. laki. Francis (2002) tarkastelee artikkelissaan etiikan ja lain suhdetta toisiin-

sa. Hänen mukaansa etiikka ei ole lain sijainen. Laki ja moraaliset periaatteet eivät 

voi olla täysin päinvastaisia. Sekä lailla että etiikalla on roolinsa yhteiskunnassa. Etii-

kassa on kyse todellisen elämän ongelmista – ei vain verbaalisista. Räikän (1995, 9) 

mukaan lakikirjoista voi lukea, mikä on oikein ja väärin, muttei sitä, mikä on eettises-

ti oikein ja mikä väärin. Francisin (2002) mielestä kaikkien tulisi tietää kuinka eettisiä 

ongelmia voi ennaltaehkäistä ja ratkaista; hänen mukaansa on monta hyvää syytä 

olla eettinen. Eettisyydellä voidaan muun muassa suojella haavoittuvaisia, parantaa 

ammatin mainetta ja kohentaa elämänlaatua. 

 

2.2 Kasvatuksen etiikka 

 

Kasvatus ja etiikka. Howen ja Miramontesin (1992, 1) mukaan kasvatus ja koulutus 

ovat täynnä eettisiä ongelmia, kuten miten kohdella yksittäisiä opiskelijoita, kuinka 

taata kaikille koulutuksellisesti tasa-arvoiset mahdollisuudet, miten kunnioittaa van-

hempien näkökulmia ja miten tulla toimeen kollegoiden kanssa. 

 

Hoffmannin (1996, 7) mukaan puhuttaessa etiikasta kasvatuksen yhteydessä kysy-

mys on tavallisesti siitä, kuinka pedagogisen ajattelun ja toiminnan avulla voidaan 

saada aikaan moraalista käyttäytymistä. Kasvatus- ja opetustyö on täynnä tilanteita, 

joissa kasvatettaville välittyy viestejä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta – usein 

piiloisesti. Opettajan toiminnasta heijastuu aina myös hänen omia asenteitaan ja nä-

kemyksiään. Jokaisella opettajalla tulisikin olla valmiuksia pohtia työssään kohtaa-

miaan moraaliongelmia ja kykyä tehdä perusteltuja eettisiä ratkaisuja. (Campbell 

2003, 26–27; Tirri 1996, 120.) 

 

Arvot. Kansanen (1996, 13) sanoo, että ”Kasvatuksessa kaikki päätökset perustuvat 

jollakin tavalla arvoihin. Siksi kasvatuksessa on aina eettinen perusvire. Jokaisella voi 
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kuitenkin olla erilainen käsitys siitä, mitä arvot ovat, mitkä arvot ovat keskeisiä ja 

mistä ne ovat peräisin”, Kansanen jatkaa. Kasvatuksen arvopohja noudattelee yh-

teiskunnan oikeusnormeja, mutta siihen vaikuttaa myös opetussuunnitelma ja kasva-

tustapahtumaan osallistuvat henkilöt. On tärkeää, että kasvatuksella ja opetuksella 

tähdätään arvoihin, jotka kelpaavat kaikille. Niinpä tavoitteet tulisi määritellä yhteis-

työssä opettajan, oppilaiden ja vanhempien kanssa. (Kansanen 1996, 13–16.) Opettaja 

on siis melkoisen haasteen edessä, kun hänen tulisi löytää arvot, mitkä kelpaisivat 

kaikille osapuolille!  

 

Eettinen opetus ja opettaja.  Jokainen koulu valitsee tiettyjä arvoja, joita se toiminnas-

saan kunnioittaa. Nämä koulun edustamat arvot löytyvät konkreettisemmin koulu-

kohtaisesta opetussuunnitelmasta, joka mukailee valtakunnallista opetussuunnitel-

maa. Atjosen (2005, 54) mukaan opetussuunnitelmaa laadittaessa päätetään, minkä 

katsotaan olevan hyvää, oikeaa, tärkeää, tarkoituksenmukaista ja kehittävää. Erilaisia 

eettisiä ulottuvuuksia liittyy muun muassa tavoitteiden asettamiseen, oppisisältöjen 

ja opetusmenetelmien valintaan sekä arviointiin. (Atjonen 2005, 54; Tirri 1996, 120.) 

 

Oppiainekohtaiset tuntijaot ovat eettisesti haastavia, koska eri oppiaineet saavat 

määrällisesti eri statuksen. Lisäksi opettajat ovat jatkuvasti haasteiden edessä, sillä 

kaikissa oppiaineissa on sisältöalueita, joiden käsittely tai käsittelemättä jättäminen 

on tavallaan myös eettinen ratkaisu ja kannanotto. Opettajalla saattaa olla myös vai-

keuksia käsitellä tiettyjä oppiaineksen sisältöjä, jos ne ovat ristiriidassa hänen oman 

arvomaailmansa tai vakaumuksensa kanssa. Atjonen (2005, 60) tiivistää, että eettises-

ti laadukas opetus rohkenee ottaa esille vaikeitakin kysymyksiä ja kannustaa kriitti-

seen pohdiskeluun ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden iän. Opettajan tulee pyr-

kiä objektiivisuuteen, vaikkei hän inhimillisenä ihmisenä pysty kokonaan sulkemaan 

pois omaa arvomaailmaansa. 

 

Moraaliopetus. Arvokeskustelu oli vilkasta 1990-luvulla, minkä ansiosta Perusopetus-

laki (1998, n:o 628) korostaa, että kaikissa koulun oppiaineissa olisi tärkeä pohtia ar-

vo- ja moraalikysymyksiä. Moraaliopetus sisältyykin kaikkiin koulussa opetettaviin 
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aineisiin, vaikka varsinainen moraalikasvatus liitetään yleensä katsomusaineisiin 

kuten uskontoon, filosofiaan ja elämänkatsomustietoon (Tirri 1996, 120). Kaikissa 

aineissa voidaan tarkastella sisältöjä oikean ja väärän näkökulmasta. Opettaja on li-

säksi vastuussa oppilaistaan, vaikka autonomia opettajan työssä onkin viime aikoina 

lisääntynyt. Opettajalla on edelleen auktoriteettiasema suhteessa oppilaaseen, vaikka 

opettajan rooli onkin muuttunut enemmän oppimistapahtuman ohjaajaksi ja tukijak-

si. Kaikkea opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta leimaa valta-asemien epä-

symmetrisyys, jonka vuoksi opettaja saa arvokasvattajan ja moraalin opettajan roolin. 

(Atjonen 2005, 57; Tirri 1999a, 26–27.) 

 

Joseph ja Efron (1993) ovat tutkineet opettajien käsityksiä omasta roolistaan eettisenä 

agenttina. Tutkimusaineisto kerättiin ensin kyselylomakkeella ja vastanneista valit-

tiin koko aineistoa edustava otos haastatteluun. Kyselyyn vastasi 180 amerikkalaista 

opettajaa ja haastatteluun heistä osallistui 26 opettajaa. Kyselylomakkeiden perus-

teella opettajat haluavat tehdä oppilaistaan parempia oppilaita, mutta myös parem-

pia ihmisiä. Kaikki opettajat eivät olleet varmoja omasta arvojärjestelmästään, mutta 

useimmat uskoivat opettajaksi tulon tehneen heistä aiempaa huolehtivaisempia. Mo-

ni opettaja suosi arvojen epäsuoraa opettamista, kuin suoraa moraalin ja arvojen ope-

tusta. Opettajat kokivat pystyvänsä ilmaisemaan arvojaan vapaasti luokkahuoneessa, 

kollegoille sekä oppilaiden vanhemmille, naisopettajat hieman paremmin kuin mies-

opettajat. Opettajien kannattamat arvot olivat tärkeysjärjestyksessä toisten kunnioit-

taminen ja oikeudenmukaisuus, rehellisyys (myös itselleen), itsekunnioitus, vastuu, 

yhteistyö, empatia, kohteliaisuus, lojaalisuus ja peräänantamattomuus. Opettajat oli-

vat sitä mieltä, että heidän omilla arvoillaan oli vaikutusta heidän tekemiinsä päätök-

siinsä moraalikasvattajina. 
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3 OPETTAJAN TYÖN EETTINEN LUONNE 

 

 

Alaluvuissa käsittelen ensin opettajan ammattietiikkaa, mikä luo opettajille suunta-

viivoja eettisesti hyväksyttävästä toiminnasta. Tämän jälkeen tarkastelen moraalidi-

lemmoja opettajan työssä ja miten niitä ratkaistaan. Moraalidilemmalla tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa ongelmaa, johon on kaksi mahdollista, mutta epätyydyttävää 

ratkaisua (Wikipedia 25.2.2007). 

 

3.1 Opettajan ammattietiikka 

 

Kasvatustyössä etiikka on koko ajan läsnä ja opettaja ratkoo päivittäin erilaisia eetti-

siä ongelmia, joihin koulutus antaa varsin vähän pohjustusta. Opettaja joutuu itse 

päättämään toimintatavoistaan ja sen vuoksi on tärkeää oppia arvioimaan, mitä eri-

laisissa tilanteissa tulisi tehdä. Moilanen (2001, 81) korostaa, että rehtori ei tule mää-

räämään milloin oppilaille tulisi pitää puhuttelu, vaan opettajan tulee oppia itse lu-

kemaan tilanteita. Moilasen mukaan opettajan on opittava tekemään havaintoja tai-

tavasti oppilaiden tilanteista ja oltava herkkä huomaamaan oppilaissa ja heidän suh-

teissaan tapahtuvia muutoksia. Lisäksi opettajalla on oltava näkemys siitä, mikä on 

oppilaille hyväksi ja mitä he tarvitsevat. 

 

Ammattietiikka. Opettajan ajatellaan usein ratkaisevan koulussa syntyviä moraalidi-

lemmoja oman oikeudenmukaisuuskäsityksensä eli etiikkansa mukaan. Ammattijär-

jestöt ovat muovanneet eettisiä koodeja ammattikäytännöilleen, mikä viittaa etiikan 

ajankohtaistumiseen (Onnismaa 2000, 299).  Ammattietiikka määrittelee suuntaviivo-

ja toiminnasta, mikä on ammattia harjoitettaessa eettisesti hyväksyttävää ja suositel-

tavaa.  

 

Opettajan ammattietiikka. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vuonna 1998 määritellyt 

opettajan ammattietiikan eli opettajan eettiset periaatteet. Ammattietiikan mukaan 

opettajan tulee kohdella oppijoita ainutkertaisina ihmisinä ja oikeudenmukaisesti, 
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huolehtia myös itsestään ja toimia yhteistyössä kollegoiden kanssa. Lisäksi opettajan 

tulee kehittää ja arvioida työtään sekä toimia yhteistyössä kodin, ympäröivän yhtei-

sön ja yhteiskunnan kanssa. Eettisten periaatteiden taustalla vallitsevat arvot ovat 

ihmisarvo, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Opettajan tulee kunnioit-

taa ihmisiä, olla rehellinen ja tasa-arvoinen sekä kunnioittaa ihmisarvoon liittyvää 

vapautta. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan ”huonoa ammattitaitoa ei voi 

kompensoida hyvillä eettisillä periaatteilla eikä päinvastoin”. (OAJ 1998.) 

 

Opettajan ammattietiikan (OAJ 1998) mukaan ”opettajan työ on kasvatuksen, ope-

tuksen ja oppimisen mahdollisuuksien hyödyntämistä yksilön parhaaksi”. Opettajan 

tulisi ohjata oppilaita yhteiskunnan haluamaan suuntaan. Lisäksi opettajalla on val-

taa ja vastuuta, jotka liittyvät esimerkiksi oppijan arviointiin. Sisäistynyt eettisyys 

estää opettajaa käyttämästä asemaansa väärin. Opettajan tulee myös reflektoida 

omaa toimintaansa eettisenä kasvattajana.  

 

Eettinen herkkyys. Opettajan ammattiin liittyy suhteellisen paljon eettistä herkkyyttä, 

sillä työnkuvaan kuuluu paljon valintoja ja valtaa. Koskisen (1995) mukaan valitse-

minen hyvien toimintamahdollisuuksien joukosta voi tuntua vaikealta, mutta jos us-

kaltaa valita pienimmän pahan pelkkien huonojen vaihtoehtojen välillä, tarvitaan 

moraalista rohkeutta ja perusteellisesti harkittua etiikkaa. Moilanen (2001, 82) tiivis-

tää hyvin sanomalla, että ”opettaminen edellyttää käytännöllistä viisautta”. 

 

Erityisopettajille ei ole olemassa erikseen omaa ammattietiikkaa ja normatiivisia eet-

tisiä sääntöjä. Niinpä erityisopettajan ammatti ei täytä perinteisen professiokäsityk-

sen mukaisia kriteerejä professiolle, kuten opettajan ammatti yleensä. Erityiskasvat-

tajan työhön kuuluu kuitenkin lääketieteellistä, psykologista ja pedagogista erityis-

osaamista, minkä voidaan katsoa lisäävän ammatin professionaalisuutta. (Ström 

2001, 127.) 
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3.2 Moraalidilemmat opettajan työssä 

 

Opettaja joutuu päivittäin ristiriitaisten vaatimusten kohteeksi. Opettajat tietävät, 

että heidän tulisi kohdella oppilaitaan tasavertaisesti, mutta miten se tapahtuu käy-

tännössä? Kuinka esimerkiksi opettaja voi jakaa huomionsa tasapuolisesti kaikille 25 

oppilaan luokassa? Tuleeko aikaa antaa tasapuolisesti kaikille vai enemmän oppilail-

le, jotka tarvitsevat apua oppimisessaan? Saavatko eniten huomiota ne oppilaat, jotka 

vaativat opettajan huomiota pitämällä suurinta meteliä? Jäävätkö hiljaiset oppilaat 

varjoon ja vähemmälle huomiolle? Antaako opettaja enemmän huomiota heikoille 

kuin lahjakkaille oppilaille? Lisäksi opettajalla on oma perhe, joka tarvitsee hänen 

aikaansa. Kysymyksiin ei varmaankaan löydy yhtä oikeaa vastausta. Opettajat rat-

kaisevat ajankäyttönsä omalla tavallaan ja omiin arvoihinsa ja etiikkaansa perustuen. 

 

Oikea vs. oikea. Opettajan tulee tietää, mikä on oikein ja väärin, mutta kuka päättää, 

mikä on oikein missäkin tilanteessa? Opettajat kohtaavat vaikeita tilanteita joutues-

saan ratkaisemaan eettisiä ongelmatilanteita saamatta ohjausta. Kidder ja Born (1998) 

ovat sitä mieltä, että vaikeaa ei ole niinkään päättää jossakin tilanteessa oikean ja 

väärän välillä vaan oikean ja oikean välillä. Opettajat joutuvat usein päättämään 

kahden oikean/hyvän ratkaisun välillä, mutta päätös riippuu siitä, miltä kannalta 

asiaa ajattelee ja mikä periaate painaa enemmän. Ratkaisu on erilainen, jos opettaja 

ajattelee jotakin tilannetta enemmän esimerkiksi yksilön tai vastaavasti yhteisön 

kannalta.  

 

Paradigmat moraalidilemmojen taustalla. Kidder ja Born (1998) tuovat esille neljä erilais-

ta paradigmaa, jotka ovat heidän mukaansa tyypillisesti taustalla opettajien ratkais-

tessa moraalidilemmoja. Yksilö vs. yhteisö tarkoittaa tilannetta, jossa yksilön tai pienen 

ryhmän tarpeita verrataan isomman yhteisön vaatimuksiin. Totuus vs. lojaalisuus tu-

lee esille tilanteessa, jossa yksilön rehellisyys joutuu vastakkain vastuun ja lupauksen 

pitämisen kanssa. Ongelmiin voidaan etsiä ratkaisuja myös vertaamalla lyhyen vs. 

pitkän tähtäimen vaikutuksia toisiinsa eli ajatellaanko asioita tämän hetken vai tule-

vaisuuden kannalta. Oikeus vs. armo on kyseessä, kun reiluus ja odotukset on asetettu 
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vastakkain empatian ja myötätunnon kanssa. Opettajat siis joutuvat tilanteisiin, joissa 

kaksi oikeaa ratkaisuvaihtoehtoa on vastakkain ja päätös tulee tehdä niiden välillä. 

Kidderin ja Bornin tutkimien opettajien mielestä tärkeimpiä ja heidän toimintaansa 

ohjaavia arvoja ovat myötätunto, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, vastuu ja kunnioi-

tus. (Kidder & Born 1998.)     

 

Opettaja vs. vanhemmat. Eettisiä ongelmatilanteita opettaja voi kohdata myös suhtees-

sa oppilaisiin, heidän vanhempiinsa, omiin esimiehiinsä tai kollegoihinsa. Erityisesti 

konfliktit oppilaiden vanhempien kanssa liittyen lapsen koulunkäyntiin voivat olla 

hankalia. Sekä opettaja että vanhemmat yleensä ajattelevat lapsen parasta, mutta nä-

kevät silti asiat aivan eri tavoin. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus päättää monista 

lapseen liittyvistä asioista, jolloin opettaja ja koulu ovat heidän edessään melko voi-

mattomia. (Campbell 2003, 63–78.) Opettaja voi esimerkiksi yrittää siirtää erityistä 

tukea tarvitsevaa lasta saman koulun sisällä toiseen ryhmään, jossa lapsen tarpeisiin 

voitaisiin vastata paremmin, mutta vanhemmat saattavat esimerkiksi pelätä muutos-

ta, eivätkä sen vuoksi näe siirron todennäköisiä positiivisia vaikutuksia lapseensa. 

  

Moraaliset ongelmatilanteet. Moraalisia ongelmatilanteita voi periaatteessa aiheutua 

mistä vain. Välillä opettajat aiheuttavat tahtomattaan itsekin ikäviä tilanteita, sillä 

niitä ei aina voi ennustaa etukäteen. Campbell (2003, 63–64) kertoo iloisesta 14-

vuotiaiden luokasta, joka oli onnellinen, kunnes opettaja pyysi oppilaita täyttämään 

henkilötietolomakkeen. Ainakin puolet oppilaista tuli avioeroperheistä ja he asuivat 

vuorotellen molemmilla vanhemmillaan. Harmiton tehtävä muuttui tuskalliseksi, 

kun oppilaat ahdistuivat yrittäessään mahduttaa kahta kotiosoitetta tilaan, joka oli 

varattu vain yhdelle osoitteelle. Jos opettaja olisi tiennyt tämän etukäteen, hän olisi 

voinut menetellä toisin. 

 

Colnerud (1997) on tutkinut ruotsalaisten 1.–9. vuosiluokan opettajien kohtaamia 

eettisiä ongelmatilanteita. Tutkimukseen osallistuneet 189 opettajaa kuvailivat kirjal-

lisesti tilannetta, jossa heidän oli vaikea tietää, mikä on moraalisesti oikein tai väärin 

suhteessa oppilaisiin, heidän vanhempiinsa tai kollegoihin. Tutkimusaineistoa analy-
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soitiin muun muassa vertaamalla systemaattisesti kuvausten eroja ja yhtäläisyyksiä 

sekä koodaamalla ja muodostamalla kategorioita. Kategorioita erilaisista opettajan 

toimintaan vaikuttavista normeista muodostui viisi: opettajan omat normit, tehtä-

vään liittyvät ammatilliset normit, instituution normit, työyhteisön sosiaaliset normit 

ja itsesuojeluun liittyvät normit. Opettajat kokivat hankaliksi esimerkiksi tilanteet, 

joissa he olivat huomanneet lasta pahoinpideltävän kotona tai vanhempien käyttä-

vän liikaa alkoholia. Heidän oli vaikea keksiä tapaa puuttua asiaan ilman, että lapsel-

le koituisi harmia. Lisäksi opettajia askarrutti, miten olla tasapuolinen suuressa ope-

tusryhmässä sekä missä menee kodin ja koulun vastuun raja. Opettajat olivat usein 

huolissaan oppilaiden hyvinvoinnista, mutta he epäröivät kohdata vanhempia ja kol-

legoita suojellakseen oppilaita huonolta kohtelulta.    

 

3.3 Moraalidilemmojen ratkaiseminen 

 

Kun kohtaamme eettisen dilemman, olisi houkuttelevaa etsiä täydellistä ratkaisua. 

Kuitenkaan kaikin puolin täydellistä ratkaisua tuskin löytyy. Niinpä Francisin (2002) 

mielestä tulisi löytää ratkaisu, joka on paras ottaen huomioon senhetkiset olosuhteet.  

 

Kidderin ja Bornin (1998) mukaan on olemassa kolme ajattelutapaa, joiden mukaan 

opettaja valitsee ratkaisun eettiseen dilemmaan. Lopputulos-perustaisen ajattelun mu-

kaan opettaja valitsee vaihtoehdon, josta seuraa eniten hyötyä mahdollisimman mo-

nelle. Lopputulos-perustaisen ajattelun vastakohtana on sääntö-perustainen ajattelu, 

jonka mukaan kaikesta huolimatta tulee noudattaa sääntöjä ja periaatteita. Koskaan 

ei voida täysin tietää tekojen seurauksia, minkä vuoksi on vain parasta noudattaa 

omia periaatteita. Kolmas periaate on huolenpito-perustainen ajattelu, joka tunnetaan 

myös Kultaisena sääntönä, eli ”tee muille se, minkä toivot muiden tekevän itsellesi”. 

Periaate kehottaa asettumaan toisen asemaan ja kuvittelemaan tilanne omalle koh-

dalle.  

 

Oser (1991, 193–197)  puhuu artikkelissaan kolmesta erilaisesta moraalista: normatii-

visesta, situationaalisesta ja professionaalisesta. Normatiivisella moraalilla hän viittaa 
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    Vastuu

Oikeudenmukaisuus  Totuudellisuus Huolenpito

Sitoutuminen

Ammattitaito Etiikan säännöt 

AMMATILLINEN EETOS

Ammatillinen toiminta (dilemmat)

lakeihin ja sääntöihin, jotka ovat kuitenkin riittämättömiä suuntaamaan toimintaa, 

kun kyse on konkreettisesta tilanteesta. Esimerkiksi ”älä valehtele” on sääntö, jota 

pitäisi noudattaa, mutta joissakin tilanteissa sääntöä voi joutua rikkomaan. Situatio-

naalisella moraalilla Oser tarkoittaa sitä, että tilanne- ja ympäristötekijät, kuten sosiaa-

liset, psykologiset, poliittiset ja taloudelliset näkökulmat, vaikuttavat aina moraali-

seen järkeilyyn ja päätöksentekoon. Professionaalinen moraali on puolestaan yhteydes-

sä ammatilliseen toimintaan. Jokaisessa ammatissa on ammatille ominaisia standar-

deja, jotka eivät ensi silmäyksellä liity moraalisiin standardeihin. Standardit kuiten-

kin todellisuudessa sisältävät monenlaisia eettisiä ulottuvuuksia. Myyntimiehen on 

myytävä tuotetta, vaikkei hän ikinä hankkisi sitä itselleen. Hänellä on ammatillinen 

vastuu noudattaa hänelle annettuja sääntöjä ja ammattiin kuuluvia periaatteita.    

 

Oikeudenmukaisuus, huolenpito ja totuudellisuus. Oserin (1991, 191) mukaan opettajat 

joutuvat moraalisen konfliktin eli dilemman eteen, kun kolmea moraalin vaatimusta 

ei pystytä toteuttamaan samanaikaisesti. Oikeudenmukaisuus, huolenpito ja totuu-

dellisuus ovat opettajan ammatillisen moraalin ulottuvuuksia, jotka joutuessaan kes-

kenään ristiriitaan aiheuttavat moraalidilemman. Opettajat yrittävät löytää ongel-

maansa mahdollisimman tasapainoisen ratkaisun, joka ottaa huomioon kaikki nämä 

edellä mainitut näkökulmat. Erot yksilöiden ammatillisessa moraalissa ilmenevät 

menettelytapoina, joilla opettajat pyrkivät yhdistämään osatekijöitä etsiessään paras-

ta ratkaisua ongelmaan.  

 

 

KUVIO 1. Opettajan eetos-malli (Oser 1991, 202; Tirri 1996, 121; Tirri 1999b, 51). 
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Oser kutsuu opettajien ammatillista moraalia myös eetokseksi, josta hän on rakenta-

nut edellisen sivun mallin (ks. Kuvio 1.). 

 

Oserin viisi orientaatiota. Oser on identifioinut viisi erilaista tapaa/orientaatiota, joilla 

opettajat yrittävät löytää ratkaisuja moraalisiin dilemmoihin. Välttelyorientaatio tar-

koittaa sitä, että opettaja yrittää ”ratkaista” ongelman kohtaamatta sitä, sillä hän ei 

halua ottaa vastuuta vaikeista kysymyksistä.  Delegointia käyttää sellainen opettaja, 

joka myöntää oman vastuunsa tilanteessa, muttei halua itse tehdä päätöksiä ja siirtää 

ratkaisunteon jollekin muulle, kuten rehtorille tai kollegalle. Yksipuolisessa päätöksen-

teossa opettaja pitää itseään eksperttinä, joka pystyy ratkaisemaan ongelman nopeasti 

ja itsenäisesti ja ottaa siitä myös täyden vastuun. Osittainen diskurssi liittyy opetta-

jaan, joka hyväksyy vastuunsa ongelman selvittämisessä ja osaa selittää, kuinka hän 

tasapainottaa oikeuden, huolenpidon ja totuudellisuuden erilaisissa tilanteissa. Täy-

dellinen diskurssi puolestaan tarkoittaa opettajaa, joka jakaa oppilailleen vastuuta pi-

tämällä heitä kyllin järkevinä ihmisinä osallistumaan oikeudenmukaisen, huolenpi-

dollisen ja totuudellisen ratkaisun pohdintaan. (Oser 1991, Oser & Althof 1993, Tirri 

1999b.) 

 

Oserin tutkimuksia. Oser (1991, 206–208) on tutkinut opettajien eetosta monilla erilai-

silla tutkimuksilla. Oser on tutkimusryhmineen selvittänyt muun muassa 210 opetta-

jan (miehiä/naisia, eri-ikäisiä, erilaisista kouluista) asenteita ja mielipiteitä normei-

hin. Lomakkeessa opettajien tuli jatkaa lausetta ”Opettajalla on korkea eetos, kun 

hän…”  Vastaukset liittyivät eniten huolenpitoon, mutta myös totuudellisuus ja si-

toutuminen mainittiin usein. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin 192 opettajaa, joiden 

piti arvioida ”pitäisi” –väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. oppilaiden integroimis-

ta, kurinpitoa, oppilaiden kannustamista, kykyä myöntää tekemiään virheitä ja oppi-

laiden motivaatiota. Tutkimustulosten mukaan suuri osa opettajista koki jännitteen 

todellisuuden ja ideaalin välillä eli toiminta käytännössä erosi ideaalin mukaisesta 

toiminnasta.  
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Edellä mainittujen tutkimusten jälkeen Oser tutkimusryhmineen kehitti kyselylo-

makkeen, joka sisälsi 10 kuvausta erilaisista tilanteista, joissa piti tehdä ratkaisu. Ku-

vatut tilanteet koskettivat pääasiassa toimijan suhdetta eri ihmisiin, joihin ratkaisuilla 

oli vaikutusta. Pilottitutkimus kohdistui 60 opettajaan, joilta tiedusteltiin kuinka he 

toimisivat kuvatussa tilanteessa ja miksi. Vastaajilta kysyttiin myös heidän omia ko-

kemuksiaan vastaavanlaisista tilanteista. Vastauksia analysoitiin monin eri tavoin, ja 

tulokseksi saatiin, että vaikka suurin osa opettajista arvioi eri tilanteita eri tavoin, 

ratkaisustrategia oli kuitenkin useimmiten yksipuolinen eli opettaja teki päätöksen 

itse. Diskursiivisia ratkaisustrategioita käytettiin huomattavasti harvemmin. (Oser 

1991, 208–210.) 

 

Tutkimusryhmä kehitti kyselylomaketta edelleen, minkä jälkeen kyselylomake sisälsi 

10 kuvausta opettajan ammattiin liittyvistä tilanteista ja vastaajien tuli arvioida eri-

laisia väittämiä. Väittämät oli laadittu Oserin viiden päätöksentekotyypin eli orien-

taation pohjalta. Pilottitutkimus suoritettiin ensin 64 opettajalle ja myöhemmin 84 

opettajalle. Tutkimukset osoittivat, että toiminta riippuu aina tilanteesta eli usein 

opettaja toimii samalla tavalla samankaltaisissa tilanteissa, mutta kukaan ei toimi 

kaiken aikaa samalla tavalla. (Oser 1991, 210–211.)  

 

Lisäksi Oser ja Althof (1993) suorittivat interventiotutkimuksen, jonka tarkoituksena 

oli vaikuttaa opettajien eetokseen niin, että he käyttäisivät enemmän täydellistä dis-

kurssia ristiriitatilanteissa. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, (a) voiko eetok-

seen ylipäätään vaikuttaa, (b) jos eetos muuttuu, millainen vaikutus sillä on opettajan 

todelliseen käyttäytymiseen, ja (c) jos käytös muuttuu, millainen vaikutus sillä on 

oppilaisiin ja luokkahuoneen ilmapiiriin. Interventiotutkimukseen osallistui 84 opet-

tajaa eri opetusasteilta, jotka jaettiin neljään ryhmään. Kaikille ryhmille annettiin hie-

man erilaisia eetos-aiheisia käsittelyjä kolme tuntia viikossa kymmenen viikon ajan. 

Tutkimustulokset osoittivat, että opettajien eetokseen on mahdollista vaikuttaa. 

Opettajien tulisi oppia järjestämään enemmän pyöreänpöydän keskusteluja ja huo-

maamaan, milloin opetuksen keskeyttäminen olisi aiheellista. Opettajien tulisi myös 
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uskoa oppilaiden taitoihin ja kykyihin osallistua päätöksentekoon ja antaa heille 

enemmän vastuuta koulunkäynnistä. 

 

Koulun moraalidilemmat ja niiden ratkaisustrategiat.  Kirsi Tirri (1999b) on tutkinut 

Suomessa opettajien toimintastrategioita ammatillisissa ongelmatilanteissa. Tutki-

mus oli tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto kerättiin käyttämällä sekä laadullisia 

että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimuskohteena oli monipuolisen oppi-

lasaineksen omaava toisen asteen oppilaitos Vantaalla, josta 33 aineenopettajaa osal-

listui tutkimukseen. Aluksi opettajia pyydettiin haastattelemalla kertomaan työssään 

kohtaamastaan moraaliongelmasta ja sen ratkaisuyrityksistä. Opettajien haastattelu-

jen perusteella opettajien kohtaamista moraalisongelmista voitiin muodostaa neljä 

pääkategoriaa: opettajan toimintatapoihin liittyvät ongelmat, oppilaiden työmoraali, 

vähemmistöjen oikeudet ja koulun yhteiset säännöt. Moraalidilemmoja aiheutui tut-

kimuksen mukaan muun muassa liittyen arvosteluun, rankaisemiseen, vaitiolovel-

vollisuuteen, kiusaamiseen, uskonnollisiin kysymyksiin ja kiellettyihin asioihin. Tut-

kimustulokset osoittivat, että moraaliongelmien ratkaiseminen on hyvin tapauskoh-

taista.  

 

Haastattelujen jälkeen aineistoa kerättiin kyselylomakkeilla, joilla tarkasteltiin opet-

tajien ammatillista moraalia hypoteettisten moraalidilemmojen avulla Oserin (1991) 

mallin mukaisesti. Vastaus saatiin vain 21 opettajalta, sillä osa kieltäytyi vastaamasta 

omalla nimellään ja osa ei halunnut valita valmiista vastausvaihtoehdoista. Tutki-

mustulokset pisteytettiin Oserin mallin mukaisesti, ja vastaajille laskettiin yleiskuva 

hänen menettelytavoistaan. Tulosten mukaan lähes kaikki (n=19) opettajat käyttivät 

yleisesti ottaen yksipuolista päätöksenteko-orientaatiota eli tekivät päätöksen on-

gelmatilanteessa itse. Kiusaamistapauksissa opettajat pyrkivät antamaan vastuuta 

myös oppilaille, mutta puolestaan pyrkivät välttelemään päätöksentekoa tilanteissa, 

jotka koskivat kollegan huonoa ammattimoraalia. (Tirri 1999b.) Tässä tutkimuksessa 

käytetään vastaavanlaista kyselylomaketta, jota olen hieman mukaillut soveltumaan 

paremmin erityisopettajille.  
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Tupakointi eettisenä ongelmatilanteena.  Husu ja Tirri (2003) kertovat artikkelissaan ta-

paustutkimuksena aineenopettajasta, joka on yksi edellä mainittuun Tirrin tutkimuk-

seen osallistuneista 33 opettajasta. Tämä naisopettaja kertoi häntä askarruttavan mo-

raalidilemman olevan tupakointi. Tupakointi on suomalaisissa toisen asteen kouluis-

sa lailla kielletty koulupäivän aikana, mutta sekä oppilaat että opettajat rikkovat 

sääntöä monin tavoin. Kouluissa on erilaisia käytäntöjä tupakoinnin suhteen ja myös 

opettajat ovat niistä usein keskenään eri mieltä. Naisopettajan kertomuksen mukaan 

jotkut opettajat käyvät tupakalla oppilaiden kanssa ja osa jopa ehdottaa tupakkatau-

koa kesken oppitunnin. Opettaja koki itsensä voimattomaksi tupakoinnin estämisen 

suhteen ilman muiden opettajien ja rehtorin tukea, eikä ollut vielä löytänyt hyvää 

ratkaisua moraalidilemmaan. (Husu & Tirri 2003.)     

 

Valinta vai persoona? Paul, French ja Cranston-Gingras (2001) esittelevät artikkelissaan 

kaksi erilaista teoriaa liittyen moraalidilemmojen ratkaisemiseen. Ensimmäisen teori-

an mukaan yksilö voi aina tarkoituksenmukaisesti valita ratkaisustrategian kohda-

tessaan moraaliongelman eli ihmisillä on vapaus ja kyky valita toimintatapansa tilan-

teissa. Toisen teorian mukaan persoonan ominaisuudet vaikuttavat ratkaisustrategi-

an valitsemiseen. Varmasti kukin tilanne vaikuttaa ratkaisustrategioihin, kuten Ose-

rin (1991) ja Tirrin (1999a) tutkimuksissa on ilmennyt. Opettajat eivät tunnu tekevän 

aina samanlaisia päätöksiä vaan tilannetekijöillä on vaikutusta. Heidän tutkimuksis-

saan ei mainita suoranaisesti opettajan persoonaa ja siitä mahdollisesti johtuvia vai-

kutuksia ratkaisustrategioihin. On kuitenkin oletettavaa, että ihmiset tekevät oman-

laisiaan ratkaisuja. Jos henkilö on esimerkiksi reipas ja toimeen helposti tarttuva, hän 

toimii kiusaamistilanteessa oletettavasti ripeämmin, kuin rauhallisempi ja pohdiske-

levampi henkilö. Melko vaikeaa on kuitenkin arvioida, kummalla on enemmän vai-

kutusta ratkaisustrategiaan, tilannetekijöillä vai persoonalla. 
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4 ERITYISOPETTAJUUS AMMATTINA 

 

 

Tässä luvussa esittelen erityisopetuksen järjestämisen piirteitä Suomessa sekä kuvai-

len erityisopettajan työnkuvaa. Tarkastelen myös millä tavalla eettisyys liittyy juuri 

erityisopetukseen ja erityisopettajan työhön. 

 

4.1 Erityisopetus Suomessa 

 

Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (POP 2004) mukaan ”Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, 

jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan… Opetuksessa erityistä 

tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat 

heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen 

tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä ja sosiaalista tukea. Erityi-

sen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asian-

tuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöi-

tä.”  

 

Erityisopetuksen eri muodot. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa tu-

kiopetusta, mutta jos se ei yksin riitä, oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetus-

ta. Oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen, jos opetusta ei voida muuten an-

taa. (POP 2004). Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on joko ennaltaehkäistä 

vaikeuksia tai kuntouttaa ja korjata jo ilmenneitä vaikeuksia tietyissä aineissa. Luo-

killa 1–6 osa-aikaisen erityisopetuksen avulla pyritään tukemaan enemmän koko-

naisvaltaista koululaisuutta, kun taas luokilla 7–9 erityisopetuksen painopiste on 

usein kielissä ja matematiikassa sekä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien voittami-

sessa. Luokkamuotoista erityisopetusta puolestaan järjestetään yleiskoulun yhtey-

dessä olevalla erityisluokalla tai erityiskoulussa. (Kivirauma, Rinne, Klemelä, Leppä-

nen, Tuominen & Wallenius 2004, 26–28.)  
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Oppilasmäärät. Tilastokeskus on tilastoinut erityisopetuksen oppilasmääriä eri tavoin. 

Syksyllä 2005 erityisopetukseen oli otettu tai siirretty lähes 43 000 oppilasta, eli 7 pro-

senttia kaikista peruskoulun oppilaista (586 381). Syksyllä 2003 vastaava määrä oli 36 

839 oppilasta, eli 6,2 prosenttia peruskoulun oppilaista. Vuonna 1995 erityisopetuk-

sessa opiskelevien oppilaiden määrä oli 17 013 (2,9 %). Erityisopetuksen piirissä opis-

kelevien osuus on siis kasvanut 4,1 prosenttia kymmenessä vuodessa, vuodesta 1995 

vuoden 2005 syksyyn mennessä. Syksyllä 2005 erityisopetukseen otetuista tai siirre-

tyistä 24 prosenttia oli integroitu kokonaan, 21 prosenttia sai opetuksen peruskoulu-

jen yleisopetuksen yhteydessä osittain, 33 prosenttia peruskoulujen erityisryhmissä 

ja 22 prosenttia erityiskoulujen erityisluokilla. Lähes 130 000 peruskoulun oppilasta 

eli 22 prosenttia oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2004–2005 

lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi. (Tilastokeskus 2007.) 

 

Erityisoppilas. Jokainen erityisoppilas on oma persoonansa yksilöllisine tarpeineen. 

Rinne, Kivirauma ja Wallenius (2004, 51) sanovat kuitenkin, että lähes kaikkia eri-

tyisoppilaita yhdistää jonkinasteinen subjektiivisen epäonnistumisen kokemus kou-

lun asettamien tavoitteiden saavuttamisessa määräajassa ja resurssein, jotka ovat 

yleisopetuksen käytössä. Tutkimusten perusteella erityisoppilaita yhdistävä tekijä on 

myös sukupuoli, sillä pojat muodostavat erityisoppilaiden enemmistön sekä Suo-

messa että ulkomailla. Vaikka tyttöjen osuus onkin jonkin verran kasvanut, poikien 

osuus on aina ollut suurempi eli noin 60 prosenttia.  

 

4.2 Erityisopettajan työnkuva 

 

Erityisluokanopettaja. Erityisluokkaopetus kohdistuu oppilaisiin, jotka on jaettu ope-

tuksellisten tarpeiden mukaisesti ryhmiin. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa on 

usein apuna koulunkäyntiavustajia, luokka-avustajia tai henkilökohtaisia avustajia 

riippuen oppilaiden tuen tarpeesta. Koulunkäyntiavustajien saatavuus kuitenkin 

vaihtelee paljon kuntien välillä. Ryhmien sisällä yksilöiden taitojen ja kykyjen väli-

nen vaihtelu voi olla suuri esimerkiksi vamman laadusta, asteesta ja hoidosta riippu-
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en. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunanen 2002, 212–214; Salminen 1989, 52–54, 

108.)  

 

Laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alaisen eli luokattoman erityisopetuksen avulla py-

ritään auttamaan ja tukemaan oppilaita, joilla on esimerkiksi kielellisiä häiriöitä, op-

pimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Nimensä mukaisesti laaja-alaisen erityisopettajan 

työkenttä on laaja, sillä opetustyön lisäksi hän pitää yhteyttä muun muassa oppilai-

den koteihin ja yhteistyökumppaneihin sekä toimii erityisopetuksen asiantuntijana ja 

konsulttina työyhteisössään. Opetus tapahtuu pääasiassa klinikka- tai pienryhmä-

opetuksena, mutta myös samanaikaisopetus luokanopettajan työparina on mahdol-

lista. Laaja-alainen erityisopetus vaatii erityisopettajalta monenlaisia tietoja ja taitoja, 

sillä hänen oppilaansa tuentarpeineen vaihtelevat tunnista toiseen. (Hautamäki ym. 

2002, 212–214; Salminen 1989, 51–52.)  Tämä tutkimus kohdistuu perusopetuksessa 

sekä erityisluokanopettajana että laaja-alaisena erityisopettajana työskenteleviin 

opettajiin.  

 

Rooli. Erityisopettajien rooli muuntuu kouluyhteisön tarpeiden mukaan, sillä koulu-

jen heterogeeninen oppilasaines vaatii erityisopettajilta monipuolisia valmiuksia 

kohdata ja käsitellä oppilaiden mukanaan tuomia ongelmia. Erityisopettajan rooli on 

moniulotteinen, sillä häneltä edellytetään kontakteja oppilaisiin, vanhempiin, ai-

neenopettajiin ja oppilashuoltohenkilöstöön. Erityisopettajan työ edellyttää tiimityö-

tä ja vuorovaikutustaitoja myös luokanopettajien kanssa. Erityisopettajan ja luokan-

opettajan välille voi syntyä jännitteitä esimerkiksi erilaisten näkökulmien vuoksi, 

sillä oppilas saattaa koululuokassa olla ongelma, mutta erityisopettajalle hän on asia-

kas. (Huhtanen 2000, 88.)  

 

Oppilashuoltotyöryhmän jäsen. Erityisopettaja kuuluu usein myös oppilaitoksensa op-

pilashuoltotyöryhmään, missä pohditaan oppilaita koskevia ongelmia. Oppilashuol-

totyöryhmien perustaminen ei ole lakisääteistä, mutta vuonna 2001 noin 70 prosen-

tissa maamme kouluja toimi oppilashuoltoryhmä. Hieman koulusta riippuen mo-

niammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, erityisopettaja, koulutervey-
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denhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja luokanopettajia. Oppilashuoltoryh-

mässä opettajan ja erityisopettajan on mahdollista keskustella oppilaitaan koskevista 

pulmista ja saada apua ja tukea muilta ammattilaisilta. Näin opettajat eivät joudu 

kantamaan yksin huolta vaan heidän on mahdollisuus saada tukea ajatuksilleen ja 

ratkaisuilleen. Oppilashuoltotyöryhmissä voidaan käsitellä esimerkiksi oppimisvai-

keuksiin, erityisopetuksen tarpeeseen, kiusaamiseen, työrauhaongelmiin, väkivaltati-

lanteisiin tai luvattomiin poissaoloihin liittyviä asioita. (Opetusministeriö 2002.) 

 

Erityisopettajien työhyvinvoinnista tulee myös huolehtia, sillä Billingsleyn (2004) 

mukaan erityisopettajien kokemat työhön liittyvät ongelmat saattavat pitkittyessään 

aiheuttaa stressiä, mikä puolestaan voi johtaa työuupumukseen. Stressaantuneilla ja 

liian vähän tukea saavilla erityisopettajilla on myös vähemmän energiaa oppia uutta, 

kannustaa muita ja kehittää omaa opetustaan. Erityisopettajat tarvitsevat työssään 

kannustavia ihmissuhteita ympärilleen, jotta he voisivat kasvaa ammatillisesti. 

 

4.3 Eettinen erityisopetus 

 

Ammattiosaaminen ja arvot. Hautamäki, Lahtinen, Moberg ja Tuunanen (2002, 76–77) 

kuvaavat erityiskasvatuksen etiikkaa kaksirenkaisena ketjuna, jossa toinen rengas 

edustaa kasvatuksellista erityisosaamista (ammattiosaaminen) ja toinen erityiskas-

vattajan arvoja. Erityiskasvattajan on hallittava työssään monenlaisia ammattiosaa-

miseen kuuluvia asioita, kuten diagnosoinnit, opetusvälineet, -materiaalit ja –

metodit. Eri tavoin poikkeavien erityisryhmien kasvatuksellisten ongelmien ratkai-

suissa saatavilla oleva tieto on osittain epävarmaa ja todennäköisyyksiin perustuvaa. 

Niinpä kasvatusratkaisuihin liittyy aina riskejä. Ammattiosaamisen taso on pyrittävä 

pitämään korkealla ja ajan tasalla. Erityiskasvattajan työssä pelkkä ammattiosaami-

nen ei kuitenkaan riitä. Työn eettisyyttä tarkasteltaessa on pääpaino kiinnitettävä 

niihin arvopäämääriin, jotka ohjaavat kasvattajaa hänen auttamistyössään. Hauta-

mäen ym. mielestä ammattiosaamisen ja eettisyyden välillä on kasvattajan työssä 

selvä yhteys. Eettisyys ei ole asiantuntemuksesta irrallinen osa, vaan kasvattajalla on 

eettinen velvollisuus tuntea tekojensa seuraukset ja vaikutukset. Hyvä tai jalo tarkoi-
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tus ei kompensoi tyhmyydestä, asiantuntemattomuudesta tai tietämättömyydestä 

johtuvia eettisiä puutteita. 

 

Erityisopetukseen kohdistuvat paineet. Paulin, Frenchin ja Cranston-Gingrasin (2001) 

mukaan erityisopetukseen kohdistuu paineita sekä profession ulkopuolelta että 

myös sen sisältä. Erityisopetuksen kustannukset ovat suuria ja erityisopetuksesta 

saatavaa hyötyä on vaikea tarkastella määrällisesti, mikä on herättänyt myös valta-

kunnallista keskustelua. Etiikkaan erityisopetuksen kentällä on kiinnitetty hyvin vä-

hän huomiota, mutta kiinnostus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Paul ym. 

ovat sitä mieltä, että muun muassa erityisopettajat, tutkijat, opettajainkouluttajat ja 

poliitikot tarvitsevat etiikasta lisää tietoa, jotta he pystyisivät esimerkiksi arvioimaan 

moraalidilemmoja ja työskentelemään lasten vanhempien kanssa.  

 

Erityisopetuksella on Howen ja Miramontesin (1992, 1) mielestä voimakas eettinen 

tehtävä, sillä erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria koskevilla päätöksillä on vai-

kutus koko heidän loppuelämäänsä. Heidän mukaansa integraatiota voidaan pitää 

myös tutuimpana esimerkkinä erityisopetuksen esiin nostamasta eettisestä haastees-

ta.  Erityisopetus onkin moraalisesti ja poliittisesti monimutkainen alue. Erityisopet-

tajat joutuvat usein puolustamaan erityisoppilaiden oikeuksia, kuten myös heidän 

perheensä ja ystävänsä. On olemassa ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että taloudellisia 

resursseja ei kannata tuhlata ihmisiin, jotka eivät pysty toimimaan yhteiskunnan it-

senäisinä kansalaisina. Keskustelua puolesta ja vastaan on käyty esimerkiksi laitosten 

olemassaolosta, integraatiosta, inkluusiosta ja segrekaatiosta. (Paul ym. 2001.) 

 

Oikeudenmukaisuus. Erityisopettajan tulee olla oikeudenmukainen, suvaitsevainen 

sekä tavoitella oppilaan etua. Kaikilla ihmisillä on oikeus oikeudenmukaiseen ja tasa-

arvoiseen kohteluun koulussa, mutta joillekin opettajille oikeudenmukaisuus on kui-

tenkin liian vaikeaa ja he valitsevat sen sijaan kiltteyden. Oikeudenmukaisuuden 

vaikeus liittyy Fainin (1998) mukaan yksilölliseen opetukseen, jossa otetaan huomi-

oon lasten opiskelua vaikeuttavat/huonontavat asiat. Jos erityistä tukea tarvitseva 

lapsi on esimerkiksi hitaampi kirjoittamaan verrattuna muihin, voidaan hänelle an-
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taa kokeessa lisäaikaa. Yleisopetuksessa lisäajan saaminen puolestaan voidaan ajatel-

la epäreiluksi muita oppilaita kohtaan eli yleisopetuksessa opetuksen räätälöinti yk-

silöllisesti voisi uhata oikeudenmukaisuuden periaatteita. (Fain 1998.)   

 

Suvaitsevuus. Jokainen ihminen on omanlaisensa yksilö ja esimerkiksi hänen kulttuu-

risesta taustastaan tai vauriostaan huolimatta häntä täytyy kohdella tasa-arvoisesti. 

Työssään erityisopettaja kohtaa ulkonäöltään, käytökseltään ja taidoiltaan hyvin eri-

laisia ihmisiä ja hänen tulee olla suvaitsevainen heitä kohtaan. Usein ihmiset kertovat 

olevansa suvaitsevaisia, mutta kohdatessaan kehitysvammaisen lapsen he menevät 

lukkoon eivätkä pysty suhtautumaan lapseen kuten normaaliin lapseen. (Fain 1998.)  

 

Hyvän tekeminen. Erityisopettaja tasapainoilee työssään pyrkiessään ajattelemaan op-

pilaan etua ja estäessään haitallisia asioita tapahtumasta. On väärin kohdella kaikkia 

lapsia samalla tavalla, jos tietää heidän kykyjensä olevan erilaisia. Erityisoppilaat 

tarvitsevat opetuksen mukailemista ja sovittamista heidän tarpeidensa ja puutteiden-

sa mukaan, jotta he voivat kehittyä taidoissaan ja sen myötä edistyä oppimisessaan. 

On kuitenkin eri asia ajatella ja tahtoa hyvää kuin oikeasti tehdä hyvää. Erityisopetta-

jan tulee ”puolustaa omiaan” ja ottaa asiakseen parantaa tasapuolisesti kaikkien op-

pilaidensa oloja ja oppimisen edellytyksiä. Oppilailla on kuitenkin aina tarpeita, joita 

ei voi täysin tyydyttää, mutta opettaja voi tehdä parhaansa. (Fain 1998.)     

 

Arvojen ja etiikan pyörteissä. Marttisen pro gradu-tutkielmassa (2004) ”Arvojen ja etii-

kan pyörteissä – Erityisopettajan arvot ja etiikka” oli tarkoitus teemahaastattelujen 

avulla selvittää erityisopettajien työtä ohjaavia arvoja ja sitä, miten arvot tulevat 

opettajan työssä esille. Tutkimustulosten mukaan yksilön kunnioittaminen ja ihmis-

arvo olivat tärkeimpiä erityisopettajien työtä ohjaavia arvoja. Lisäksi erityisopettajan 

työn eettisyyteen liittyen korostettiin oppilaan parhaaksi toimimista sekä oman toi-

minnan monipuolista pohdintaa ja arviointia eli itsereflektiota. Erityisopetuksessa 

yksilöllisyys korostuu enemmän kuin yleisopetuksessa, ja kunkin oppilaan yksilölli-

set piirteet onkin helpompi ottaa huomioon erityisopetuksessa. 
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Erityisopettajan työ eettisenä ammattina. Koskenniemen pro gradu-tutkielmassa (1997) 

”Erityisopettajan työ eettisenä ammattina – tapaustutkimus neljän erityisopettajan 

näkemyksistä työstään” tavoitteena oli kirjoitelmien ja teemahaastattelujen kautta 

selvittää erityisopettajien työhön liittyvää eettistä problematiikkaa. Tutkimuksen tu-

losten mukaan erityisopettajan työnkuvaan liittyy olennaisesti ihmisen kunnioitus ja 

tasa-arvoisuus. Oppilaan opettaminen, kasvattaminen ja identiteetin vahvistaminen 

korostuu heikkojen ja ongelmaisten oppilaiden kanssa työskenneltäessä. Erityisopet-

tajan työhön kohdistuu erilaisia odotuksia oppilailta, vanhemmilta ja ympäröivältä 

yhteiskunnalta, joten erityisopettaja elää monenlaisten paineiden ja odotusten risti-

aallokossa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tarkastelen tässä luvussa tutkimuksen toteutukseen liittyviä asioita. Aluksi esittelen 

tavoitteen ja tutkimuskysymykset. Lisäksi kerron tutkimusmenetelmistä, kohderyh-

mästä sekä miten tulen aineistoa analysoimaan. 

 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusopetuksen erityisopettajien näkemyk-

siä työnsä eettisyydestä. Tavoitteena oli saada selville, millaisia eettisiä ongelmatilan-

teita erityisopettajat työssään kohtaavat ja miten he ratkaisevat työssään kohtaami-

aan moraaliongelmia. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia eettisiä ongelmatilanteita erityisopettajat kohtaavat työssään? 

2. Miten erityisopettajat ratkaisevat työssään kohtaamiaan eettisiä ongelmatilan-

teita? 

 

 5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa käytettiin survey-tutkimusmenetelmää ja aineisto kerättiin kyselylo-

makkeen avulla keväällä 2005. Tuomen ja Sarajärven (2004, 74) mukaan kysely on 

hyvä menetelmäksi silloin, kun halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän 

toimii, kuten toimii. Kyselytutkimuksen etuna on mahdollisuus kerätä laajempi tut-

kimusaineisto kuin esimerkiksi haastattelemalla.  Kyselyn määrällistä tutkimusotetta 

haluttiin kuitenkin täydentää kolmella avoimella kysymyksellä, jotta saataisiin katta-

vampi ja syvällisempi kuva tutkimusaiheesta. 

 

Erityisopettajille lähetetyssä kirjeessä oli aluksi saate (ks. Liite 1.), jossa hieman ker-

rottiin tutkimuksen tarkoituksesta sekä annettiin kyselylomakkeen vastausohjeet. 
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Kyselylomakkeen lisäksi vastaajien tuli täyttää taustatietokysely (ks. Liite 2.), jossa 

tiedusteltiin muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, ammattinimike, kou-

lutustausta ja työkokemus erityisopettajana vuosina. 

 

Kyselylomakkeessa (ks. Liite 3.) oli aluksi kolme avointa kysymystä. Avoimia kysy-

myksiä seurasi 11 kuvausta eettisistä ongelmatilanteista, joita opettaja voi kohdata 

koulupäivän aikana. Jokaiseen tilanteeseen oli muotoiltu kuusi ehdotusta siitä, kuin-

ka opettaja voisi tilanteessa toimia. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot tuli arvioida vastaa-

malla joko kyllä (olen samaa mieltä) tai ei (olen eri mieltä). Ratkaisuvaihtoehdot tuli 

arvioida myös silloin, kun vastaaja ei ollut aivan varma kummastakaan (kyllä/ei) 

vastauksesta. Näissä tapauksissa tuli vastata sen perusteella, kumpi vaihtoehto oli 

lähempänä omaa mielipidettä.  

 

Arvioinnin jälkeen vastaajan tuli ilmoittaa niiden ehdotusten numerot, joita hän piti 

parhaimpana ja huonoimpana tapana toimia kyseisessä tilanteessa. Jos mikään vaih-

toehto ei ollut vastaajalle läheskään sopiva, sai hän kertoa varatuille tyhjille riveille 

lyhyesti, miten itse menettelisi kyseisessä tilanteessa. Jokainen erityisluokanopettaja 

tai laaja-alainen/osa-aikainen erityisopettaja ei välttämättä omassa työssään kohtaa 

kaikkia kuvattuja ongelmatilanteita, mutta vastaajia pyydettiin siinä tapauksessa 

eläytymään tilanteeseen ja arvioimaan ehdotukset sen perusteella, miten hän itse ku-

vittelisi toimivansa vastaavassa tilanteessa. 

 

Hypoteettiset kuvaukset eettisistä ongelmatilanteista ovat Oserin (1991) malliin pe-

rustuvia Tirrin (1999a) suomentamia tilanteita, joita mukailin soveltumaan parem-

min juuri erityisopettajille. Yhdeksän tilannekuvausta on lähes identtistä verrattuna 

Tirrin käyttämään lomakkeeseen, mutta kaksi tilannetta (numerot 2 ja 11) on täysin 

uusia. Kyseiset kaksi tilannetta eivät soveltuneet niin hyvin erityisopettajan työnku-

vaan, joten tein niiden tilalle sopivammat tilannekuvaukset ja vastausvaihtoehdot. 
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5.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erään kunnan erityisluokanopettajat sekä laaja-

alaiset erityisopettajat, jotka toimivat opettajina perusopetuksen piirissä. Tutkimuk-

sen tarkoituksena ei ole tarkastella erityisesti tietyn kunnan tai koulun erityisopetta-

jia vaan erityisopettajia yleisesti. Kohderyhmää mietittäessä erityisopettajan työn 

eettisellä luonteella ei koettu olevan merkittäviä maantieteellisiä erityispiirteitä, min-

kä vuoksi kysely saatettiin toteuttaa vain yhden kunnan sisällä. Kyselylomakkeita 

toimitettiin kaupungin sisäisen postin kautta yhteensä 168 kappaletta. Kyselylomak-

keen sisältäneet kirjekuoret osoitettiin koulujen koulusihteereille, joita pyydettiin 

toimittamaan ne edelleen erityisopettajille. Lisäksi koulujen rehtoreilta pyydettiin 

lupaa tutkimukselle sähköpostitse. Erityisopettajat saattoivat palauttaa kirjekuoren 

joko sisäisen postin kautta kouluvirastoon tai suoraan minulle. Kyselylomakkeiden 

toimittaminen vastaajille sisäisen postin kautta valittiin sekä kustannussyistä että 

vastausten palautuksen helpottamiseksi.  Oletuksena oli, että kirjekuoren palautus 

on erityisopettajille vaivatonta sisäisen postin kautta, mikä puolestaan kasvattaisi 

vastausprosenttia. 

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Kyselylomakkeella koottu aineisto analysoitiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatii-

visesti, sillä kyselylomake sisälsi myös kolme avointa kysymystä. Lisäksi erityisopet-

tajat käyttivät hyvin aktiivisesti mahdollisuutta kirjoittaa omin sanoin kuvaus siitä, 

miten hän tilanteessa toimisi.  

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka etsii teks-

tin merkityksiä. Tuomi ja Sarajärvi (2004, 107) kertovat sisällönanalyysista ja sisällön 

erittelystä puhuttavan usein synonyymeinä. He kuitenkin erottavat käsitteet lyhyesti 

seuraavasti: sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyysiä, jossa kuvataan 

kvantitatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä, kun sisällönanalyysillä puolestaan tar-

koitetaan dokumenttien sisällön sanallista kuvausta. Sisällönanalyysi kertoo usein 
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aineistosta enemmän kuin pintapuolisempi sisällön erittely. Tässä tutkimuksessa 

käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston analyysi jakautuu karkeasti 

kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 

2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen. Analyysimenetelmänä ”sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päätte-

lyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkit-

tavasta ilmiöstä”. Kaikissa analyysin vaiheissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkitta-

via heidän omasta näkökulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 106–115.) 

 

Aloitin tutkimusaineiston käsittelyn kirjoittamalla puhtaaksi vastaukset kolmeen 

avoimeen kysymykseen. Luin vastaukset useampaan kertaan läpi kysymys kerral-

laan. Etsin vastauksista sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Keräsin erilliselle 

paperille erityisen huomionarvoisia ajatuksia ja ideoita myöhempää käsittelyä var-

ten. Aineistosta nousikin esille ainakin kolme teemaa, joita käsittelen tarkemmin lu-

vussa seitsemän.  

 

Toinen analysoinnin vaihe oli ongelmatilanteiden käsittely. Kokosin Excel-

taulukkolaskentaohjelmaan kaikkien vastaajien kyllä- ja ei-vastaukset, sekä par-

haimmaksi ja huonoimmaksi valitut ratkaisuvaihtoehdot. Lisäksi kirjoitin puhtaaksi 

tekstit, mitä vastaajat olivat kirjoittaneet omin sanoin jokaiseen tilannekuvaukseen 

(1–11) liittyen. Omin sanoin kirjoitettua tekstiä oli kaikista tilannekuvauksista. Tar-

kastelin ongelmatilanteita yksi kerrallaan pitäen Excel-aineistoa ja kirjoitettuja tekste-

jä rinnakkain. Laskin kuinka moni erityisopettajista vastasi kyllä tai ei kuhunkin rat-

kaisuvaihtoehtoon ja mitkä ratkaisuvaihtoehdot saivat kannatusta parhaimmaksi ja 

huonoimmaksi vaihtoehdoksi kuvatussa tilanteessa. Tiivistin laskelmat taulukoiksi, 

jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa tuloksia. Lisäksi tein ongelmatilanteista kuvi-

oita, jotka löytyvät liitteestä 4. 



 32   

6 TUTKIMUSAINEISTON KUVAILUA 

 

 

Kyselylomakkeita tuli annetussa ajassa takaisin 25 kappaletta, eli vastausprosentti oli 

vain 15 %. Kyselyyn vastanneet erityisopettajat olivat kuitenkin vastanneet kysy-

myksiin hyvin perusteellisesti ja useimmiten käyttäneet mahdollisuutta kirjoittaa 

kuvaus siitä, miten itse kyseisessä tilanteessa toimisi. Näin ollen tutkimusaineisto 

muuttui entistä enemmän laadullisesti käsiteltäväksi aineistoksi. Erityisopettajien 

vastaukset olivat niin laajoja, että aineisto katsottiin riittäväksi tutkimusaineistoksi 

eikä uutta aineistonkeräystä siten suoritettu.  

 

Naisia vastanneista erityisopettajista oli 22 (88 %) ja miehiä 3 (12 %). Vastaajat jakau-

tuivat melko tasaisesti ammattinimikkeensä puolesta, sillä erityisluokanopettajia vas-

taajista oli 11 (44 %) ja laaja-alaisia/osa-aikaisia erityisopettajia 14 (56 %). Vanhin vas-

taajista oli syntynyt vuonna 1941 ja nuorin vuonna 1981, eli vanhimman ja nuorim-

man vastaajan ikäero oli huimat 40 vuotta. Vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta. Kuvios-

sa 2 on esitetty kyselyyn vastanneet opettajat ikäluokittain. 
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KUVIO 2. Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat ikäluokittain. 

 

Lähes puolet (48 %) vastaajista oli syntynyt 1950-luvulla. 1940-, 1960- ja 1970-luvuilla 

syntyneitä oli kutakin 4 kappaletta. Vain yksi vastaaja oli syntynyt 1980-luvulla.  
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Vastaajilla oli hyvin sekalainen koulutustausta. Moni oli kasvatustieteiden maisteri 

(erityisopettaja) tai kandidaatti, mutta osalla oli myös luokanopettajan, lastentarhan-

opettajan tai sosiaalikasvattajan pätevyys. Muutama oli pätevöitynyt laaja-alaiseksi 

erityisopettajaksi suorittamalla erityisopettajan erilliset opinnot aikaisemman tutkin-

tonsa lisäksi.  

 

Kuviossa 3 on esitetty erityisopettajien opettamien oppilaiden luokka-aste. Yli puolet 

eli 56 % erityisopettajista opetti alakoulun oppilaita, joiden luokka-aste oli 1–6. Noin 

kolmasosa eli 32 % erityisopettajista opetti 7–9. luokan oppilaita. Kolmen (12 %) eri-

tyisopettajan oppilaat olivat koko perusopetuksen piiristä eli luokilta 1–9.  

 

14

8

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Luokat 1-6
Luokat 7-9
Luokat 1-9

 
KUVIO 3. Oppilaiden luokka-aste.  

 

Kuviosta 4 seuraavalla sivulla voidaan nähdä, kuinka monta vuotta vastanneet eri-

tyisopettajat ovat toimineet erityisopettajana.  

 



 34   

2

5

3

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0-1 vuotta
1-4 vuotta
5-10 vuotta
yli 10 vuotta

 
KUVIO 4. Kokemus erityisopettajan työstä vuosina. 

 

Tutkimusaineistosta vain kahdella (8 %) erityisopettajana toimivalla oli työkokemus-

ta erityisopettajan ammatista vähemmän kuin vuosi. Viidellä (20 %) vastaajalla oli 

kokemusta yhdestä neljään vuoteen ja kolmella (12 %) viidestä kymmeneen vuoteen. 

Reilu puolet vastaajista (60 %) oli toiminut erityisopettajana jo yli 10 vuotta. Vastaa-

jista 64 % oli syntynyt 1950-luvulla tai sitä ennen, minkä vuoksi on luonnollista, että 

heillä on jo pitkä ura erityisopettajana takanaan.  
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7 ”MITEN PUNNITA JA ARVOTTAA RISTIKKÄISET EDUT JA OIKEUDET?” 

 

 

Kyselylomakkeessa oli kolme avointa kysymystä, joiden vastauksia tarkastelen en-

siksi. Tiedustelin erityisopettajilta millaisia moraalisia ongelmatilanteita he kohtaavat 

työssään ja miten he niitä ratkaisevat. Pyysin myös vastaajia kertomaan esimerkin 

viimeksi kohtaamastaan moraalidilemmasta ja sen ratkaisemisesta. Saamistani vas-

tauksista kävi ilmi, että erityisopettajat kohtaavat työssään hyvin monenlaisia moraa-

lisia ongelmatilanteita. Suorat lainaukset erityisopettajien vastauksista on sisennetty 

ja kursivoitu, ja perään on merkitty vastaajan numero. 

 

Erityisopettajien vastauksista selvisi, että erityisopettajien työssään kohtaamat on-

gelmatilanteet liittyvät usein yksilön tarpeiden ja yhteiskunnan vaatimusten välisiin 

ristiriitoihin, kollegoiden kesken syntyviin näkemyseroihin oppilaista tai kodin ja 

koulun väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi erityisopettajat mainitsivat monenlaisia 

yksittäisiä tilanteita, joissa he joutuvat pohtimaan menettelytapojaan päivittäin. 

 

7.1 Yksilön tarpeet vs. yhteiskunnan vaatimukset 

 

Jatkuvasti kuulee puhuttavan siitä, että kunnilla ja kouluilla on liian pienet taloudel-

liset resurssit, joilla tulisi selviytyä koko lukuvuosi. Kaikessa säästetään eikä myös-

kään erityispalveluita ole tarjolla riittävästi. Moni erityistä tukea tarvitseva lapsi tai 

nuori hyötyisi esimerkiksi henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan tuesta koulussa, 

mutta resursseja ei ole riittävästi. Koulunkäyntiavustajien saatavuudessa ja käytössä 

on paljon eroja kuntien välillä. Erityisopettajat kuvaavat tämänhetkistä tilannetta 

muun muassa seuraavasti:  

 

”Miten taata erityistä tukea tarvitsevan nuoren mahdollisuus hänen yksilölli-

syyttään kunnioittavaan ja tukevaan opiskeluun, kun yhteiskunnan vaatimuk-

set jatkuvasti kasvavat ja toisaalta työhön myönnetyt resurssit pienenevät?” (5) 
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Lisäksi yhä useammalle oppilaalle olisi suotuisaa käydä koulua pienryhmässä, mutta 

pienryhmäpaikkoja ei ole tarjolla niin paljon kuin niille olisi kysyntää.  Erityisopetta-

jat pohtivat yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa millaisia tukitoimia 

kenellekin oppilaalle on mahdollista resurssien puitteissa tarjota. Koulut yrittävät 

järjestää jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät olosuhteet käydä koulua, mutta 

aina mahdollisimman hyvä ei ole riittävän hyvä oppilaan vanhemmille, kuten seu-

raava esimerkki kertoo:  

 

”Hankalaa on selittää vanhemmille, että 1. ja 2. luokille ei ole tarjolla pienluok-

kapaikkoja, vaikka kuinka lääkärit ja psykologit sitä suosittelevat.” (13) 

 

Viime vuosina on ollut yleisesti puhetta myös siitä, että pätevistä erityisopettajista on 

jatkuvasti pulaa. Lisäksi koulunkäyntiavustajille olisi tarvetta enemmän, kuin mitä 

kouluilla on resursseja heitä palkata. Tilastokeskuksen mukaan koulunkäyntiavusta-

jia on vuonna 2004 ollut 7 600, joista valtaosa teki vajaata työviikkoa. Koulunkäyn-

tiavustajat työskentelevät yleensä henkilökohtaisena tai luokkakohtaisena avustaja-

na, ja suurimmalla osalla on joko koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu 

soveltuva tutkinto, kuten lähihoitajan tutkinto. Koulunkäyntiavustajan ammattitut-

kinnon voi opiskella 18 vuotta täyttänyt peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorit-

tanut.  (Kunta-alan ammattiliitto 2005.) Erään erityisopettajan mielestä todellinen 

tilanne on kuitenkin hieman toisenlainen. 

 

 ”Kouluavustajatilanne on hankala asia. Edelliskevään abi-tyttöset eivät ole han-

kalan lapsen avustajaksi sopivia. Tarvittaisiin koulutettuja aikuisia osaajia näi-

den lasten tueksi. Nykyinen systeemi asettaa mahdottomat vaatimukset molem-

mille.” (12) 

 

Koulunkäyntiavustajien työsuhteet ovat usein määräaikaisia kestäen vain lukuvuo-

den kerrallaan, jotta työnantaja ei joudu maksamaan palkkaa kesäajalta. Kunnilla on 

erilaisia käytäntöjä. Vakinaisten työsuhteiden harvinaisuus lisää avustajien vaihtu-

vuutta, mikä ei ole missään nimessä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden etu. Jo 
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vuonna 2001 silloinen opetusministeri Maija Rask on puhunut koulunkäyntiavustaji-

en vakinaistamisen puolesta. Hänen mielestään tukea tarvitseva lapsi tarvitsee ni-

menomaan jatkuvuutta ja pysyviä turvallisia ihmissuhteita. Raskin mukaan koulun-

käyntiavustajatoiminnasta ei ole säädöksiä. (Rask 4.12.2001) Monien opettajien kans-

sa keskusteltuani käytäntö näyttää olevan se, että kouluille tulee paljon halvemmaksi 

palkata koulunkäyntiavustajia työmarkkinatuella tai työllistämistuella, mutta näiltä 

henkilöiltä puuttuu usein koulutus ja pahimmassa tapauksessa myös motivaatio 

työskennellä haastavien oppilaiden parissa. 

 

7.2 ”Kenelle olla lojaali, oppilaille vai aineenopettajille?” 

 

Osa erityisopettajista koki yhteistyön kollegoiden kanssa haastavaksi aika ajoin. Eri-

tyisopettajat kertoivat kohtaavansa ongelmia luokanopettajien, luokanvalvojien ja 

aineenopettajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Pulmia liittyi esimerkiksi luokan-

opettajan/-valvojan ja erityisopettajan erilaisiin näkemyksiin oppilaista, oppilaiden 

eriarvoiseen kohteluun sekä vuorovaikutukseen. 

 

 ”Erimielisyydet toimenpiteistä, asenteiden ja katsomusten erot. Viestintävai-

keudet näissä tilanteissa; ei peitellen, ei kiertäen ja väistäen. Rehellisen puheen 

vaikeus niin, ettei ole loukkaava, mutta silti voi seistä sanojensa takana.” (2) 

 

”Luokanvalvojan ja erityisopettajan erilaiset näkemyserot ja ohjeet oppimisvai-

keuksien hoidossa.” (1) 

 

”Oppilaiden eriarvoinen kohtelu joidenkin opettajien taholta – oppilaan leimau-

tuminen edelleen yleistä. Tasa-arvoisuus ei aina toteudu. … Opettaja sysää han-

kalan oppilaan luotaan/tunniltaan ilman, että yrittää selvitellä asioita edes jälki-

käteen.” (6) 

 

”Opettajan oikeus vs. oppilaan oikeus. Erityisopettajana on olla samaan aikaan 

oppilaan puolustusasianajaja ja opettajan konsultti.” (4) 
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Muutama erityisopettaja kertoi vastauksissaan suoranaisista konfliktitilanteista, joita 

he ovat kohdanneet kollegoidensa kanssa. Seuraava esimerkki kertoo siitä, että tun-

nollisesta työmoraalista voi olla joskus jopa haittaa. 

 

 ”Halusin luokanopettajalta tietää, oliko eräs oppilaani palannut sairaslomaltaan 

(?) kouluun, kun on taipumusta jäädä kotiin. Kysyin myös, onko poika hoitanut 

läksyasiansa. Luokanopettaja haukkui minut pystyyn, kun kuulemma puutuin 

siihen, miten hän työnsä hoitaa. Selitykset pojan työn seurannasta olivat turhia 

(ollut pitkään oppilashuollon seurannassa). Joskus pääsisi helpommalla, kun ei 

puuttuisi kaikkeen, mutta kun työhön kuuluu niin monenlaista.” (7) 

 

Erityisluokalle siirto saattaa myös herättää erilaisia tunteita sekä erityisopettajassa, 

luokan- tai aineenopettajissa että lasten vanhemmissa. Erityisopettajat pohtivat kir-

joituksissaan kenen etua tulisi ensisijaisesti ajatella ja miten voidaan perustella oppi-

laan erityisluokalle siirto vanhemmille niin, että he suostuvat siihen. 

 

 ”Oppilaan etu olisi usein jatkaa omassa luokassaan, mutta entä jos opettaja ja 

esimerkiksi 25 luokkatoveria eivät jaksa. Miten punnita ja arvottaa ristikkäiset 

edut ja oikeudet (esim. käytöshäiriöoppilaan).” (4) 

 

”Miten turvata lapsen etu, jos vanhemmat suhtautuvat kielteisesti erityisope-

tukseen?” (15) 

 

”Muutama opettaja kieltäytyy ottamasta levottomasti käyttäytyvää oppilasta 

luokkaansa.” (6) 

 

Lisäksi tiedonsiirto erityisopettajan ja luokan- tai aineenopettajien välillä koettiin vä-

lillä hankalaksi. Erityisopettaja saattoi esimerkiksi tietää oppilaasta jotakin, mikä 

helpottaisi muiden opettajien työtä, mutta häntä oli kielletty kertomasta asiasta.  
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 ”Vanhemmat, oppilas tai joku muu kertoo luottamuksellisesti oppilaan asioista 

ja pyytää olemaan vaiti. Kuitenkin tieto saattaisi olla tarpeellinen esim. luokan-

opettajalle. (12) 

 

”Aineenopettajat eivät kerro ajoissa oppilaiden vaikeuksista.” (1)  

 

”Kenelle olla lojaali, oppilaille vai aineenopettajille?” (25) 

 

”Äiti kielsi kaiken tiedon siirtämisen koulun sisällä lapsen hankalasta lukivai-

keudesta (kaikki opettajat silti tiesivät, koska häiriö oli niin ilmeinen). … Äiti ei 

halunnut tiedon siirtoa lapsesta yläkouluun.” (14)   

 

Tiedonsiirrossa saattoi olla ongelmia myös sen vuoksi, ettei koulussa ollut yhteistä 

keskustelukulttuuria ja tapaa käsitellä asioita yhteisesti. Yhteisesti jaetut kokemukset 

ja neuvot saattaisivat auttaa opettajia toimimaan nopeissakin tilanteissa hyväksi ha-

vaitulla tavalla. Näin jokaisen opettajan ei tarvitsisi oppia yrityksen ja erehdyksen 

kautta. 

 

 ”Koulussa ei ole tilaa pedagogisille keskusteluille –ne katkaistaan. Ei jaeta 

vinkkejä ja kokemuksia, miten hankalassa tilanteessa on toimittu. Tieto oppilasta 

koskevissa asioissa ei kulje.” (22) 

 

7.3 ”Puuttua vai ei, kas siinä pulma” 

 

Erityisopettajat kokivat myös kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen joskus on-

gelmalliseksi. He joutuivat pohtimaan, milloin olisi aika puuttua perheiden ongel-

miin ja ottaa yhteys esimerkiksi sosiaaliviranomaisiin. Erityisopetuksen piirissä ole-

vien oppilaiden kotioloissa saattaa esiintyä erilaisia pulmia, kuten päihdeongelmia ja 

väkivaltaa, jotka heijastuvat myös lapseen.  

 

 ”Jos kotona on päihdeongelma ja näen sen vaikutuksen lapseen, missä kulkee raja 

jolloin ottaa yhteyttä sosiaaliviranomaisiin. Sama ongelma, jos arvelen lasta pa-
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hoinpideltävän. Onko pahoinpitely tapahtunut todella vaiko ei? Entä jos ilmoi-

tan suotta?” (21) 

 

 ”Miten informoin vanhempia oppilaan huonosta käytöksestä, jos minulla on 

epäilys, että vanhemmat käyttävät henkistä tai fyysistä väkivaltaa oppilastani 

kohtaan?” (9)   

 

 ”Oppilaiden hoidon laiminlyönti. Oppilaiden lievä pahoinpitely.” (24) 

 

Erityisopettajat saattavat pelätä ottaa yhteyttä sosiaaliviranomaisiin, koska se voi 

tarkoittaa yhteistyön loppumista kyseiseen perheeseen. On siis mahdollista, että lapsi 

saattaa joutua kärsimään kotonaan kaikenlaista, eikä kukaan ulkopuolinen (naapurit, 

opettaja tms.) puutu asiaan. 

 

 ”Epäröin yhteydenottoa sosiaaliviranomaisiin, koska JOS ilmoitukseni tulisi 

äidin tietoon, olisi yhteistyö varmasti poikki. Kyseessä ei kuitenkaan ollut pa-

hoinpitely tms. todella vakava asia, jolloin minun olisi ollut pakko ottaa yhteyttä 

sossuun. Haluan kuitenkin säilyttää välini lapsen äitiin, koska edessä on toden-

näköisesti vuosien yhteistyö (lapsi 1. luokalla) ja äiti yrittää toisaalta huolehtia 

lapsestaan (päihde-)ongelmastaan huolimatta.” (21) 

 

Lisäksi vanhemmat saattavat olettaa, että ongelmiin puututaan koulussa. Toisaalta 

heidän on kuitenkin vaikea käsitellä ongelmia, jotka koskevat heidän omia lapsiaan. 

Harva vanhempi suostuu uskomaan omaan lapseen liittyviä pulmia ja erityisopettaja 

saattaakin herkästi joutua vanhempien syyttelyn kohteeksi. 

 

 ”Vanhemmat pitävät koulun asiana puuttua ongelmiin, kun aiheuttajana on 

jonkun muun lapsi. Omaan (lapseen) puuttuminen on jo liioittelua, väärää arvi-

ointia, vainoamista, leimaamista. Syyllistä haetaan aina muualta. Joudun itse 

syntipukiksi ja ärtymyksen kohteeksi. ’Väärin hoidettu/liian myöhään puutut-

tu/turhaan puututtu/ei kuulu sulle!’ ” (14) 
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”Vanhemmat eivät kanna vastuuta lapsestaan vaan vaativat koulun yms. tahon 

puuttuvan lapsen ongelmiin ja syyttävät koulua/opettajaa ongelmista. Missä on 

open sietokyvyn raja? Kuinka suoraan voin sanoa vanhemmille, mistä lapsen 

ongelmat johtuvat?” (21)  

 

7.4 ”Riidat, tappelut välitunnilla, lintsaus, läksyt tekemättä, kiroilu” 

 

Yhteiskunnan vaatimuksiin sekä kollegojen ja kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön 

liittyvien pulmien lisäksi erityisopettajat mainitsivat lukuisia muita ongelmatilantei-

ta, joita he kohtaavat työssään ja pohtivat, miten tilanteissa tulisi toimia. Iso osa eri-

tyisopettajien työajasta kului vastausten perusteella muun muassa läksyjen tekemät-

tä jättämisen ja kirjojen kotiin unohtamisen selvittelyyn sekä poissaolojen kontrol-

lointiin. 

 

 ”Poissaolojen takia läksyt jäävät tekemättä, vaikka lapsilla on kännykät ja tois-

tensa sekä open numerot, mutta kännykkää ei enää käytetä sen alkuperäiseen 

tarkoitukseen vaan esimerkiksi leikkimiseen ja pelaamiseen.” (18)  

 

 ”Riidat, tappelut välitunnilla, lintsaus, läksyt tekemättä, kiroilu.” (16) 

 

Myös kiusaamistilanteiden ratkaiseminen, riitojen ja tappelujen selvittäminen ja 

muut kurinpidon toimenpiteet veivät erityisopettajien aikaa päivittäin. Kotien ja kou-

lun säännöt saattavat olla hyvin erilaisia ja oppilaiden voi olla näin ollen vaikea toi-

mia koulun sääntöjen mukaisesti. Erityisopettajat miettivät kirjoituksissaan, missä 

määrin esimerkiksi käytöshäiriöiseltä oppilaalta voidaan vaatia koulun yhteisten 

sääntöjen noudattamista? 

 

”Kuinka paljon lapsen, jolla on voimakas tahto ja taipumus reagoida hyvinkin 

väkivaltaisesti, voi antaa toimia omalla tavallaan ja kuinka paljon häneltä pitää 

vaatia samojen sääntöjen noudattamista?” (15) 
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”Lapset eivät useinkaan ole edes kuulleet arvoista ja eettisistä käsityksistä ja jos 

ovatkin, eivät ole välttämättä tottuneet noudattamaan niitä. On ilo kohdata op-

pilaita, joiden sisäinen kontrolli toimii.” (23) 

 

”Vanhemmat eivät ole sanojensa mukaan koskaan kieltäneet 1. luokkalaista lasta. 

Lapsi on rajaton, aggressiivinen muita lapsia ja aikuisia kohtaan. Yksi oppilas 

tulee opettajan/avustajan päälle luokan muiden oppilaiden katsellessa – miten 

saisi apua tilanteeseen?” (22) 

 

Koulussa on yleensä toimintaohjeita, joiden noudattamista kaikki opettajat eivät jak-

sa/viitsi valvoa. Koulun pelisääntöjen tulisi olla yhteisesti (oppilaat ja kaikki opetta-

jat yhdessä) laadittuja, jolloin kaikkien tulisi myös sitoutua niitä noudattamaan. Eräs 

opettaja oli huolestunut siitä, että koulun säännöt eivät välttämättä koske kaikkia 

oppilaita.  

 

 ”Koulun säännöt eivät tunnu koskevan kaikkia oppilaita, osa ”saa” vuosia rie-

hua ja pelotella muita oppilaita. Opettajilla ei ole keinoja tilanteeseen ja rehtorin 

luo meno ei auta. … Eri opettajat tulkitsevat eri tavoin koulun säännöt, eivät 

jaksa sanoa asiasta.” (22) 

 

Lisäksi erityisopettajat pohtivat oppilaisiin kohdistuvia erilaisia vaatimuksia ja odo-

tuksia. Vaatimukset saattavat tulla eri suunnilta, kuten vanhemmilta, muilta opetta-

jilta tai erityisopettajalta itseltään. Opettajien tulisi pyrkiä opettajan ammattietiikan-

kin mukaan oikeudenmukaisuuteen, mutta onko oikeudenmukaisuus sitä, että koh-

dellaan kaikkia oppilaita samalla tavalla? On vaikea määritellä missä määrin tulee 

ottaa eri tilanteissa huomioon lapsen erityisen tuen tarve.  

 

 ”Vanhemmat vaativat lapselta enemmän kuin mihin lapsella on edellytyksiä.” 

(24) 

 

 ”Miten paljon pitää tukea ja auttaa? Paljonko pitää vaatia?” (15) 
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”Aineenopettaja ei ota huomioon koetta laatiessaan oppilaiden oppimisvaikeuksia 

tai arvioidessaan esim. tuntiosaamisen osuutta numeroa antaessaan.” (1) 

 

 ”Rankaisenko eri oppilaita samasta asiasta (esim. tupakointi, kiusaaminen) sa-

malla lailla vai vaikuttaako erilaiset diagnoosit siihen?” (3) 

 

7.5 ”Reilu oikeus jokaiselle” 

 

Vain muutama erityisopettaja kertoi suoraan periaatteistaan, jotka ovat ohjanneet 

heitä kohtaamiensa moraalidilemmojen ratkaisussa. Esille tulivat kuitenkin muun 

muassa oikeudenmukaisuus, ammatti-identiteetti, kokemus ja koulun yhteiset peli-

säännöt. 

 

 ”Ratkaisua ohjaa vankka kokemus, koulun yhteiset pelisäännöt ja käytänteet.” 

(16) 

 

 ”Periaatteeni on reilu oikeus jokaiselle” (11) 

 

 ”Oma omatunto, ammatti-identiteetti, kokemus, oikeudentaju.” (3) 

 

 ”Pyrin siihen, että toisia ei saa vahingoittaa ja että annetut tehtävät tulee tehdä 

ja annettuja ohjeita noudattaa.” (15) 

 

Päätösten taustalla vaikuttavia periaatteita ei ole kovin helppo eritellä, sillä ne voivat 

vaihdella esimerkiksi tilanteesta toiseen. Lisäksi periaatteet ovat usein tiedostamat-

tomia. Todennäköisesti harva opettaja tulee syvällisesti miettineeksi millä perusteella 

hän ratkaisuja ongelmatilanteissa tekee. Luvussa 3.3 mainitsin Paulin, Frenchin ja 

Cranston-Gingrasin (2001) kaksi erilaista teoriaa liittyen moraalidilemmojen ratkai-

semiseen. Onko yksilö vapaa valitsemaan ratkaisun tilanteessa ja kuinka paljon per-

soonan ominaisuudet vaikuttavat? Varmasti yksilö valitsee omannäköisensä ja per-

soonansa tyyliin sopivan tavan ratkaista pulmia, mutta myös tilannetekijöillä on vai-

kutuksensa. 
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 8 ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMINEN 

 

 

Kyselylomakkeessa (ks. Liite 3) oli kuvattu 11 erilaista tilannetta, joita erityisopettaja 

voi kohdata työpäivänsä aikana. Erityisopettajia pyydettiin arvioimaan jokaista ti-

lannetta ja vastaamaan valmiiksi annettuihin kuuteen (6) ratkaisuvaihtoehtoon joko 

kyllä (olen samaa mieltä) tai ei (olen eri mieltä). Heitä pyydettiin arvioimaan ehdo-

tukset myös silloin, kun he eivät olleet aivan varmoja kummastakaan (kyllä/ei) vas-

tauksesta. Näissä tapauksissa erityisopettajan tuli vastata, kumpi vaihtoehto on lä-

hempänä hänen mielipidettään. 

 

Arvioinnin jälkeen vastaajia pyydettiin ilmoittamaan niiden ehdotusten numerot, 

joita he pitivät parhaimpana ja huonoimpana tapana toimia kyseisessä tilanteessa. 

Jos mikään vaihtoehto ei ollut läheskään sopiva, sai vastaaja kertoa omin sanoin ly-

hyesti, miten itse menettelisi kyseisessä tilanteessa. Erityisopettajat kirjoittivat hyvin 

paljon vastauksia omin sanoin, joten aineiston analysointi tapahtuu enimmäkseen 

laadullisesti. 

 

Analysoin seuraavaksi saamani vastaukset tilanne kerrallaan. Jokaisen tilanteen 

kohdalla on taulukkoon tiivistettynä tilannekuvaus, vastausvaihtoehdot sekä lukuina 

ja prosentteina kuinka moni vastaajista vastasi kyllä tai ei, ja minkä vaihtoehdon vas-

taajat valitsivat parhaaksi ja huonoimmaksi. Lisäksi liitteenä 4 on kuvioita tilanteista 

1–11, joissa vastaajien mielipiteet parhaimmasta ja huonoimmasta ratkaisuvaihtoeh-

dosta on esitetty pylväsdiagrammeina. 
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8.1 Oppilaan pahoinpitely 

 

Olet saanut tietää, että erästä oppilastasi ei huonojen numeroiden takia kotona 

ainoastaan moitita, vaan usein myös lyödään. 

 

Kaikkien kuuden ratkaisuvaihtoehdon kohdalta löytyi kannatusta sekä puolesta 

(kyllä) että vastaan (ei), kuten myös taulukosta 1 seuraavalla sivulla nähdään.  Eri-

tyisopettajista 75 % ei uhkailisi oppilaan vanhempia puhelimitse ja 78 % vastaajista 

vaatisi tapaamista vanhempien kanssa asian tiimoilta. 79 % erityisopettajista antaisi 

sosiaaliviranomaisten painostaa vanhempia. 59 % vastaajista ei soittaisi vanhemmille 

neuvoakseen heitä kääntymään terapeutin puoleen, kun taas 41 % tekisi niin. 96 % 

erityisopettajista ottaisi yhteyttä kolmanteen osapuoleen, eli vain yksi erityisopettaja 

ei toimisi niin. Noin puolet odottaisi ja seuraisi tilanteen kehittymistä, kun taas puo-

let uskoisi tietoihinsa eivätkä odottaisi. 

 

Myös mielipiteet parhaimmasta ja huonoimmasta ratkaisuvaihtoehdosta jakautuivat 

lähes jokaisen vaihtoehdon kesken (ks. myös liite 4). Erityisopettajien vastauksista ei 

siis selkeästi erotu paras tai huonoin ratkaisuvaihtoehto. Parhaimpina ratkaisuvaih-

toehtoina erityisopettajat pitivät ratkaisua 2 (33 %) ja 5 (29 %).  Kolmannes erityis-

opettajista siis järjestäisi tapaamisen oppilaan vanhempien kanssa ja 29 % ottaisi yh-

teyttä kolmanteen osapuoleen. Huonoimpana ratkaisuna vastaajat pitivät ratkaisua 1 

(42 %) eli erityisopettajat eivät puhelimitse uhkailisi vanhempia. Yleisesti ottaen toi-

seksi huonoimpana ratkaisuna pidettiin ratkaisua 6 (30 %), eli odottamista ja tilan-

teen seuraamista.  

 

Mielenkiintoista on, että vain ratkaisun 5 kohdalla erityisopettajilla ei ole vastakkai-

sia ajatuksia parhaimmasta ja huonoimmasta ratkaisuvaihtoehdosta. Muita vaihtoeh-

toja (1, 2, 3, 4 ja 6) on kannatettu sekä parhaimmaksi että huonoimmaksi toiminta-

malliksi. Esimerkiksi 10 erityisopettajaa pitää ratkaisua 1 huonoimpana, kun taas 

vastaavasti 3 pitää sitä parhaimpana ratkaisuvaihtoehtona. Samoin ratkaisun 6 koh-

dalla on eroavaisuuksia, sillä 3 erityisopettajaa pitää odottamista ja tilanteen seuraa-
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mista parhaimpana ratkaisuna, kun vastaavasti 7 erityisopettajaa ajattelee odottami-

sen olevan huonoin ratkaisuvaihtoehto. Vastaukset osoittavat, että on hyvin henkilö-

kohtaista kuinka opettajat näkevät tilanteen ja kuinka he toimisivat. 

 

TAULUKKO 1. Oppilaan pahoinpitely 

 

 

Erityisopettajien kirjoitusten mukaan kuvatussa tilanteessa osa opettajista ottaisi yh-

teyttä lapsen kotiin ja järjestäisi tapaamisen, jossa voisi olla mukana mahdollisesti 

myös koulukuraattori ja/tai koulupsykologi.  

 

”Ottaisin yhteyttä kotiin ja järjestäisin keskustelun, jossa ovat läsnä lapsi itse sekä 

vanhemmat. Keskustelun pohjalta katsoisin jatkotoimia. Jos keskustelu on sujunut 

hyvin, juttelisin jatkossa oppilaan kanssa, jos huonosti niin todennäköisesti ottai-

 
Olet saanut tietää, että erästä oppilastasi ei huonojen numeroiden takia kotona ai-
noastaan moitita, vaan usein myös lyödään. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Soitan vanhemmille ja teen heille sel-
väksi, että heille tulee suuria ongel-
mia, jos he jatkavat poikansa lyömistä 
huonojen numeroiden takia. (N=24) 

6 
25 % 

18 
75 % 

3 
12,5 % 

10 
41 % 

2. Vaadin tapaamista lapsen ja vanhem-
pien kanssa ja yritän tapaamisen yh-
teydessä selvittää tilanteen. (N=23) 

18 
78 % 

5 
12 % 

8 
33 % 

1 
4 % 

3. Lasta täytyy auttaa. Annan lastensuoje-
luviranomaisten painostaa vanhem-
pia. (N=24) 

19 
79 % 

5 
11 % 

1 
4 % 

3 
12,5 % 

4. Otan yhteyttä vanhempiin ja neuvon 
heitä kääntymään pikaisesti perhe- tai 
psykoterapeutin puoleen. (N=22) 

9 
41 % 

13 
59 % 

2 
8 % 

3 
12,5 % 

5. Otan yhteyttä kolmanteen osapuoleen 
(koulupsykologi, kouluviranomainen 
tms.) ja pyydän puuttumaan asiaan. 
(N=23) 

22 
96 % 

1 
4 % 

7 
30 % 

0 
0 % 

6. Ei ole varmaa, että saamani tiedot pi-
tävät paikkaansa – minun täytyy ensin 
katsoa ja odottaa, miten tilanne kehit-
tyy. (N=21) 

10 
48 % 

11 
52 % 

3 
12,5 % 

7 
30 % 
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sin yhteyttä sosiaaliviranomaisiin. Lisäksi koulun oppilashuoltoryhmässä seu-

raisimme tilannetta.” (5) 

 

”Pyytäisin tapaamiseen mukaan koulukuraattorin tai -psykologin.” (15) 

 

”Soitan vanhemmille, keskustelen ensin ja tilanteen mukaan jatko.” (16) 

 

”Vanhempiin vetoamalla ja lapsen etuun ja hyvinvointiin viitaten yrittäisin kes-

kustelemalla selvittää asiat…” (18) 

 

Moni vastaaja kertoi oppilaan pahoinpitelyyn liittyviä asioita käsiteltävän moniam-

matillisissa oppilashuoltoryhmissä, joihin kuuluu koulukohtaisesti vaihdellen esi-

merkiksi rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. Eri-

tyisesti koulukuraattorin kerrottiin olevan henkilö, joka vie asiaa oppilashuoltoryh-

mästä eteenpäin ja on yhteydessä oppilaan vanhempiin tai tarvittaessa sosiaaliviran-

omaisiin.  

 

”Tällaiset asiat koulussamme käsittelee moniammatillinen (rehtori, erityisopettaja, 

terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ym.) oppilashuoltoryhmä. Asia siirtyisi to-

dennäköisesti kuraattorin hoitoon (jolla saattaisi jo olla asiakaskontakti perhee-

seen.)” (7) 

 

”Tämä on tosi tilanne koulussamme. Näin toimimme: asia otettu oppilashuolto-

ryhmään, koulukuraattori on vastaavana toimijana, apuna x-projekti maahan-

muuttajatuntemuksineen, yhteydenotot sosiaaliviranomaisiin hoitaa kuraattori 

yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa, joka seuraa lapsien tilaa esim. lyömis- ja 

polttamisjälkiä. Nämä ovat asioita, joita erityisope tai luokanope huomattuaan ne, 

on velvollinen viemään eteenpäin, mutta opettaja ei voi näihin muuten puuttua. 

Eivät kuulu opettajan työnkuvaan.” (13) 

 

”Ottaisin asian esille oppilashuoltoryhmässä, varmistaisimme tietojen paikkaansa 

pitävyyden ja sopisimme kenen on tarve asiaan puuttua. Luonnollisin vaihtoehto 
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lienee koululääkäri, joka voi myös todeta pahoinpitelyn. Jos tapaus on vakava ja 

tiedot näyttävät oikeilta, niin ilmoitus lastensuojeluviranomaisille.” (6) 

 

”Meidän koulussa on selvä työnjako: Kuraattori hoitaa tällaiset asiat, opettaja 

on/voi olla mukana, mutta kuraattori on yhteydessä kotiin. On tärkeää, että kou-

lun ja kodin välit säilyvät sellaisina, että yhteistyö ja koulunkäynti sujuu.” (22) 

 

Erityisopettajien vastaukset vaihtelevat sen suhteen, että kehen he ottavat ensiksi 

yhteyttä. Toiset ottaisivat ensin yhteyttä vanhempiin, kun taas toiset keskustelisivat 

tilanteesta oppilashuoltoryhmässä ja pohtisivat siellä sopivaa menettelytapaa. On 

positiivista, että useissa kouluissa oppilashuoltoryhmä toimii hyvin ja säännöllisesti. 

Oppilashuoltoryhmässä erityisopettaja saa mahdollisuuden pohtia oppilaiden asioita 

yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, jolloin hän ei tavallaan ole yksin vastuussa 

menettelytavoista. Ilmoitus sosiaaliviranomaisille on myös mahdollista tehdä oppi-

lashuoltoryhmän nimissä, jolloin rehtori on päävastuussa eikä erityisopettaja.  

 

8.2 Levoton Katja 

 

Eräs vanhempi opettaja on tyytymätön Katjan käytökseen omassa luokassaan ja 

sanoo Katjan häiritsevän koko muun luokan opiskelua. Hänen mukaansa Katja 

vain höpöttää tunneilla, kiertelee ympäri luokkaa ja villitsee muita. Koulutehtä-

vänsä Katja kuitenkin tekee moitteettomasti. Opettaja vaatii Katjan siirtämistä 

erityisluokalle, mikä on Sinun mielestäsi turhaa ja perusteetonta. Tiedät, että ky-

seinen opettaja ei vain tule toimeen Katjan kanssa, joka taas on omasta mielestäsi 

kiva tyttö. 

 

Jokainen ratkaisuvaihtoehto sai erityisopettajilta kannatusta sekä puolesta (kyllä) että 

vastaan (ei) (ks. taulukko 2). Yli 90 % vastaajista neuvoisi opettajaa keskustelemaan 

Katjan kanssa (ratkaisu 4) ja ajattelisi tilanteessa Katjan parasta (5). Muiden vaihtoeh-

tojen kohdalla mielipiteet jakautuivat tasaisemmin puolesta ja vastaan. 
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Suurin osa vastaajista eli 67 % piti parhaana ratkaisua 4. Kukaan opettajista ei pitänyt 

ratkaisua myöskään huonoimpana vaihtoehtona. Toiseksi eniten kannatusta par-

haimmaksi ratkaisuksi sai ratkaisu 5 (21 %). 

 

Huonoimpina ratkaisuvaihtoehtoina vastaajat pitivät ratkaisua 1 (33 %) ja 3 (38 %). 

Erityisopettajat eivät haluaisi vihjailla kollegalleen, että hänen pitäisi vähän enem-

män yrittää tulla toimeen Katjan kanssa. Muutamalta opettajalta kannatusta huo-

noimmaksi vaihtoehdoksi saivat myös ratkaisut 2 ja 6. He eivät keskustelisi siirrosta 

erityisluokalle eivätkä ottaisi Katjaa kuukaudeksi luokkaansa kokeilujaksolle.  

 

Kuten taulukko 2 seuraavalla sivulla havainnollistaa, vain ratkaisut 2 ja 6 saivat kan-

natusta sekä parhaimmaksi että huonoimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi. Yhteensä 71 

% vastaajista piti ratkaisuja 1 tai 3 parhaana ratkaisuvaihtoehtona ja puolestaan 88 % 

piti ratkaisuja 4 tai 5 huonoimpina.  



 50   

TAULUKKO 2. Levoton Katja 

 

 

Moni vastaaja kertoi järjestävänsä kyseisessä tilanteessa tapaamisen, johon osallistui-

si kyseinen opettaja, Katja, mahdollisesti hänen vanhempansa sekä erityisopettaja. 

Keskustelun avulla pyrittäisiin löytämään ratkaisu, joka rauhoittaisi tilannetta.  

 

”Järjestän keskustelun, jossa olen itse mukana + Katja ja kyseessä oleva opettaja. 

Yritän saada molempia osapuolia kuuntelemalla ongelmaa avatuksi ja mahdollises-

 
Eräs vanhempi opettaja on tyytymätön Katjan käytökseen omassa luokassaan, ja 
sanoo Katjan häiritsevän koko muun luokan opiskelua. Hänen mukaansa Katja 
vain höpöttää tunneilla, kiertelee ympäri luokkaa ja villitsee muita. Koulutehtä-
vänsä Katja kuitenkin tekee moitteettomasti. Opettaja vaatii Katjan siirtämistä eri-
tyisluokalle, mikä on Sinun mielestäsi turhaa ja perusteetonta. Tiedät, että kysei-
nen opettaja ei vain tule toimeen Katjan kanssa, joka taas on omasta mielestäsi ki-
va tyttö.  
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Mielestäni kyseinen opettaja on hieman 
tiukkapipoinen ja haluaisi siirtää luokas-
taan pois kaikki vähänkin hankalammat 
oppilaat. Hänen pitäisi vaan opetella tule-
maan toimeen paremmin oppilaiden kans-
sa. (N=24) 

13 
55 % 

11 
45 % 

0 
0 % 

8 
33 % 

2. Lupaan keskustella siirrosta opettajan 
kanssa, mutta olen sitä mieltä, että Katjan 
paikka ei ole erityisopetuksessa. Katja suo-
riutuu koulutehtävistään hyvin, mutta 
opettaja ei vaan osaa käsitellä häntä. 
(N=23) 

16 
70 % 

7 
30 % 

2 
8 % 

3 
12,5 % 

3. Yritän vihjata opettajalle, että hänen pitäisi 
sietää hieman enemmän murrosikäisten 
oikkuja. (N=23) 

8 
35 % 

15 
65 % 

0 
0 % 

9 
38 % 

4. Neuvon opettajaa keskustelemaan Katjan 
kanssa hänen käytöksestään luokassa, jotta 
he voisivat sopia yhteiset pelisäännöt. 
(N=24)  

23 
96 % 

1 
4 % 

16 
67 % 

0 
0 % 

5. Tässä tilanteessa pitää miettiä Katjan paras-
ta, mikä ei ole erityisopetukseen siirtymi-
nen. (N=23) 

21 
91 % 

2 
9 % 

5 
21 % 

0 
0 % 

6. Suostun ottamaan Katjan luokkaani kuu-
kaudeksi koeajalle, ja katsotaan tilannetta 
sen jälkeen uudestaan. (N=22) 

14 
64 % 

8 
36 % 

1 
4 % 

4 
16,5 % 
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ti myös puretuksi niin, että opettajan ja Katjan yhteistyö alkaisi sujua paremmin.” 

(10) 

 

”Kutsuisin koolle neuvottelun, jossa mukana opettaja, tyttö ja vanhemmat. Ta-

voitteena sopia pelisäännöt ja seuraukset sääntöjen rikkomisesta. Vanhemmat voi-

vat tuoda tilanteeseen tietoa, jota meillä ei koulussa ole ja samalla he saavat kuulla 

miten koulussa menee. Kyselisin myös muilta tytön opettajilta palautteen hänen 

käytöksestään.” (20) 

 

”Järjestäisin Katjalle, opelle ja vanhemmille yhteisen keskustelutilanteen. Luokan 

kanssa voitaisiin puhua yleisellä tasolla luokassa toimimisesta, pelisäännöistä.” 

(22) 

 

Eräät vastaajat keskustelisivat aluksi vain Katjan kanssa hänen häiriökäytöksestään. 

 

”…Neuvottelen Katjan kanssa, mistä asia kiikastaa…” (14) 

 

”Ottaisin Katjan kahden kesken juttelemaan ja yrittäisin saada selville, miksi hän 

käyttäytyy hankalasti. Aina löytyy syy tarpeelle saada lisää huomiota ja sitä kun 

lähdetään selvittämään voidaan lasta oikeasti auttaa. Edellä esitetyt keinot ovat 

kuin puuteria finnin päälle. Ne eivät auta oikeasti, mutta helpottavat koulun arki-

päivää.” (13) 

 

”Keskustelisin Katjan kanssa tilanteesta ja tilanteen ’rauhoittamiseksi – puhtaan 

pöydän luomiseksi’ voisin ottaa hänet luokkaani vähäksi aikaa...” (12) 

 

”Puhuisin Katjan kanssa ja käskisin käyttäytyä ihmisiksi, vaikkei kemiat toimisi-

kaan. Jos ei auta, järjestän keskustelun Katjan ja open välille.” (25) 

 

Erityisopettajat ehdottivat myös joitakin tapoja, joilla Katjan häiriökäyttäytymistä 

voitaisiin oppitunneilla väliaikaisesti rajoittaa. 
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”…Jos rinnakkaisluokkamahdollisuus, voisiko vaihtaa luokkaa ettei joudu kyseisen 

opettajan tunneille?” (21) 

 

”Katjan parasta pohdittaisiin oppilashuoltoryhmässä → siirto jaksolle erityisryh-

mään, jos siihen päädytään, takaisin normaaliluokkaan heti kun mahdollista. Sijoi-

tus/istumapaikka luokassa ettei liikkuminen mahdollista tai se ei häiritse, Katjalle 

tekemistä ettei ehdi liikkua → haasteita.” (18) 

 

Yksi erityisopettaja suhtautui muita vakavammin Katjan ongelmiin ja lähettäisikin 

hänet lääkärin tutkimuksiin. 

 

”Ottaisin selvää miksi Katjan on vaikeaa istua paikallaan. Hakisin lähetteen neu-

rologiseen tutkimukseen tai psykiatriselle kuntoutusjaksolle valmiiksi, jos huoltaja 

sattuisi suostumaan asiaan.” (11) 

 

8.3 Petrin kiusaaminen 

 

12-vuotias Petri on luokassaan vanhin, mutta myös kooltaan pienin. Tämän vuoksi 

hän joutuu usein kiusauksen kohteeksi. Käsittelet matematiikan tunnilla pituus-

mittoja ja vähän ennen tunnin loppua kuulet taas huomautuksen Petristä, ja oppi-

laat hihittävät. 

 

Viiden ratkaisuvaihtoehdon kohdalla mielipiteet jakautuvat melko selvästi joko puo-

lesta tai vastaan (ks. taulukko 3). Kaikki erityisopettajat kertoisivat kiusaajille, että he 

eivät suvaitse moista käyttäytymistä. 87 % vastaajista ei pyytäisi kiusaajia kertomaan 

luokan edessä syitä toiminnalleen eikä kukaan erityisopettajista jättäisi puuttumatta 

käyttäytymiseen. Vastaajista 96 % jäisi tunnin jälkeen selvittelemään tilannetta asian-

omaisten kanssa. 78 % ei pyytäisi Petriä kertomaan luokan edessä miltä hänestä kiu-

saaminen tuntuu. Puolet erityisopettajista keskeyttäisi tunnin ja pohdiskelisi mitä 

luokassa tapahtuu, kun vastaavasti puolet eivät tekisi näin.  
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Vain kolme ratkaisuvaihtoehtoa sai kannatusta parhaimmaksi toimintatavaksi. Vas-

taajat pitivät parhaimpina ratkaisuvaihtoehtoina ratkaisuja 1 (37,5 %), 4 (37,5 %) ja 5 

(25 %). Muut vaihtoehdot (2, 3 ja 6) eivät saaneet lainkaan kannatusta parhaimmaksi 

ratkaisuvaihtoehdoksi.  

 

Huonoimpana ratkaisuna yli puolet (55 %) piti sitä, että Petri kertoisi luokan edessä 

tuntemuksistaan.  Hieman vähemmän kannatusta sai ratkaisu 3 (33 %). Ratkaisuja 2, 

4 ja 5 piti huonoimpana kutakin yksi erityisopettaja. Ratkaisuvaihtoehtojen 4 ja 5 

kohdalla erityisopettajien mielipiteet erosivat toisistaan, sillä molemmat ratkaisut 

saivat hieman kannatusta sekä parhaimmaksi että huonoimmaksi toimintatavaksi.  

 

Muutama opettaja kertoi, että yrittäisi aluksi puuttua kiusaamiseen oman luokan 

kesken, mutta kutsuisi lasten vanhemmat koululle mukaan keskustelemaan asiasta, 

jos kiusaaminen näyttäisi jatkuvan.  

 

”Sanoisin selvästi, etten hyväksy ko. käytöstä. Jos se kaikesta huolimatta jatkuu 

otan kiusaajat puhutteluun ja mahdollisesti siitä seuraa rangaistus. Jos käytös 

edelleen pysyy samana, kutsun vanhemmat keskusteluun.” (6) 

 

”Keskustelu tunnin jälkeen, sitten tarkka seuranta. Jos kiusaaminen osoittautuu 

jatkuvaksi, asiaa on käsiteltävä vanhempien kanssa ja koko luokan kanssa, koska 

kaikki ovat jotenkin siinä osallisina, vähintäänkin hyväksyvät tilanteen, kun eivät 

puutu siihen.” (7) 

 

”Sanoisin tiukasti: ei enää ikinä tuollaisia huomautuksia. Virittäisin keskustelun te-

keekö pituus/lyhyys ihmisestä paremman/huonomman.” (25) 

 

Yksi erityisopettaja haluaisi jokaisen luokan oppilaan miettivän omaa osuuttaan kiu-

saamistapaukseen ja pyytäisikin luokkaa kirjoittamaan paperille mitä tietävät Petrin 

kiusaamisesta. 
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”Kerron oman mielipiteeni kiusaamisesta ja etten hyväksy sitä. Pyytäisin jokaista 

oppilasta miettimään omaa osuuttaan asiassa selkeiden kysymysten avulla ja kir-

joittamaan paperille mitä he tietävät asiasta. Kiusaajat ja kiusatun otan yksitellen 

puheilleni. Teen selväksi seuraukset, ilmoitus kotiin ja seuranta. Asia sovitaan ja 

asiaan palataan määrätyn ajan kuluttua.” (20) 
 

 

TAULUKKO 3. Petrin kiusaaminen 

 

Vastauksista kävi ilmi, että muutama erityisopettaja ei keskustelisi kiusaamisesta 

yleisesti luokassa, jotta Petriä ei nolattaisi julkisesti yhtään enempää. 

 

”Ketään oppilasta ei tulisi leimata eikä nolata julkisesti. Siksi yhteisön sisäinen 

asian selvittäminen on parempi ratkaisu.” (11) 

 

 
12-vuotias Petri on luokassaan vanhin, mutta myös kooltaan pienin. Tämän 
vuoksi hän joutuu usein kiusauksen kohteeksi. Käsittelet matematiikan tunnilla 
pituusmittoja ja vähän ennen tunnin loppua kuulet taas huomautuksen Petristä, 
ja oppilaat hihittävät. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Kerron kiusaajille, etten vastaisuudessa 
suvaitse moisia huomautuksia. (N=23)   

23 
100 % 

0 
0 % 

9 
37,5 

0 
0 % 

2. Pyydän kiusaajat luokan eteen ja pyy-
dän heitä selittämään luokalle käyttäy-
tymistään. (N=23) 

3 
13 % 

20 
87 % 

0 
0 % 

1 
4 

3. En ole kuulevinani huomautusta. Tässä 
tilanteessa ei kannata puuttua asiaan. 
(N=23) 

0 
0 % 

23 
100 % 

0 
0 % 

8 
33 % 

4. Pyydän luokkaa panemaan työväli-
neensä pois. Sitten pohdiskellaan, mitä 
luokassa on oikein tekeillä. (N=24) 

12 
50 % 

12 
50 % 

9 
37,5 

1 
4 

5. Pyydän asianomaiset tunnin jälkeen 
luokseni ja selitän jokaiselle erikseen, 
ettei moinen käyttäytyminen ole sopi-
vaa. (N=23) 

22 
96 % 

1 
4 % 

6 
25 

1 
4 

6. Keskeytän opetuksen ja pyydän Petriä 
kertomaan, miltä hänestä tuntuu, kun 
hänelle nauretaan. (N=23) 

5 
22 % 

18 
78 % 

0 
0 % 

13 
55 % 



 55   

”Tällaiset letkautukset ovat koulussa päivittäisiä. Osa on hyväntahtoista, molem-

minpuolista, mutta yksipuolisena ja jatkuvana täyttää kiusaamisen kriteerit. Opet-

tajalta vaaditaan herkkiä tuntosarvia, jotta hän olisi perillä edes jotenkin lasten ja 

nuorten välisistä suhteista. Kiusattua ei voi mennä enää enempää julkisesti no-

laamaan kiusaajia puhuttelemalla. Myös kiusattu tarvitsee tukea siihen kuinka täl-

laisissa tilanteissa puolustautua. Kiusaamiseen pitää puuttua, mutta mitään ta-

kuuvarmaa poppakonstia ei tilanteen korjaamiseksi ole.” (5) 

 

”Petriä ei pidä pyytää kertomaan tunteistaan julkisesti. Tilanne on hoidettava hie-

notunteisesti. Kiusaajat keskusteluun ja selvitys, onko kiusaus ollut pitkäkestoista. 

Luokan ilmapiiri kartoitukseen. Erityisopen ja luokanopen apuna koulukuraattori. 

Kiusausselvittelyyn vanhemmat mukaan. Seuranta huolehdittava ja täytettävä 

mahdolliset ’kiusauslomakkeet’.” (13) 

 

Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että kiusaamisesta pitää nimenomaan keskustella koko 

luokan kuullen, jottei se jatkuisi myöhemmin. 

 

”Asiaan pitää puuttua koko luokan kuullen, muuten kiusaaminen voi jatkua myö-

hemmin.” (18) 

 

Erityisopettajat tuntuivat suhtautuvan kiusaamiseen hyvin vaihtelevasti. Osa ajatteli 

”letkautusten” kuuluvan koulun arkeen, mutta opettajan tulisi olla selvillä, milloin 

koulukiusaamisen kriteerit täyttyvät. Vastaajat pyrkisivät selvittämään asian luokan 

kesken, mutta kutsuisivat tarvittaessa myös vanhemmat mukaan keskusteluun.  

 

8.4 Edistysaskeleiden palkitseminen 

 

Seuraavan kokeen arvostelussa haluat palkita suuria edistysaskeleita tehneet hei-

koimmat oppilaat arvosanoilla, jotka ovat luokan keskiarvoonkin suhteutettuina 

erittäin korkeita. Ilmoitettuasi menettelystä eräät hyvät oppilaat ja heidän van-

hempansa valittavat. 
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Erityisopettajien vastaukset jakautuivat jokaisen ratkaisuvaihtoehdon kohdalla sekä 

puolesta että vastaan (ks. taulukko 4). Neljän vaihtoehdon (2, 3, 5 ja 6) kohdalla puo-

lustajat ja vastustajat jakautuvat lähes tasan. Puolet järjestäisi palaverin, jossa perus-

telisi toimintaansa, mutta puolet oli eri mieltä. Samoin puolet yrittäisi kirjallisen tie-

dotteen avulla rauhoitella vanhempia, muttei luopuisi suunnitelmastaan. Toiset puo-

let eivät tekisi niin. Tasan jakautuvat mielipiteet puolesta ja vastaan myös ratkaisu-

vaihtoehdon 5 kohdalla, jossa opettaja ei luovu pedagogisesta vapaudestaan kom-

menteista huolimatta. 57 % vastaajista ottaisi valitukset huomioon, mutta ei lähtisi 

puolustelemaan tekojaan, kun vastaavasti 43 % oli eri mieltä. 86 % erityisopettajista 

ei odottaisi valittajien hiljenemistä ja 70 % ei kutsuisi asianomaisia keskustelemaan. 

 

Kuten taulukosta 4 voidaan nähdä, erityisopettajien vastaukset parhaimmaksi ja 

huonoimmaksi ratkaisuksi jakautuivat melko tasaisesti lähes kaikkien ratkaisuvaih-

toehtojen kesken. Yhtä moni vastaajaa (32 %) piti parhaimpana ja huonoimpana rat-

kaisua 2. Parhaimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi saivat kannatusta myös vaihtoehdot 3 

(26 %), 5 (16 %) ja 6 (16 %).  

 

Eniten kannatusta huonoimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi sai ratkaisu 1 (37 %).  Kuten 

edellä jo mainittiin, kannatti 32 % vastaajista ratkaisua 2 huonoimmaksi. 15,5 % eri-

tyisopettajista puolestaan piti huonoimpana ratkaisuja 3 tai 5. Mielenkiintoista onkin, 

että ratkaisut 2, 3 ja 5 saivat melko tasaisesti kannatusta sekä parhaimmaksi että 

huonoimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi. Riippuisi siis hyvin paljon opettajasta, kuinka 

tilanteessa toimittaisiin. 
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TAULUKKO 4. Edistysaskeleiden palkitseminen 

 
 

Tämä tilannekuvaus edistysaskeleiden palkitsemisesta kuohutti erityisopettajien tun-

teita ja moni kertoikin, ettei pystyisi mitenkään toimimaan kuvatulla tavalla. Kokeita 

ei heidän mukaansa voi arvioida kuin yhdellä tavalla ja arvioinnin tulee olla oikeu-

denmukainen ja tasapuolinen kaikille. Kaksi erityisopettajaa jätti kokonaan tekemät-

tä kyllä/ei –arvioinnin ja kirjoitti vastauksensa tyhjille riveille. Tirrin (1999) luokan-

opettajilla toteuttamassa tutkimuksessa tuli esille saman tilannekuvauksen kohdalla 

vastaavanlaisia mielipiteitä, sillä opettajat eivät pitäneet ajatuksesta ”palkita” hei-

kompia oppilaita käyttämällä erilaista arviointikriteeristöä. 

 

Erityisopettajat kommentoivat tilannekuvausta muun muassa seuraavilla tavoilla: 

 

 
Seuraavan kokeen arvostelussa haluat palkita suuria edistysaskeleita tehneet hei-
koimmat oppilaat arvosanoilla, jotka ovat luokan keskiarvoonkin suhteutettuina 
erittäin korkeita. Ilmoitettuasi menettelystä eräät hyvät oppilaat ja heidän van-
hempansa valittavat. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. En voi olla kaikille mieliksi. Siksi odotan, 
että valittajat hiljenevät. (N=22) 

3 
14 % 

19 
86 % 

0 
0 % 

7 
37 % 

2. Tuntuu olevan tarpeellista järjestää oppi-
laille ja vanhemmille palaveri, jossa pe-
rustelen toimintaani. (N=21) 

10 
48 % 

11 
52 % 

6 
32 % 

6 
32 % 

3. Informoin vanhempia vielä kerran toi-
mintani syistä kirjallisesti ja yritän rau-
hoitella heitä. Suunnitelmastani en kui-
tenkaan luovu. (N=21) 

11 
52 % 

10 
48 % 

5 
26 % 

3 
15,5 

4. Valitus on otettava vakavasti. Siksi kut-
sun asianosaiset koolle ja yritän ymmär-
tää heidän pelkoaan. (N=20) 

7 
30 % 

13 
70 % 

2 
10 % 

0 
0 % 

5. Minulla on kohtuullinen pedagoginen 
vapaus, josta en luovu – en tässäkään ti-
lanteessa. (N=21) 

10 
48 % 

11 
52 % 

3 
16 % 

3 
15,5 

6. Otan valitukset huomioon, mutta tilanne 
ei vaadi suuria puolustustoimenpiteitä. 
(N=21) 

12 
57 % 

9 
43 % 

3 
16 % 

0 
0 % 
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”Olisin rehellinen – pyrkisin oikeudenmukaiseen ratkaisuun kaikkien osapuolien 

kannalta.” (2) 

 

”Samaa koetta ei voi arvioida kuin yhdellä tavalla, kaikkia oppilaita kohtaan täytyy 

olla tasapuolinen. En koskaan toimisi em. tavalla, palkitseminen täytyy hoitaa 

muulla tavalla.” (6) 

 

”Vaikka tietysti haluan palkita oppilaita nousujohteisesta kehityksestä oppimises-

sa, en voi antaa mitään muita kuin kokeen tuoman pistemäärän mukaisia arvosa-

noja. Muu menettely olisi epäoikeudenmukaista toisia kohtaan, myös silkkaa va-

lehtelua oppilaan todellisesta osaamisen tasosta. Edistymistä voi kehua muutenkin, 

ja tuleekin.” (11) 

 

”En palkitsisi koearvostelulla vaan tuntiosaaminen arvioidaan erikseen. Kokeella 

mitataan kaikkien suoritusta samoilla kriteereillä, ellei oppilaan oppimäärää ole yk-

silöllistetty, jolloin arvostelukaan ei ole vertailukelpoinen yleisopetuksen oppimää-

rää opiskelevien luokkatoverien kanssa.” (7) 

 

”…Käsittääkseni kokeet arvostellaan niissä osoitettujen tietojen ja taitojen mu-

kaan. Sen sijaan todistuksen arvioinnissa voi hyvin perustellustikin antaa ”hyvi-

tystä” edistysaskelista. Lisäksi stipendein on mahdollista palkita ja huomioida 

edistyminen.” (5) 

 

Lähes kaikki erityisopettajat mainitsivat vastauksissaan, että palkitsisivat oppilaiden 

edistysaskeleet jollakin muulla tavalla kuin koenumerolla. He antaisivat hyvin me-

nestyneille oppilaille suullista palautetta ja/tai palkitsisivat edistysaskeleet esimer-

kiksi stipendillä.  

 

”… Antaisin hyvin edistyneille sanallisen myönteisen arvion ja monta plussaa 

numeron perään. Antaisin myös sanallista palautetta kahden kesken. Oikeuden-

mukaisuus arvostelussa on uskottavuuden ydin. Kateutta ei kannata ruokkia.” 

(14)  
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”…Käyttäisin mieluummin sanallista palautetta kaikille oppilaille, ellei kyse ole 9. 

luokan päättöarvioinnista, silloin pitää arvioinnin vastata todellista osaamista, ei-

kä mitään ”armokaseja” voi antaa.” (13) 

 

”…Edistysaskeleet huomioisin muulla tavalla, kannustusstipendinä tai suullisena 

myönteisenä arviona luokan kuullen.” (20) 

 

Kolme erityisopettajaa kuitenkin voisi toimia tilanteessa kuvatulla tavalla. Yksi heistä 

voisi perustella toimintaansa, mutta kaksi muuta eivät lähtisi kommentoimaan toi-

mintaansa sen enempää. 

 

”Perustelisin toimintaani sillä, että jokaisen edistymistä mitataan suhteessa 

omaan edistymiseen. Toimisin näin kaikkien kanssa, en vain heikoimpien.” (15) 

 

”Aivan kuten esimerkissä 6 (”Otan valitukset huomioon, mutta tilanne ei vaadi 

suuria puolustustoimenpiteitä.”), ei vaadi kommentteja.” (16) 

 

8.5 Nahistelu koulun pihalla 

 

Sinun täytyy lähteä koulusta tavallista aikaisemmin tärkeän tapaamisen takia. 

Kun ylität koulunpihan ensimmäisellä välitunnilla matkallasi autolle, näet neljän 

pojan nahistelevan. Huomaat, että leikki on muuttumassa totiseksi tappeluksi: 

yhtä pojista potkaistaan ja toinen on nyrkit pystyssä. 

 

Kukaan vastaajista ei antaisi poikien jatkaa nahisteluaan vaan menisi lopettamaan 

sen ja puhutteleman asianomaisia (ks. taulukko 5). 52 % erityisopettajista yrittäisi 

lopettaa nahistelun ja pyytäisi poikia tulemaan seuraavana päivänä hänen puheil-

leen, mutta loput 48 % eivät toimisi näin. 61 % vastaajista ilmoittaisi nahistelusta kol-

legalle omaan kiireeseen vedoten. 78 % vastaajista ei odottaisi asiaan puuttumisen 

suhteen, vaikka heillä itsellään olisikin kiire. Erityisopettajista 74 % huutaisi pojille, 

että heidän tulee lopettaa nahistelu ja ilmoittaisi asiasta heidän luokanvalvojalleen. 
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Kuten taulukko 5 seuraavalla sivulla havainnollistaa, vain kaksi ratkaisuvaihtoehtoa 

sai kannatusta parhaimmaksi ratkaisuksi. Valtaosa (79 %) vastaajista piti parhaimpa-

na ratkaisua 2 eli poikien erottamista toisistaan ja puhuttelua. Loput 21 % vastaajista 

piti parhaimpana ratkaisuvaihtoehtoa 4, eli kollegalle ilmoittamista kun itsellä on 

kiire tapaamisen vuoksi.  

 

Yleisesti ottaen huonoimman ratkaisun kohdalla ero muihin ratkaisuvaihtoehtoihin 

oli myös hyvin selvä, eli 75 % vastaajista piti huonoimpana ratkaisua 1. Muutama 

vastaaja piti huonoimpana ratkaisuja 4 ja 5. Ratkaisut 3 ja 6 eivät puolestaan saaneet 

lainkaan kannatusta parhaimmaksi tai huonoimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi.  

 
 TAULUKKO 5. Nahistelu koulun pihalla 

 
Sinun täytyy lähteä koulusta tavallista aikaisemmin tärkeän tapaamisen takia. Kun 
ylität koulunpihan ensimmäisellä välitunnilla matkallasi autolle, näet neljän po-
jan nahistelevan. Huomaat, että leikki on muuttumassa totiseksi tappeluksi: yhtä 
pojista potkaistaan ja toinen on nyrkit pystyssä. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. On oikein, että tappelu on kiellettyä, 
mutta eikö poikien voi kerrankin antaa 
nahistella. (N=24) 

0 
0 % 

24 
100 % 

0 
0 % 

18 
75 % 

2. Menen poikien luo ja erotan heidät tar-
peen vaatiessa toisistaan. Pidän heille 
puhuttelun ja teen selväksi, ettei heidän 
käyttäytymisensä ole hyväksyttävää. 
(N=24) 

24 
100 % 

0 
0 % 

19 
71 % 

0 
0 % 

3. Yritän saada pojat lopettamaan tappelun. 
Vaadin poikia tulemaan huomenna luok-
seni, jotta voimme yrittää selvittää asian. 
(N=23) 

12 
52 % 

11 
48 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

4. Ilmoitan asiasta kollegalle, koska minulla 
ei ole nyt aikaa puutua asiaan. (N=23) 

14 
61 % 

9 
39 % 

5 
29 % 

2 
8 % 

5. Tapaamiseni ei jätä minulle aikaa puut-
tua asiaan, mutta heti kun minulla on ti-
laisuus, otan pojat puhutteluun. (N=23) 

5 
22 % 

18 
78 % 

0 
0 % 

4 
17 % 

6. Huudan pojille, että heidän on lopetetta-
va heti paikalla. Sitten informoin asiasta 
luokanvalvojaa. (N=23) 

17 
74 % 

6 
26 % 

0 
0 % 

0 
0 % 
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Jokainen vastaaja puuttuisi nahisteluun välittömästi jollakin tavalla, omasta kiirees-

tään huolimatta. He saattaisivat osapuolet muiden opettajien luo, elleivät ehtisi itse 

jäädä selvittämään tilannetta.  

 

”Tappelun väliin menen aina ja selvitän tilanteen osapuolten kanssa. Joskus ilmoi-

tan kotiin (vakavat tai jatkuvat), mutta usein jäävät keskenään selvitettäviksi.” (5) 

 
”Pojat on saatava erilleen puhuen tai muuten. Jos aikaa ei kerta kaikkiaan ole juuri 

sillä hetkellä, vien pojat selvittelyyn kuraattorin, rehtorin tai luokanvalvojan luo. 

Kaikkia on kuultava. Tarkistan seuraavana päivänä.” (6) 

 

”Erotettuani tappelupukarit minun on vielä varmistettava, että tappelu ei ala uu-

delleen lähdettyäni. Eli saatan toisen pojista sisälle ja informoin siellä esim. rehto-

ria tai jotain toista asiasta ja pyydän huolehtimaan asian seuraamisesta.” (10) 

 

Erityisopettajien kirjoituksista voidaan havaita, että he eivät ainoastaan lopeta nahis-

telua vaan sen lisäksi selvittävät, mistä nahistelu johtui ja nahistelun osapuolille ai-

heutuu mahdollisesti myös rangaistus. Erilaiset nahistelut ovat varmasti koulumaa-

ilmassa yleisiä, mutta on mukava huomata, että opettajat suhtautuvat niihin tarvitta-

valla vakavuudella. Erityisopettajat hoitavat vastaustensa perusteella ensin tappelun 

ja kiirehtivät sen jälkeen tapaamiseensa. He olivat sitä mieltä, että useimmiten ta-

paamisista voi tarvittaessa hieman myöhästyä. 

 

”Puuttuisin heti tilanteeseen ja estän pahoinpitelemisen jatkumisen. Vien pojat 

kollegalle/rehtorille jos en itse voisi jäädä selvittämään tilannetta.” (20) 

 

”Puuttuisin heti tappeluun ja puhuttelisin pojat tiukasti. Kokouksista voi aina 

myöhästyä kun selittää miksi myöhästyy.” (13) 

 

”Riippuu kiireestä, mutta lapsen etu menee aina kiireiden edelle, eli jos tilanne 

niin akuutti, että pitää mennä väliin ja puuttua niin puuttuisin, muussa tapauk-

sessa kollegoihin luottaen ilmoitan ja delegoin asian heille.” (18) 
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8.6 Myöhästelevä musiikinopettaja 

 

Musiikinopettaja, joka opettaa luokkaasi, tulee usein myöhässä tunnille. Kollega-

si, joka opettaa viereisessä luokassa valittaa Sinulle tilanteesta, sillä luokassa val-

litsee odotusaikana hirvittävä kaaos, eikä hän pysty metelin takia opettamaan 

normaalisti. 

 

Hieman yli 90 % vastaajista tekisi oppilaille selväksi, että heidän on käyttäydyttävä 

rauhallisesti sekä sanoisi kollegalleen, että valittaisi suoraan kyseiselle musiikinopet-

tajalle (ks. taulukko 6). Yli puolet erityisopettajista ei vaatisi musiikinopettajaa selit-

tämään heille myöhästelyään eivätkä läksyttäisi musiikinopettajaa vedoten hänen 

ammatilliseen moraaliin. 65 % vastaajista oli eri mieltä ratkaisun 5 kanssa, että ottaisi 

valituksen huomioon, muttei lähtisi selvittelemään kollegojen välisiä asioita. 74 % ei 

myöskään menisi seuraavalle musiikintunnille ja vaatisi selitystä tilanteesta. 

 

Reilut puolet vastaajista eli 54 % on pitänyt parhaimpana ratkaisua numero 1 eli op-

pilaiden rauhoittamista. Kuitenkin jokainen ratkaisuvaihtoehto on saanut ainakin 

yhden erityisopettajan kannatuksen parhaimmaksi ratkaisuksi. Hieman muita vaih-

toehtoja enemmän on kannatettu ratkaisuja 3 ja 2. 

 

Kuten taulukosta 6 nähdään, jakautui erityisopettajien mielipiteet huonoimmasta 

toimintatavasta melko tasaisesti kolmen vaihtoehdon kesken. Kolmasosa erityisopet-

tajista oli sitä mieltä, että huonoin ratkaisu oli numero 4 eli he eivät haluaisi puuttua 

musiikinopettajan toimintaan.  Ratkaisuvaihtoehdot 5 ja 6 saivat kannatusta huo-

noimmaksi menettelytavaksi yhtä paljon, eli 29,5 %.  
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TAULUKKO 6. Myöhästelevä musiikinopettaja 

 

 

Myös erityisopettajien kirjoitusten mukaan reilu viidennes erityisopettajista ei ollut 

kovin halukas puuttumaan kollegansa (musiikinopettaja) toimintaan. He ovat sitä 

mieltä, että on esimiehen tehtävä puuttua myöhästymisiin. 

 

”Puhuisin rehtorille.” (1) 

 
”Asia tiedoksi rehtorille. Rehtori esimiehenä hoitaa puuttumisen opettajan myö-

hästymisiin. Yritän hillitä oppilaitani mahdollisuuksien mukaan ja näin helpottaa 

työtoverini tilannetta.” (10) 

 

 
Musiikinopettaja, joka opettaa luokkaasi, tulee usein myöhässä tunnille. Kollega-
si, joka opettaa viereisessä luokassa valittaa Sinulle tilanteesta, sillä luokassa val-
litsee odotusaikana hirvittävä kaaos, eikä hän pysty metelin takia opettamaan 
normaalisti. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1.  Teen oppilaille selväksi, että heidän on 
käyttäydyttävä rauhallisesti. (N=24) 22 

92 % 
2 

8 % 
13 

54 % 
1 

4 % 

2.  Sanon kollegalle, että hänen pitäisi 
valittaa suoraan musiikinopettajalle. 
(N=23) 

21 
91 % 

2 
9 % 

3 
13 % 

0 
0 % 

3.  Musiikinopettajan täytyy selvittää mi-
nulle, miksi hän niin useasti tulee tun-
nille myöhässä. Oppilaita neuvon ole-
maan hiljaa. (N=23) 

9 
39 % 

14 
61 % 

4 
17 % 

1 
4 % 

4.  Yritän selittää kollegalleni (musiikin), 
että hänen toistuva myöhästymisensä ei 
ole ammatillisesti hyväksyttävää ja hän 
näyttää huonoa esimerkkiä. (N=23) 

5 
22 % 

18 
78 % 

2 
8 % 

8 
33 % 

5.  Otan valituksen huomioon, mutta ei 
ole minun asiani selvitellä kollegojen 
keskinäisiä erimielisyyksiä. (N=23) 

8 
35 % 

15 
65 % 

1 
4 % 

7 
29,5 % 

6.  Menen seuraavan kerran tunnille mu-
siikinopettajan kanssa ja vaadin selvi-
tystä tilanteesta. (N=23) 

6 
26 % 

17 
74 % 

1 
4 % 

7 
29,5 % 
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”Minun tehtäväni ei ole puuttua kollegoiden tekemiseen, jos tilanne vaatii puut-

tumista, se on esimiehen/rehtorin tehtävä.” (12) 

 

”Rehtori on pedagoginen johtaja ja hän huolehtii opettajien ajan käytöstä, ei toiset 

kollegat…” (13) 

 

”Rehtori puuttukoon tämäntyyppisiin työpaikkaselkkauksiin, tietysti voin kolle-

gana mennä rauhoittamaan oppilaita ja sen myötä varmaan viesti menee opettajal-

le, että muut opettajat joutuvat (rauhoittamaan) puuttumaan työrauhakysymyk-

seen.” (18) 

 

”Ei ole minun asiani puuttua kollegan myöhästelyihin…” (25) 

 

Lähes puolet erityisopettajista kuitenkin puuttuisi musiikinopettajan myöhästelyyn 

esimerkiksi yrittämällä hienovaraisesti huomauttaa luokan rauhattomuudesta. 

 

”Yrittäisin ’ystävällisesti’ sanoa musiikinopettajalle että luokkani ei kestä odotta-

mista ja luokkani kanssa tunnit sujuvat parhaiten kun itse tulee ajoissa tunnille.” 

(21) 

 

”Pyytäisin, että musiikinope olisi ko. syistä ajoissa tunnilla. Oppilailta vaatisin 

asiallista ja rauhallista käytöstä, vaikka joutuisivatkin odottamaan joskus. Jos kol-

legoilla on keskinäisiä erimielisyyksiä en alkaisi viestinviejäksi.” (6) 

 

”Puhuisin musiikinopettajan kanssa siitä, miten levoton luokkani on ilman val-

vontaa, joten opettajan pitäisi olla paikalla tunnin alussa. Jos tilanne pitkittyy, 

asia kuuluu rehtorille, joka on esimiehemme.” (7) 

 

Muutama vastaaja ehdottaisi yhteistä keskustelua musiikinopettajan ja naapuriluo-

kan opettajan kanssa. 
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”…järkevimmältä tuntuisi keskustella avoimesti kaikkien kolmen kesken. Jatkuva 

myöhästely tunnilta ei ole yhtään sallitumpaa opettajalle kuin oppilaallekaan.” (5) 

 

”Pyydän musiikinopettajaa ja kollegaa neuvotteluun. Haluan kollegan kertovan ti-

lanteen musiikinopettajalle ja haluan kuulla musiikinopettajan selityksen. Sovim-

me miten menetellään jatkossa.” (20) 

 

”Pyytäisin ”valittajaa” keskustelemaan asiasta musiikinopettajan kanssa. Voisin 

myös itse osallistua keskusteluun…” (15) 

 

Erityisopettajat olivat vastauksissaan myös sitä mieltä, että oppilaiden tulisi pystyä 

odottamaan opettajaa rauhallisesti luokassa. Oppilaat voisivat tunnin alussa esimer-

kiksi lukea tai tehdä joitakin tehtäviä. 

 

”…keskustelisin luokan kanssa siitä, kuinka luokassa odotetaan, miksi meluami-

nen ei ole sallittua ja mitä odottaessa voisi riehumisen sijaan tehdä.” (15) 

 

”…Kysyn myös opettajalta, mitä hän toivoisi, että luokka tekisi tunnin alussa 

häntä odottaessaan (= jotain tunnin sisältöön kuuluvaa) ja tulisin luokkaan opet-

tajan kanssa yhdessä keskustelemaan siitä yhdessä luokalle.” (14) 

 

”Oppilaiden tulee pystyä odottamaan hiljaa luokassa. Heille voidaan antaa tun-

ninalkutyötä esim. pulpettikirja, matikan lisätehtäviä, piirustusvihko yms.” (13) 
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8.7 Kotitehtävien määrä 

 

Kun käsittelit tänään matematiikan kotitehtäviä, Tanja valitti ja oli sitä mieltä, että 

on väärin antaa kaikille saman verran kotitehtäviä, koska hyvät laskijat joutuvat 

käyttämään niihin paljon vähemmän aikaa. Kalle oli sitä mieltä, että vielä enem-

män on väärin antaa yleensäkään kotitehtäviä, koska rinnakkaisluokan matema-

tiikanopettaja ei periaatteessa koskaan anna niitä. 

 

61 % erityisopettajista ei lähtisi perustelemaan kotitehtävien määrää, sillä opettajalla 

on valta määrätä kotitehtävät ja niiden määrä (ks. taulukko 7). 78 % on kuitenkin sitä 

mieltä, ettei kotitehtäväkäytännön kirjavuutta ole helppo ymmärtää ja yrittää selittää 

luokalle syitä kotitehtävien määrään. Vastaavasti 68 % on eri mieltä siitä, ettei kes-

kustelu luokan kanssa olisi järkevää ja opettajan pitäisi vain pysyä kannassaan. Vas-

taajista 61 % ei kuitenkaan ryhtyisi siihen, että neuvottelisi kollegoiden kanssa koti-

tehtäväkäytännön yhtenäistämisestä. 65 % erityisopettajista ajattelee, että asiasta ei 

kannata tehdä suurta numeroa, sillä lapsista moni asia on väärin. Yhteisen keskuste-

lun aiheesta katsoo hyväksi 61 % vastaajista. 

 

Tasan puolet (50 %) vastaajista oli sitä mieltä, että paras ratkaisuvaihtoehto oli nume-

ro 2 eli kotitehtävien antamisen syiden selittäminen luokalle. Seuraavaksi eniten 

kannatusta saivat ratkaisut 1 (21 %) ja 6 (17 %) Vastauksista voidaan huomata, että 

suurin osa eli 71 % erityisopettajista pyrkisi keskustelemaan kotitehtävistä ja peruste-

lemaan omaa menettelyään niiden suhteen (ratkaisut 2, 4 ja 6), ja 29 % sivuuttaisivat 

oppilaiden nurinat eivätkä kommentoisi asiaa juurikaan (ratkaisut 1, 3 ja 5). 

 

Kuten taulukosta 7 voidaan nähdä, huonoimmasta ratkaisuvaihtoehdosta vastaajien 

mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti kaikkien vaihtoehtojen kesken. Vaihtoehdot 

saivat kukin kahdesta kuuteen ääntä. Eniten ääniä eli 26 % sai ratkaisu 3. Yhtä paljon 

eli 17,5 % kannatusta saivat ratkaisut 1, 4 ja 6. 
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 TAULUKKO 7. Kotitehtävien määrä 

 

 

Vastauksista voidaan nähdä, että suurin osa erityisopettajista, jotka olivat valinneet 

parhaimmaksi vaihtoehdoksi kotitehtävistä keskustelun, olivat loogisesti valinneet 

huonoimmaksi vaihtoehdoksi puolestaan ratkaisun olla kommentoimatta omaa me-

nettelytapaa.  

 

Noin puolet erityisopettajista kertoi, että heillä on tapana antaa kotitehtäviä oppilai-

den tason ja kykyjen mukaan, eli heikommat oppilaat saavat vähemmän kotitehtäviä. 

 
Kun käsittelit tänään matematiikan kotitehtäviä, Tanja valitti ja oli sitä mieltä, että 
on väärin antaa kaikille saman verran kotitehtäviä, koska hyvät laskijat joutuvat 
käyttämään niihin paljon vähemmän aikaa. Kalle oli sitä mieltä, että vielä enem-
män on väärin antaa yleensäkään kotitehtäviä, koska rinnakkaisluokan matema-
tiikanopettaja ei periaatteessa koskaan anna niitä. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Minun määräysvaltaani kuuluu päättää, 
annanko kotitehtäviä ja kuinka paljon. 
Siksi en ota tähän kommenttiin edes lii-
emmin kantaa. (N=23) 

14 
61 % 

9 
39 % 

5 
21 % 

4 
17,5 % 

2. Se minkä takia kotitehtäväkäytäntö on 
niin kirjava, ei ole itse asiassa lainkaan 
helposti ymmärrettävä asia. Niinpä yri-
tän selvittää luokalle syyni kotitehtävien 
antoon. (N=23) 

18 
78 % 

5 
22 % 

12 
50 % 

3 
13 % 

3. Ei oikeastaan ole järkevää keskustella 
luokan kanssa kotitehtävistä. Opettajan 
pitää tällaisessa asiassa pystyä pysymään 
kannassaan. (N=22) 

7 
32 % 

15 
68 % 

0 
0 % 

6 
26 % 

4. Otan asiakseni neuvotella kotitehtävä-
käytännöstä kollegoiden kanssa ja pyrkiä 
sopimaan sen yhtenäistämisestä. (N=23) 

9 
39 % 

14 
61 % 

1 
4 % 

4 
17,5 % 

5. Lapsista moni asia on väärin. Kotitehtä-
vät eivät kerta kaikkiaan ole niin suuri 
paha, että siitä pitäisi tehdä sen suurem-
paa numeroa. (N=23) 

15 
65 % 

8 
35 % 

2 
8 % 

2 
8,5 % 

6. Haluan tietää, mikä mieliala suhteessa 
kotitehtäviin todella vallitsee ja yritän ai-
kaansaada perusteellisen keskustelun. 
(N=23) 

14 
61 % 

9 
39 % 

4 
17 % 

4 
17,5 % 
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Kotitehtävät ovat erityisopettajien mielestä hyvin tärkeitä erityisoppilaille muun mu-

assa mieleenpainamisen kannalta. 

 

”Läksyjä on välttämätöntä antaa, jotta asiat opittaisiin. Itse annan kylläkin huo-

nommin menestyville vähemmän läksyä ja pysyn enemmän perusasioiden paris-

sa.” (5) 

 

”Ope määrää kotitehtävät oppilaiden kykyjen mukaan…” (6) 

 

”Jokainen oppilas saa tasonsa mukaan kotiläksyjä. Oppilaat ovat tottuneet käytän-

töön eikä asia aiheuta kysymyksiä/ihmettelyä.” (10) 

 

”Erityisopetuksessa mielestäni paras käytäntö on antaa kotitehtävät oppilaan ti-

lanteen mukaan. En antaisi automaattisesti kaikille samoja tehtäviä.” (12) 

 

”Opettajan pitää eriyttää; ei kaikille yhtä paljon vaan jokaiselle sopivasti. Jos läk-

syt ala-asteella vievät yli tunnin (siis kaikki läksyt yhteensä) on niitä liikaa ja niitä 

pitää karsia järkevästi.” (13) 

 

Muutama erityisopettaja kertoi antavansa kaikille perustehtäviä ja lisäksi vaativam-

pia tehtäviä oppilaiden halujen ja kykyjen mukaan. 

 

”Totuttaisin oppilaat siihen, että kotitehtävät vaihtelevat. Eriyttämistä on hyvä ol-

la myös kotitehtävissä taitojen mukaan. Perustehtävät tulee kaikkien tehdä, sovel-

tavissa ja ongelman ratkaisussa voi eriyttää. Erilaajuisen oppimäärän oppilailla on 

luonnollisesti omat tehtävänsä…” (20) 

 

”En koskaan anna kaikille matikassa samaa määrää kotitehtäviä. Kaikki saavat 

muutaman perustehtävän, halukkaat saavat laskea lisää; ja tähtitehtävät tarjoavat 

haasteita tosi innokkaille.” (23) 
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Neljännes opettajista mainitsi vastauksissaan, että vaikka suostuisikin keskustele-

maan kotitehtävien määrästä, pysyy päätösvalta kuitenkin opettajalla. 

 

”Perustelisin lapsille, miksi annan kotitehtäviä. Asiasta pitää voida keskustella, 

vaikka lapset eivät saakaan päättää, minkä verran he niitä saavat.” (15) 

 

”…Asiasta voidaan keskustella, mutta päätösvalta pysyy opella.”(6) 

 

”Ope päättää, mitä tehtäviä kukin tarvitsee.” (16) 

 

”Ilmoitan, että minä viime kädessä päätän kotitehtävistä, mutta otan vastaan mie-

lipiteitä. Saatamme keskustella asiasta ellei mene ihan valittamiseksi.” (25) 

 

Kaksi vastaajaa puolestaan kertoi, ettei lähtisi keskustelemaan oppilaiden kanssa 

omasta menettelystään kotitehtävien määrän suhteen. 

 

”…Opettaja antaa kotitehtävät, niistä ei käydä kauppaa oppilaiden kanssa. Ne ei-

vät ole vapaaehtoisia eikä niitä tehdä vain silloin kun huvittaa.” (20) 

 

”Jos tiedän, että kotitehtäviä ei todellakaan ole liikaa en paljoa ottaisi urputusta 

todesta vaan jatkaisin omaa linjaani.” (21) 

 

Erityisopettajien vastausten perusteella ei ole kovin todennäköistä, että kotitehtäviin 

saataisiin kollegoiden kanssa täysin yhtenäistä linjaa. Jokaisella opettajalla on omat 

käytäntönsä kotitehtävien antamiseen. 

 

”…Kollegoiden läksyjen antaminen on heidän oma asiansa.” (7) 
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8.8 Vanhempainilta 

 

Et ollut mukana edellisessä vanhempainillassa ja saat kiertoteitse kuulla, että siel-

lä oli kritisoitu Sinun opetustyyliäsi. Etenkin eräs äiti tuntuu olevan hyvin tuoh-

tunut. Et kuitenkaan tiedä mitään konkreettista. 

 

91 % vastaajista oli sitä mieltä, että opettajan täytyy pystyä ottamaan vastaan myös 

kritiikkiä (ks. taulukko 8). Vain 13 % erityisopettajista lähtisi utelemaan lisätietoja 

paikalla olleilta, hänen kanssaan hyvissä väleissä olevilta vanhemmilta. 91 % erityis-

opettajista ei myöskään pitäisi seuraavassa vanhempainillassa puolustuspuheenvuo-

roa oman opetustyylinsä puolesta eikä 78 % toisi kritiikin tuomaa epävarmuutta 

esiin. Vastaavasti 74 % ei ottaisi seuraavassa vanhempainillassa puheeksi sitä, että 

pitää selän takana kritisointia ala-arvoisena. Avoimeen keskusteluun rohkaiseminen 

seuraavassa vanhempainillassa on 87 %:n mielestä hyvä asia.  

 

Parhaimmaksi ratkaisuvaihtoehdoksi sai kannatusta vain kaksi vaihtoehtoa, joista 

selvästi enemmän (68 %) sai ratkaisu 6 eli avoimeen keskusteluun rohkaiseminen. 

Kukaan ei myöskään pitänyt sitä huonoimpana vaihtoehtona. 32 % vastaajista piti 

parhaimpana vaihtoehtoa 1. 

 

Huonoimmaksi ratkaisuksi kannatusta saivat melko tasaisesti vaihtoehdot 1–5. Hie-

man muita vaihtoehtoja enemmän kannatusta saivat ratkaisut 2 (lisätietojen urkki-

minen) ja 3 (puolustuspuheen pitäminen seuraavassa vanhempainillassa). 
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TAULUKKO 8. Vanhempainilta 

 

 

Noin puolet erityisopettajista kertoi, että kyseisessä tilanteessa he ottaisivat yhteyttä 

kritiikkiä antaneeseen vanhempaan ja pyrkisivät keskustelemaan asiasta. He ovat 

sitä mieltä, että aiheesta on hyvä keskustella avoimesti, jotta asia ei jää kaihertamaan 

kumpaakaan osapuolta. 

 

”Voisin ottaa suoraan yhteyttä ko. äitiin tai pyytää niitä joilla on kritisoitavaa kes-

kusteluun kanssani. Eiköhän yhteinen linja löytyisi. Open pitää pystyä perustele-

maan pedagogiset ratkaisunsa.” (6) 

 

”Aina avoin keskustelu vanhempien kanssa on parasta.” (13) 

 
Et ollut mukana edellisessä vanhempainillassa ja saat kiertoteitse kuulla, että siel-
lä oli kritisoitu Sinun opetustyyliäsi. Etenkin eräs äiti tuntuu olevan hyvin tuoh-
tunut. Et kuitenkaan tiedä mitään konkreettista. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Opettajan työssä täytyy pystyä vastaanot-
tamaan myös kritiikkiä. Jos tuohtumus 
on tosiaan niin yleistä, asianomaiset tule-
vat kyllä ennen pitkää luokseni. (N=22) 

20 
91 % 

2 
9 % 

7 
32 % 

2 
10 % 

2. Kun vanhemmat alkavat kritisoida opet-
tajaa, täytyy pitää varansa. Yritän saada 
asiasta tarkempaa tietoa niiltä vanhem-
milta, jotka ovat varmasti minun puolel-
lani. (N=23) 

3 
13 % 

20 
87 % 

0 
0 % 

7 
33 % 

3. En anna vanhempien kritisoida opetus-
tyyliäni moisella tavalla. Pidän seuraa-
vassa vanhempainillassa puolustuspu-
heen opetustyylini puolesta. (N=23) 

2 
9 % 

21 
91 % 

0 
0 % 

6 
29 % 

4. Seuraavassa vanhempainillassa teen sel-
väksi, että pidän selän takana kritisointia 
ala-arvoisena. (N=23) 

6 
26 % 

17 
74 % 

0 
0 % 

3 
14 % 

5. Moinen kritiikki tekee minut epävarmak-
si. Tämän epävarmuuden tuon esiin seu-
raavassa vanhempainillassa. (N=23) 

5 
22 % 

18 
78 % 

0 
0 % 

3 
14 % 

6. Seuraavassa vanhempainillassa ilmoitan, 
että tiedän kritiikistä. Pyrin rohkaise-
maan ihmisiä olemaan vastaisuudessa 
avoimempia. (N=23) 

20 
87 % 

3 
13 % 

15 
68 % 

0 
0 % 



 72   

 
”Pyrin avoimesti keskustelemaan vanhempien kanssa ja puolustelematta peruste-

lemaan, miksi opetan ko. tyylillä.” (15) 

 

”Yritän tarkistaa käytänteitäni, keskustella kritisoijien kanssa, että ’mikä mättää’. 

Onko käytökseeni jokin esim. luokan dynamiikan aiheuttama syy.”  (23) 

 

Erityisopettajien vastauksista kävi myös ilmi, että heidän mielestään opettajan on 

jossakin määrin totuttava ottamaan vastaan myös kritiikkiä. 

 

”Opettajan työssä pitää tottua kritiikkiin. Jos arvostelu osoitetaan suoraan minul-

le, yritän ottaa siitä opikseni. Epäsuora arvostelu loukkaa tietenkin, mutta toisaal-

ta hyvä itsetunto auttaa hyväksymään sen, että kaikki eivät pidä minusta ja tyylis-

täni, eikä heidän tarvitsekaan.” (5) 

 

”Kritiikin vastaanottaminen ei ole helppoa, mutta vanhemmilla on oikeus kritisoi-

da ja opella oikeus perustella pedagogiset valintansa...”(7) 

  

”Otan kritiikin vakavasti ja pyrin selvittämään onko valitus aiheellinen vai aihee-

ton → jos aiheellinen niin pyrin korjaamaan ongelman opetuksessani.” (10) 

 

”Open tehtävissä täytyy pystyä ottamaan vastaan kritiikkiä, mutta kuitenkin py-

rin olemaan avoin ja rohkaisemaan vanhempia olemaan myös.” (18) 

 

Kaksi opettajaa kertoi, että he seuraisivat aluksi tilanteen kehittymistä. Lisäksi sillä 

oli väliä, kuka kritiikkiä oli antanut. 

 

”Odottaisin aikani, jos kritiikki on vähäinen tai luonteeltaan mielipideasia, antai-

sin asian olla. Jos näyttäisi siltä, että kysymys on väärinkäsityksestä tai väärästä 

arvioinnista, ottaisin suoraan yhteyttä tähän vanhempaan…” (14) 
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”Seuraisin tilannetta. Jos kritisoija olisi ns. ”fiksu vanhempi” menisin itseeni; on-

ko kritiikille aihetta. Jos arvostelija olisi ns. ”häirikkövanhempi” antaisin asian olla 

vaikka todennäköisesti se silti vaivaisi mieltäni.” (21) 

 

Eräs vastaaja oli niin vakuuttunut oman opetustyylinsä puolesta, että hänen opetus-

taan saisi tulla seuraamaan. 

 

”Opetusta voi tulla seuraamaan ja kerron pedagogisista ratkaisuistani, jos van-

hemmalla on halua tulla keskustelemaan tunnin jälkeen.” (20) 

 

8.9 Nuotio roskakorissa 

 

Saapuessasi luokkaan siellä haisee palaneelta. Löydät roskakorista pienen nuotion 

jäännökset. Eräät oppilaat hihittävät ilkikurisesti, toiset ovat kuin mitään ei olisi 

tapahtunut. 

 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että he haluavat tietää ketkä olivat osallisina pi-

laan, sillä he vaaransivat tempullaan koko koulun ja ihmiset. Myös teon motiivit ha-

lutaan selvittää perusteellisesti. Kukaan ei ole sitä mieltä, että tilannetta voidaan jät-

tää huomioimatta. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta he eivät hihittelisi luokan muka-

na, mutta tekisivät selväksi mahdolliset traagisetkin seuraukset. Vain 14 % jättäisi 

asian tämän kerran ilman suurempia toimenpiteitä. Yksi opettaja ilmoittaisi huo-

manneensa pilan ja aloittaisi tunnin, kun vastaavasti loput ovat eri mieltä. 

 

Suurin osa eli 74 % erityisopettajista piti parhaimpana ratkaisua 2 eli teon motiivien 

selvittämistä ja teon vaarallisuuden selittämistä. Toinen ratkaisu mikä sai kannatusta 

parhaimmaksi ratkaisuksi, oli vaihtoehto 1(osallisten selvittäminen).  Mikään muu 

ratkaisuvaihtoehdoista ei saanut kannatusta parhaimmaksi menettelytavaksi.  

 

Huonoimmaksi ratkaisuksi sai eniten (73 %) kannatusta ratkaisu 3. eli tilanteen huo-

mioimatta jättäminen, jotta oppilaat saavat joskus pitää hauskaa.  Vähän kannatusta 

huonoimmaksi ratkaisuksi saivat myös ratkaisut 4, 5 ja 6. 
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TAULUKKO 9. Nuotio roskakorissa 

 

 

Moni opettaja selvittäisi ensitöikseen, ketkä olivat olleet mukana kepposessa ja miksi 

se oli tehty. Lisäksi moni keskustelisi vakavista seurauksista, joihin kepponen olisi 

voinut pahimmassa tapauksessa johtaa. 

 

”Mielestäni tällaiset tilanteet vaativat vakavaa keskustelua. Vaikkakin teko on eh-

kä tekijöiden mielestä ollut pieni kepponen, voisivat seuraukset olla niin vakavat, 

että niiden ymmärtäminen on ehdottoman välttämätöntä ihan kaikille.” (5) 

 
”Selvitän asian miksi teko tehty, ketkä tekivät jne. → annan asiaankuuluvan ran-

gaistuksen + kerron mikä tekee teosta erityisen vaarallisen.” (10) 

 

 
Saapuessasi luokkaan siellä haisee palaneelta. Löydät roskakorista pienen nuotion 
jäännökset. Eräät oppilaat hihittävät ilkikurisesti, toiset ovat kuin mitään ei olisi 
tapahtunut. 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Moiset pikkupilat vaarantavat koulun ja 
ihmiset. Siksi tahdon tietää, ketkä kaikki 
olivat osallisina. (N=22) 

22 
100 % 

0 
0 % 

6 
26 % 

0 
0 % 

2. Haluan tietää, mitkä olivat teon motiivit. 
Sitten yritän tehdä selväksi, että moiset 
pilat ovat vaarallisia. (N=22) 

22 
100 % 

0 
0 % 

17 
74 % 

0 
0 % 

3. Olen, kuin en huomaisi mitään. Oppilai-
den täytyy joskus saada vähän pilailla-
kin. (N=22) 

0 
0 % 

22 
100 % 

0 
0 % 

16 
73 % 

4. Yritän iloita mukana luokan hihittäessä, 
mutta teen kuitenkin selväksi, että moiset 
pilat voivat saada traagisen päätöksen. 
(N=22) 

1 
5 % 

21 
95 % 

0 
0 % 

3 
14 % 

5. Annan pilan tällä kertaa olla ryhtymättä 
sen kummempiin toimenpiteisiin, mutta 
teen selväksi, että se saa luvan olla vii-
meinen kerta. (N=22) 

3 
14 % 

19 
86 % 

0 
0 % 

1 
4 % 

6. Ilmoitan huomanneeni pilan ja aloitan 
tunnin. (N=22) 

1 
5 % 

21 
95 % 

0 
0 % 

2 
9 % 
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” …lisäksi käytäisiin läpi ne mahdollisuudet, miten olisi voinut käydä ja jos olisi 

käynyt, miten olisi tullut toimia. Korostaisin jokaisen vastuuta tilanteesta. (14) 

 
”Selvitän ketkä osallisia, miksi tehty, mitä siitä voi seurata.” (16) 

 

Osa erityisopettajista piti kuvattua tilannetta niin vaarallisena, että ilmoittaisi teosta 

myös osallisena olleiden oppilaiden vanhemmille. 

 

”Haluan tietää mitä on tapahtunut, haluan tulentekovälineet pois, selitän mahd. 

seuraamukset, kerron etten hyväksy tekoa, annan mahdollisen rangaistuksen ja 

mahd. ilmoitan kotiin ja pyydän vanhempia vielä keskustelemaan teon vakavuu-

desta.” (6) 

 

”Niin vaarallinen tilanne, että kaikki muu saa jäädä. Asia selvitettäisiin välittö-

mästi, osalliset puhutellaan vakavasti, kaikille selvitetään mahd. seuraukset sekä 

se, että tällaisesta toiminnasta pitää tulla ilmoittamaan opettajille (silminnäkijöitä 

varmasti on). Todennäköisesti laittaisin viestit kotiin ja rangaistuskin olisi edes-

sä.” (7) 

 

”Tilanne on oikeasti vaarallinen ja se tulee selvittää kunnolla ja myös rangaista 

tekijöitä ja ilmoittaa tapauksesta vanhemmille. Tarkistaisin myös ovatko tulenteki-

jät ”tupakkamiehiä” vai miksi tikut olivat mukana koulussa.” (13) 

 

Lähes jokainen erityisopettaja mainitsi vastauksessaan myös, että tämänkaltaisesta 

teosta seuraa jonkinlainen rangaistus. 

 

”Selvittäisin tekijät ja he saisivat ansaitun rangaistuksen.” (21) 

 

”Haluan tietää ketkä olivat asiallisena, heitä rangaistaan.” (25) 
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8.10 Tyttöjen paremmat arvosanat 

 

Jaat korjattuja aineita ja kommentoit niitä. Silmiin pistää, kuten aina, että tytöt 

saavat parempia numeroita. Petri toteaa puoliääneen, että ei ihmekään, koska 

muutenkin suosit aina tyttöjä. Muutamat pojat ovat samaa mieltä. Minna puolus-

taa asiaa sillä, että tytöt todistettavasti ovat kielissä poikia lahjakkaampia. Siihen 

puolestaan Karri, että aineen arvosanat riippuvat vain ja ainoastaan opettajan mie-

lialasta… 

 

61 % vastaajista ei antaisi asian mennä ohi vaan keskeyttäisi tunnin ja haluaisi kes-

kustella yhdessä asiasta luokan kanssa (ks. taulukko 10). Vain 14 % huomauttaisi, 

etteivät tytötkään valittaisi vaikka saisivat matematiikassa poikia huonompia arvo-

sanoja. Puolet vastaajista ei antaisi keskustelun vaikuttaa kovinkaan itseensä, mutta 

toiset puolet ovat eri mieltä. 65 % ottaisi huomautukset vakavasti ja vertaisi satun-

naisesti valittuja tyttöjen ja poikien aineita keskenään. 17 % erityisopettajista myön-

täisi, että mielialat luonnollisesti vaikuttavat myös arviointiin. 74 % vastaajista ei 

ohittaisi tilannetta lyhyellä kommentilla ilman keskustelua.  

 

Kaikkiaan viisi ratkaisuvaihtoehtoa sai kannatusta parhaimmaksi ratkaisuksi. Puolet 

vastaajista (50 %) pitää parhaimpana ratkaisua 4 eli valittujen aineiden vertaamista 

keskenään. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat ratkaisut 1 ja 3. 

 

Huonoimmaksi vaihtoehdoksi sai kannatusta myös viisi eri ratkaisuvaihtoehtoa. Yh-

tä paljon eli 32 % kannatusta saivat ratkaisut 5 (mielialan vaikutus arvosanoihin) ja 6 

(lyhyt kommentti ilman keskustelua).  
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TAULUKKO 10. Tyttöjen paremmat arvosanat 

 
 
Lähes puolet erityisopettajista kertoi, että he keskustelisivat luokan kanssa arviointi-

perusteista ja muun muassa opiskelutekniikoista. Vastaajat eivät halua, että kenelle-

kään jää mielikuvaa, että opettaja suosisi tyttöjä. 

 

”Puhuisin oppilaiden kanssa opiskelutekniikasta yms. Joka vaikuttaa koetulok-

siin.” (12) 

 
”…Riippuu tilanteesta, puhutaanko lasten esille ottamasta asiasta nyt vai myö-

hemmin. Menen silti itseeni ja mietin, onko syyttelylle aihetta. Asiasta olisi tietys-

 
Jaat korjattuja aineita ja kommentoit niitä. Silmiin pistää, kuten aina, että tytöt 
saavat parempia numeroita. Petri toteaa puoliääneen, että ei ihmekään, koska muu-
tenkin suosit aina tyttöjä. Muutamat pojat ovat samaa mieltä. Minna puolustaa 
asiaa sillä, että tytöt todistettavasti ovat kielissä poikia lahjakkaampia. Siihen puo-
lestaan Karri, että aineen arvosanat riippuvat vain ja ainoastaan opettajan mieli-
alasta… 
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ 

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU 

1. Moisia syytöksiä minun ei todellakaan 
ole pakko kuunnella. Keskeytän tunnin ja 
haluan tietää tarkkaan, mistä on kysymys 
– seuraa keskustelu aiheesta. (N=23) 

14 
61 % 

9 
39 % 

4 
18 % 

3 
14 % 

2. Huomautan, etteivät tytötkään valittaisi 
matematiikassa, vaikka heidän numeron-
sa olisivat keskimääräisesti poikien nu-
meroita huonompia. (N=23) 

4 
17 % 

19 
83 % 

1 
4 % 

3 
14 % 

3. En anna tämän keskustelun vaikuttaa 
itseeni kovinkaan voimakkaasti. Koko 
asiassa ovat kysymyksessä enemmänkin 
poikien ja tyttöjen väliset suhteet. (N=23) 

11 
48 % 

12 
52 % 

4 
18 % 

2 
8 % 

4. Otan huomautukset vakavasti. Analy-
soimme valikoituja tyttöjen ja poikien ai-
neita ja vertailemme arvostelua. (N=23) 

15 
65 % 

8 
35 % 

11 
50 % 

0 
0 % 

5. Pitää paikkansa, arvosanat ovat riippu-
vaisia myös mielialastani. Selitän luokal-
le, että tämän väistämättömän asian 
kanssa on pystyttävä elämään. (N=23) 

4 
17 % 

19 
83 % 

0 
0 % 

7 
32 % 

6. Yritän siirtää asian syrjään lyhyellä 
kommentilla. Tässä tilanteessa ei ole tar-
peellista järjestää keskustelua. (N=23) 

6 
26 % 

17 
74 % 

2 
10 % 

7 
32 % 



 78   

ti hyvä keskustella välittömästi ja korostaa, että ainekirjoitusta pitää harjoitella ei-

kä riipu sukupuolesta, kuka kirjoittaa hyvin vaan siitä kuka harrastaa kirjoittamis-

ta ja on siitä kiinnostunut.” (14) 

 
”Puhuminen auttaa aina.” (18) 

 

”Käyn läpi arviointiperusteet.” (23) 

 

”Asiasta on puhuttava. En halua, että oppilaille jää kuva, että suosin tyttöjä.” (25) 

 

Muutaman vastaajan mielestä puolestaan oppilaiden kommentteja ei ole syytä ottaa 

niin vakavasti eikä ole syytä edes keskustella asiasta. Eräs opettaja mainitsi, että riip-

puu myös luokasta, miten hän kommentteihin reagoisi. 

 

”En kommentoi asiasta mikäli keskustelu loppuu, jos ei, faktat pöytään.” (16) 

 

”Riippuisi luokasta miten reagoisin (ikä, ”tyypit”, yleinen ilmapiiri, tapa kom-

mentoida…)” (15) 

 

Kaksi erityisopettajaa oli sitä mieltä, että numeroarvioinnin sijasta sanallinen arvioin-

ti on ainekirjoituksen kohdalla antoisampi oppilaiden kannalta. 

 

”…Sanallinen arvio ja mahdolliset kehitysideat olisivat jokaisen oppilaan oman 

kehittymisen kannalta numeroa hedelmällisempää.” (5) 

 

”En antaisi numeroarviointia omasta kirjoitelmasta, vaan ohjaisin sanallisella ar-

vioinnilla kirjoittajaa esim. ”ensi kerralla mieti loppuhuipennus” tms.” (13) 

 

Yksi vastaajista kertoi, että kommentoisi yleisesti vain virhetyyppejä ja jokainen voi 

itse lukea ainekirjoituksensa kirjalliset kommentit.  
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”En kommentoi aineita jakaessani niitä. Kommentit ovat jokaisen kirjoittajan itse 

luettavissa. Käsittelisin virhetyyppejä yleisesti ja vastaavasti hyviä ilmaisuja ana-

lysoiden yhdessä oppilaiden kanssa.” (20) 

 

8.11 Koulunkäyntiavustajat 

 

Luokassasi on kaksi koulunkäyntiavustajaa. Mielestäsi on hyvä, että myös avusta-

jat kantavat luokassa vastuuta ja antavat lapsille ohjeita miten toimia. Usein tulee 

kuitenkin tilanteita, joissa kaikki luokan kolme aikuista ovat antaneet lapsille eri 

ohjeet ja lapset ovat ihan sekaisin, kuinka heidän tulisi toimia. Juuri äsken oli 

epäselvä tilanne ruokailuun lähdön yhteydessä.  

 

Yhtä lukuun ottamatta erityisopettajat olivat sitä mieltä, että opettajalla on viime kä-

dessä valta sanoa kuinka toimitaan. Kaikki erityisopettajat pyytäisivät koulunkäyn-

tiavustajia jäämään keskustelemaan ja sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. 22 % vas-

taajista ärsytti välillä, että koulunkäyntiavustajat eivät kysy heidän mielipidettään. 61 

% erityisopettajista ajatteli, että kaikenlaista sattuu eikä onneksi suurempaa kaaosta 

syntynyt. 87 % oli sitä mieltä, että heidän pitäisi löytää yhtenäisempi linja, jotta luo-

kan toiminta olisi sujuvampaa vastaisuudessa. 70 % erityisopettajista konsultoisi 

muita opettajia, että kuinka he asioita hoitavat luokassaan. 

 

61 % erityisopettajista piti parhaimpana ratkaisuvaihtoehtona ratkaisua 2 eli yhteisis-

tä pelisäännöistä sopimista. Toiseksi eniten kannatusta saa ratkaisu 5 (yhtenäisem-

män linjan löytäminen). Lisäksi yksi opettaja piti parhaimpana ratkaisuja 1 ja 4. 

 

Noin puolet (52 %) vastaajista piti huonoimpana ratkaisuvaihtoehtoa 3 eli ärsyynty-

mistä koulunkäyntiavustajien astumisesta opettajan varpaille: Hieman yli kolmannes 

(35 %) vastaajista puolestaan kannatti huonoimmaksi ratkaisuksi numeroa 4 (”sat-

tuuhan noita”). Lisäksi yksi erityisopettaja piti huonoimpana ratkaisua 1 ja kaksi eri-

tyisopettajaa ratkaisua 6. 
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Muutama erityisopettaja oli vahvasti sitä mieltä, että opettaja on luokassa pomo. 

 

”Opettajalla on vastuu, joten…” (12) 

 

”Ottaisin komennon heti takaisin ja antaisin kaikille yhteisen ohjeen kuinka 

toimitaan…” (20) 

 

”Ottaisin ohjat käsiini.” (23) 

 

”…Muistutan, että minä olen se aikuinen luokassa, joka sanoo viimeisen sanan.” 

(25) 

 

 

TAULUKKO 11. Koulunkäyntiavustajat 

 
Luokassasi on kaksi koulunkäyntiavustajaa. Mielestäsi on hyvä, että myös avus-
tajat kantavat luokassa vastuuta ja antavat lapsille ohjeita miten toimia. Usein 
tulee kuitenkin tilanteita, joissa kaikki luokan kolme aikuista ovat antaneet lap-
sille eri ohjeet ja lapset ovat ihan sekaisin, kuinka heidän tulisi toimia. Juuri äs-
ken oli epäselvä tilanne ruokailuun lähdön yhteydessä.  
 

 
RATKAISUVAIHTOEHDOT 

 
KYLLÄ

 
EI 

PARAS  
RATKAISU 

HUONOIN 
RATKAISU

1. Minä olen luokan opettaja, jolloin minulla 
on viime kädessä valta sanoa kuinka toimi-
taan. (N=23) 

22 
96 % 

1 
4 % 

1 
4 % 

1 
4 % 

2. Pyydän koulunkäyntiavustajia jäämään 
keskustelemaan kanssani, jotta voimme 
sopia yhteisistä pelisäännöistä. (N=23) 

23 
100 %

0 
0 % 

14 
61 % 

0 
0 % 

3. Välillä minua ärsyttää, että avustajat astu-
vat varpailleni. Heidän pitäisi kysyä minun 
mielipidettäni useammin. (N=23) 

5 
22 % 

18 
78 % 

0 
0 % 

12 
52 % 

4. Sattuuhan noita, ei onneksi syntynyt suu-
rempaa hässäkkää. (N=23) 

14 
61 % 

9 
39 % 

1 
4 % 

8 
35 % 

5. Meidän pitäisi löytää yhtenäisempi linja, 
jotta toiminta luokassa olisi sujuvampaa. 
Pitää miettiä asiaa vaikka seuraavassa 
viikkopalaverissa. (N=23) 

20 
87 % 

3 
13 % 

7 
30 % 

0 
0 % 

6. Keskustelen kollegojeni kanssa tapahtuuko 
heidänkin luokissaan vastaavia tilanteita, ja 
jos tapahtuu, niin kuinka he niitä ratkaise-
vat. (N=23) 

16 
70 % 

7 
30 % 

0 
0 % 

2 
9 % 
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Vastaajien mukaan yhteiset pelisäännöt tulisi sopia jo etukäteen, mutta jos niitä ei ole 

aiemmin sovittu, niin mitä pikimmiten ne sovitaan. Erityisopettajien mielestä kaikilla 

aikuisilla tulisi olla ohjeissaan ja säännöissään yhtenäinen linja. 

 

”Oppilaat tulisi opettaa siihen, että opettaja viime kädessä määrää luokassa, 

myös avustajien kanssa pelisäännöt tulisi sopia jo etukäteen.” (6) 

 

”Opettaja antaa toimintaohjeet, isot linjat. Koulunkäyntiavustaja ohjaa oppimis-

ta sekä tukee oman toiminnan ohjausta tarpeen mukaan. Ohjeita ei voi tulla toi-

minnan suhteen kuin yhdeltä aikuiselta, muuten on kaaos.”(7) 

 

”Avustajat toimivat opettajan ohjeen mukaan, mutta jos opettaja ei ole ohjeita 

antanut, kuinka niitä voisi noudattaa”? (13) 

 

“Yhteiset säännöt sovitaan etukäteen.”  (16) 

 

”Luokassa/koulussa toimivilla aikuisilla tulee kaikilla olla yhtenäinen linja tär-

keissä asioissa – näin lapsilla on turvallista olla eikä tarvitse pelata eri aikuisten 

kanssa eri säännöillä. Yhdessä keskustellaan, mutta opella on viime kädessä pe-

dagoginen vastuu asioissa.” (22) 
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9 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA  
 
 
 
Kaiken kaikkiaan erityisopettajien ratkaisustrategiat vaihtelivat melkoisesti verrattu-

na toisiinsa. Lähes joka tilanteessa oli erityisopettajia, jotka toimivat niin ja toiset taas 

näin. Kaikki opettajat eivät missään nimessä toimi ongelmatilanteissa samalla tavalla. 

Olisi mielenkiintoista tietää, mikä saa opettajan vastaamaan tietyllä tavalla, mutta 

sitä on kyselytutkimuksessa vaikea arvioida. Arvailut saattaisivat mennä osittain 

oikein, mutta toisaalta hyvin pieleenkin. Niinpä suuria tulkintoja ratkaisujen taustal-

la olevista periaatteista ja syistä ei kannata lähteä tekemään enempää, kuin mihin 

opettajien kirjalliset vastaukset antavat myöden. 

 

Erityisopettajat tukeutuivat ongelmatilanteissa usein koulunsa oppilashuoltoryh-

mään. Moni erityisopettaja mainitsi, että koulukuraattori on kouluissa entistä enem-

män se henkilö, joka ottaa ongelmatilanteet hoitoonsa ja vastaa jatkotoimista. Kiu-

saamistilanteissa vastaajat keskustelisivat asianomaisten kanssa ja yrittäisivät löytää 

ratkaisun sitä kautta. Oikeudenmukaisuutta tarkastelevassa dilemmassa (ks. 8.4, 

edistysaskeleiden palkitseminen) korostuu se, että lähes jokainen erityisopettaja pal-

kitsisi edistymistä mieluummin suullisella palautteella tai stipendillä, eikä epäreilulla 

koearvostelulla. Erityisopettajat pyrkivät tietoisesti olemaan oikeudenmukaisia ja 

tasa-arvoisia kaikkia kohtaan. Kollegoiden toimintaan erityisopettajat eivät haluaisi 

puuttua vaan sitä pidettiin rehtorin tehtävänä.  

 

9.1 Tulosten vertailua muiden tutkimusten tuloksiin 

 

Kirsi Tirri (1999a) on aiemmin tutkinut opettajien ammatillista moraalia ja käyttänyt 

Oserin (1991) kyselylomaketta suomennettuna. Tähän tutkimukseen lomaketta on 

hieman muokattu soveltumaan paremmin erityisopettajien tutkimiseen, joten Tirrin 

ja tämän tutkimuksen tuloksia ei voida vertailla kuin tietyiltä osilta. Kaksi hypoteet-

tista moraalidilemmaa yhdestätoista on muokattu uudelleen täysin (2 ja 11), mutta 

muita niin vähän tai ei ollenkaan, että vertailu on mahdollista.  
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Tirri (1999a) on laskenut kaikille opettajille Oserin pisteytyksen mukaan kokonaisar-

vion opettajan käyttämästä ratkaisustrategiasta. Suurin osa hänen tutkimistaan opet-

tajista käyttää yksipuolista päätöksentekoa. Saman tuloksen sai myös Oser (1991), 

jonka tutkimuksia esiteltiin luvussa 3.3. Tässä tutkimuksessa ei voida kokonaisarvio-

ta laskea, sillä kahdelta tilanteelta (2 ja 11) puuttuvat pisteet. Näyttää kuitenkin siltä, 

että suurin osa tämän tutkimuksen erityisopettajista sijoittuisi yksipuolisen päätök-

sen tekijöiksi ja muutama delegoivan ratkaisustrategian käyttäjäksi. Suurin osa siis 

tekisi itse ratkaisut ongelmatilanteissa ja kantaisi myös vastuun. 

 

TAULUKKO 12. Opettajien valitsemien menettelytapojen jakautuminen (N=23). 

 

Taulukkoon 12 on laskettu Oserin pisteytyksen mukaan erityisopettajien valitsemien 

menettelytapojen jakaumat kyselylomakkeessa esitettyihin dilemmoihin. Erityisopet-

tajat välttelevät vastuuta tulosten mukaan lähinnä arvosteluun (tilanne 4), kollegoi-

den työmoraaliin (6) ja tulipalovaaraan (9) liittyvissä dilemmoissa. Mielenkiintoista 

on, että tilanteen 9 (nuotio roskakorissa) kohdalla jokainen vastaaja toimi välttely-

orientaation mukaisesti. Pahoinpitelyyn (1), arvosteluun (4), kollegoiden työmoraa-

liin (6), kotitehtävien antamiseen (7) ja vanhempien valitukseen (8) liittyvissä dilem-

moissa erityisopettajat delegoivat mielellään vastuun muille. Pisteytyksen mukaan 

vain kiusaamistapauksessa (3) erityisopettajat käyttävät eniten yksipuolista päätök-

 
Tilanne 

Välttely 
[-3–0] 

Delegaatio 
[1–3] 

Yksipuolinen 
päätös [4–6] 

Diskurssi 
[7–9] 

1. Oppilaan pahoinpitely 0 15 7 1 
2. Levoton Katja - - - - 
3. Petrin kiusaaminen 0 1 14 8 
4. Edistysaskeleiden palkitseminen 7 7 3 4 
5. Nahistelu koulun pihalla 0 3 9 11 
6. Myöhästelevä musiikinopettaja 9 10 4 0 
7. Kotitehtävien määrä 4 11 6 2 
8. Vanhempainilta 2 17 2 2 
9. Nuotio roskakorissa 23 0 0 0 
10. Tyttöjen paremmat arvosanat 4 4 6 9 
11. Koulunkäyntiavustajat - - - - 
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sentekoa. Pyöreän pöydän keskustelua opettajat käyttävät tappelun selvittämisessä 

(5) sekä sukupuoliseen tasa-arvoon (10) liittyvissä tilanteissa. Vain neljän dilemman 

suhteen opettajien menettelytavat jakautuvat kaikkien neljän orientaation välille.  

 

Tirri (1999a, 145) on tehnyt vastaavan jakaumataulukon, joten tuloksia voidaan ver-

rata lukuun ottamatta tilanteita 2 ja 11. Vertailu on esitetty taulukossa 13 seuraavalla 

sivulla. Tässä tutkimuksessa tutkittujen erityisopettajien ja Tirrin tutkimien opettaji-

en menettelytapojen jakaumista voidaan sanoa, että ne ovat samansuuntaiset. Niistä 

löytyy kuitenkin myös eroja. Useiden tilanteiden kohdalla menettelytavat jakautuvat 

pääasiassa samojen orientaatioiden välillä, mutta prosenttiosuudet ovat hieman 

päinvastoin. Esimerkiksi tilanteessa 1 erityisopettajista 65 % delegoi päätöksen jolle-

kin muulle ja 31 % tekee yksipuolisen päätöksen. Myös opettajien kohdalla 77 % joko 

delegoi tai tekee päätöksen yksin, mutta suurempi osuus eli 45 % opettajista tekee 

yksipuolisen päätöksen ja hieman harvempi (32 %) delegoi.  

 

Kiusaamistilanteissa (tilanteet 3 ja 5) kukaan erityisopettajista tai opettajista ei vältte-

le vastuuta. Mielenkiintoista on, että vaikka erityisopettajien kirjalliset kommentit 

nuotio roskakorissa –tilanteesta korostavat sitä, että he ottavat tilanteen tosissaan, 

tulee pisteytyksen mukaan heidän kaikkien orientaatiokseen välttely. Yhdenkään 

tilanteen kohdalla menettelytavat eivät jakaudu täysin erilailla.  
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TAULUKKO 13. Erityisopettajien (tämä tutkimus) ja opettajien (Tirrin tutkimus 
1999a) menettelytapojen jakaumien vertailu prosentteina. 

 

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta tarkastellaan yleensä validiteetin ja reliabilitee-

tin käsitteillä. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä mitä 

on pitänytkin/luvattu ja reliabiliteetilla tutkimustulosten toistettavuutta. Käsitteet 

ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä, mikä on herättänyt kritiikkiä laa-

dullisen tutkimuksen piirissä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 133.) Laadullisen tutkimuk-

sen perusvaatimus Tuomen ja Sarajärven (2004, 139) mukaan on, että tutkijalla on 

riittävästi aikaa tehdä tutkimuksensa. Tätä tutkimusta on tehty pitkään ja hartaasti, 

kohta kolmen vuoden ajan. 

 

 
Tilanne 

 

 
Kohderyhmä 

 

Välttely 
% 

 

Delegaatio 
% 

 

Yksipuolinen 
päätös 

% 

 

Diskurssi
% 

1. Oppilaan pahoinpi-
tely 

Erityisopettajat 
Opettajat 

0 
5 

65 
32 

31 
45 

4 
18 

2. Levoton Katja Erityisopettajat 
Opettajat 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. Petrin kiusaaminen Erityisopettajat 
Opettajat 

0 
0 

4 
2 

61 
32 

35 
66 

4. Edistysaskeleiden 
palkitseminen 

Erityisopettajat 
Opettajat 

33,5 
20,5 

33,5 
29,5 

14 
29,5 

19 
20,5 

5. Nahistelu koulun 
pihalla 

Erityisopettajat 
Opettajat 

0 
0 

13 
16 

39 
50 

48 
34 

6. Myöhästelevä mu-
siikinopettaja 

Erityisopettajat 
Opettajat 

39 
36 

43,5 
38 

17,5 
23 

0 
2 

7. Kotitehtävien määrä Erityisopettajat 
Opettajat 

17 
3,5 

48 
20,5 

16 
48 

9 
25 

8. Vanhempainilta Erityisopettajat 
Opettajat 

9 
5 

73 
45 

26 
48 

9 
25 

9. Nuotio roskakorissa Erityisopettajat 
Opettajat 

100 
86 

0 
14 

0 
0 

0 
0 

10. Tyttöjen paremmat 
arvosanat 

Erityisopettajat 
Opettajat 

17,5 
12 

17,5 
18 

26 
25 

39 
45 

11. Koulunkäynti-
avustajat 

Erityisopettajat 
Opettajat 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeita lähetettiin 168 ja takaisin tuli annetussa ajassa 

25 kappaletta. Tutkimuksen vastausprosentti oli näin ollen vain 15 %. Kyselylomak-

keen alkuperäinen tarkoitus oli olla pääasiassa kvantitatiivinen sisältäen kolme 

avointa kysymystä. Kyselylomakkeen luonne kuitenkin muuttui, sillä kyselyyn vas-

tanneet erityisopettajat olivat vastanneet lomakkeen kysymyksiin hyvin perusteelli-

sesti ja kirjoittaneet paljon mielipiteitään. Niinpä kyselylomakkeella kerätystä aineis-

tosta tulikin hyvin kvalitatiivinen tutkimusaineisto.  

 

Vastausprosentin pienuuteen voi olla monia syitä. Kyselylomake oli pituudeltaan 13 

sivua, mikä on voinut rajoittaa vastaushalukkuutta. Lomake oli kuitenkin kopioitu 

kaksipuoliseksi, jotta kyselylomake ei näyttäisi niin pitkältä. Muutamassa palautu-

neessa kyselylomakkeessa oli mukana kommentti, että opettajille ei saisi lähettää ky-

selyitä, joihin ei ehdi vastata yhden välitunnin aikana. Kyselylomakkeen täyttäminen 

on tosiaan vienyt aikaa, sillä vastatessaan erityisopettaja on joutunut pohtimaan 

omia ajatuksiaan ja toimintamallejaan. Lomakkeen liian pitkästä pituudesta on 

merkkinä myös se, että paria palautettua lomaketta ei ole täytetty aivan loppuun asti. 

 

Kyselylomakkeet lähetettiin koulusihteereille ja rehtoreilta pyydettiin sähköpostitse 

lupaa jakaa lomakkeet erityisopettajille. Mahdollista siis on, että osa lomakkeista ei 

ole edes päätynyt erityisopettajille asti. 

 

Lisäksi tutkimuksen aihe, eli erityisopettajan työn eettinen luonne, on saattanut ra-

joittaa vastaajien määrää. Osa on voinut pitää tutkimuksen aihetta arkaluontoisena. 

Kaikki eivät välttämättä halua paljastaa kuinka toimivat ongelmallisissa tilanteissa.  

 

Kyselylomakkeita ei numeroitu mitenkään, jotta vastaajien anonymiteetti voitiin täy-

dellisesti säilyttää. Näin ollen estyi myös mahdollisuus esimerkiksi sähköpostitse 

muistutella niitä erityisopettajia vastaamaan, joilta lomaketta ei ollut tullut vielä ta-

kaisin.  
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Kyselylomakkeeseen vastaaminen on vaatinut erityisopettajilta itsearviointia omista 

työkäytännöistään. Korkeakoski (2004) sanookin, että oman työn itsearviointi on 

ammattieettisesti perusteltua, sillä näin ”opettajan käyttöteoria täsmentyy ja intuitii-

visen reagoinnin osuus ohenee”. Käyttöteorialla Korkeakoski tarkoittaa muun muas-

sa ”erilaisia arvoja, käsityksiä, kokemuksia ja pedagogisia tietoja, jotka ohjaavat opet-

tajan työtä”. Hänen mukaansa opettaja perustelee käyttöteorian avulla päätöksiään, 

toimintaansa ja valintojaan. Eräässä palautuneessa kyselylomakkeessa oli komment-

ti, että kyselyn täyttäminen oli ollut hyvin antoisaa, sillä siinä joutui pohtimaan ja 

reflektoimaan perusteellisesti menettelytapojaan.  

 

Tutkimukseen osallistui vain 25 henkilöä, joten tutkimustuloksia ei voida yleistää 

kovin laajasti eikä kattavia johtopäätöksiä voida tehdä. Tutkimustulokset ovat kui-

tenkin samansuuntaisia kuin samankaltaisen kyselylomakkeen avulla tehdyt tutki-

mukset (Tirri 1999a ja Oser 1991). 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään päästämällä tutkittavien ääni kuu-

luviin tukemaan tutkijan tulkintaa suorien lainausten muodossa. Myös tutkimuksen 

kulku on dokumentoitu mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuksen etenemistä olisi 

helpompi seurata ja tutkimus olisi toistettavissa.  

 

Mielenkiintoista olisi myös tietää, millaisia ratkaisustrategioita erityisopettajat olisi-

vat käyttäneet, jos kyselylomakkeessa ei olisi ollut valmiita ratkaisuehdotuksia. Jos 

lomake olisikin sisältänyt vain tilannekuvauksia ilman ratkaisuvaihtoehtoja ja eri-

tyisopettajien olisi pitänyt kirjoittaa vastaus, miten he kuvatussa tilanteessa menette-

lisivät. Olisiko tuloksista löytynyt joitakin aivan uudenlaisia ratkaisumalleja? 

 

Jos nyt tekisin aineiston hankinnan uudestaan, muokkaisin kyselylomaketta enem-

män. Ensinnäkin sitä pitäisi lyhentää reilusti. Lisäksi muokkaisin tilanteita vielä 

enemmän erityisopettajille soveltuviksi, sillä kyselylomakkeen sisältämistä ongelma-

tilanteista laaja-alaiset erityisopettajat kohtaavat suoranaisesti melko harvan tilan-

teen.  
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10 POHDINTA 

 

Kasvatus- ja opetustyö on täynnä eettisiä tilanteita, joissa laki tai opettajan ammat-

tietiikka ei neuvo konkreettisesti kuinka opettajan tulisi toimia. Opettajan tulee poh-

tia ristiriitatilanteissa tarkasti toimintatapojaan. Kidder ja Born (1998) ovat sitä miel-

tä, että vaikeaa ei ole niinkään päättää jossakin tilanteessa oikean ja väärän välillä 

vaan oikean ja oikean välillä. Opettajan tulee tehdä päätöksiä, joiden takana hän voi 

täysin seisoa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusopetuksen erityisopettajien nä-

kemyksiä työnsä eettisyydestä ja tavoitteena oli saada selville, millaisia eettisiä on-

gelmatilanteita erityisopettajat työssään kohtaavat. Erityisopettajien työssään koh-

taamat ongelmatilanteet liittyvät usein yksilön tarpeiden ja yhteiskunnan vaatimus-

ten välisiin ristiriitoihin, kollegoiden kesken syntyviin näkemyseroihin oppilaista tai 

kodin ja koulun väliseen vuorovaikutukseen. Oikeudenmukaisuus, ammatti-

identiteetti, kokemus ja koulun yhteiset periaatteet ovat erityisopettajien mainitsemia 

periaatteita, jotka ohjaavat heitä ratkaisustrategioiden valinnassa, kun he kohtaavat 

moraalidilemmoja. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, miten erityisopettajat ratkaisevat työssään koh-

taamiaan eettisiä ongelmatilanteita. Tutkimustulosten mukaan erityisopettajat tukeu-

tuivat ongelmatilanteissa usein koulunsa oppilashuoltoryhmään. Moni erityisopetta-

ja mainitsi, että koulukuraattori on kouluissa entistä enemmän se henkilö, joka ottaa 

ongelmatilanteet hoitoonsa ja vastaa jatkotoimista. Erityisopettajat pyrkivät tietoises-

ti olemaan oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia kaikkia kohtaan.  

 

Ongelmatilanteissa erityisopettajien ratkaisustrategiat vaihtelevat laidasta laitaan. 

Suurin osa tämän tutkimuksen erityisopettajista sijoittuisi yksipuolisen päätöksen 

tekijöiksi ja muutama delegoivan ratkaisustrategian käyttäjäksi. Tulokset ovat sa-

mansuuntaisia kuin mitä Oser (1991) ja Tirri (1999a) ovat saaneet käyttäessään lähes 

samaa kyselylomaketta opettajien keskuudessa. 
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Pro gradu–tutkielmaani tehdessäni olen keskustellut monien opettajien ja erityis-

opettajien kanssa heidän työnsä eettisyydestä. Poikkeuksetta opettajat ovat olleet 

innostuneita aiheesta, mutta huomanneet, että aika pintapuolisesti he ovat pohtineet 

työnsä eettistä luonnetta. Opettajien työ on luonteeltaan hektistä eikä arjessa ole tilaa 

syvälliselle pohdinnalle, ellei aikaa järjestä varta vasten. Toki seassa on myös ”poh-

diskelevia” opettajia, jotka mietiskelevät koulumaailmaan liittyviä asioita myös iltai-

sin – välillä tahtomattaankin. 

 

Mielestäni opettajien tulisi paremmin tiedostaa ammattinsa eettisyys, kuten Moila-

nenkin (2001, 81) on korostanut. Opettajankoulutuksessa tulisi käsitellä enemmän 

eettisten kysymysten tunnistamista ja käsittelyä kouluyhteisössä, jotta opettajat olisi-

vat valveutuneempia eettisille tilanteille. Jatkuvasti tulee kuitenkin uusia eettisiä 

haasteita opettajille ja kouluille. Niinpä opettajien täydennyskoulutuksessa tulisikin 

olla tilaa myös ammattietiikan ja eettisten kysymysten käsittelyyn. 

 

Moni opettaja kokee työssään riittämättömyyttä. Opettajat ovat ahdistuneita esimer-

kiksi siitä, että heidän aikansa ei riitä tasapuolisesti kaikille suurissa koululuokissa. 

Hautamäki, Lahtinen, Moberg ja Tuunanen (2002, 82–83) ovat kuitenkin sitä mieltä, 

että erityiskasvattajien tulisi jakaa resursseja tarpeen mukaisen jakamisen periaatteel-

la, eikä tasan kaikille. Resursseista on pulaa ja mahdollisuus saada apua esimerkiksi 

koulunkäyntiavustajan muodossa vaihtelee paljon kunnittain. Opettajien tulisi pitää 

huolta omasta jaksamisestaan ja muistaa, että riittää kun tekee parhaansa.  

 

Etsiessäni pro gradulleni työnimeä syksyllä 2004, törmäsin Vauvenarguesin ajatuk-

seen ”Ei voi olla oikeudenmukainen, ellei ole inhimillinen”. Mielestäni ajatus kuvaa 

hyvin sitä, että ollakseen oikeudenmukaisia, erityisopettajien tulee olla myös inhimil-

lisiä. Jos opettajalta puuttuu herkkyys ja inhimillisyys, häneltä menee niin moni ti-

lanne huomaamatta ohi hektisessä koulumaailmassa, ettei hän mitenkään voi olla 

oikeudenmukainen. Erityisopettajalta vaaditaan suuria silmiä, joilla nähdä, tarkkoja 

korvia, joilla kuulla ja kuunnella, sekä aitoa halua ja herkkyyttä kohdata erilaisia ih-
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misiä. En pysty löytämään työlleni osuvampaa nimeä, joten työnimi jääköön voi-

maan. 

 

Pro gradun –tutkielman työstäminen on ollut vuorotellen ylä- ja alamäkeä, mutta 

ennen kaikkea oppimisprosessi. Välillä työn valmistuminen on häämöttänyt niin 

kaukana, että epätoivo on nostanut päätään. Opiskelun rinnalla työnteko ei ole niin-

kään helpottanut urakkaa, vaikkakin se on tuonut erilaisia näkökulmia aiheeseen. 

Prosessi on kestänyt melkein kolme lukuvuotta, mutta vihdoin ympyrä alkaa sulkeu-

tua. 
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     LIITE 1. 

 

HEI! 

 

Olen Minna Juuri-Oja, kasvatustieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta! Teen pro 

gradu-tutkielmaani perusopetuksen piirissä työskentelevien erityisopettajien työn 

eettisestä luonteesta. Selvitän tutkimuksessani mm. millaisia eettisiä ongelmatilantei-

ta erityisopettaja kohtaa työssään, sekä miten hän niitä ratkaisee. Toivonkin, että Si-

nulla olisi aikaa vastata kyselylomakkeeseeni ja palauttaa se oheisessa kirjekuoressa 

to 28.2.2005 mennessä sisäisen postin kautta kouluvirastoon. Halutessasi voit lähet-

tää kirjekuoren myös suoraan minulle. 

 

Kyselyn tarkoitus ei ole luokitella ihmisiä vaan pikemminkin selvittää, miten Sinä 

ammattilaisena toimit näissä vaikeissa koulupäivän tilanteissa ja minkälaisia päätök-

siä teet. Opettajat arvioivat koulupäivän konfliktitilanteita eri tavoin, eikä ole ole-

massa oikeita tai vääriä vastauksia!  

 

Täytä ensin taustatietolomake (ja muista myös palauttaa se!) ja lue huolellisesti lo-

makkeen vastausohjeet tämän paperin toiselta puolelta. Vastauksista ei selviä vastaa-

jan henkilöllisyys. Lomake tulee vain minun käyttööni ja käsittelen sitä luottamuksel-

lisesti. Jos kaipaat lisätietoja, yhteystietoni ovat ohessa! 

 
 
KIITOS jo etukäteen vaivannäöstäsi!! 

 
 
Terveisin,  Minna Juuri-Oja 
  Väinämöisenkatu 11 a 403 
  33540 Tampere 
  050 xxx xxxx 
  minna.juuri-oja@uta.fi 
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VASTAUSOHJEET 

 

 

Lomake alkaa muutamalla avoimella kysymyksellä, joihin pyydän Sinua vastaamaan 

mahdollisimman perusteellisesti. 

  

Seuraavaksi lomakkeessa esitellään 11 tilannetta, jotka voivat tulla eteen koulupäi-

vän aikana. Jokaiseen tilanteeseen on muotoiltu 6 ehdotusta siitä, kuinka opettaja 

voisi toimia. Pyydän Sinua arvioimaan kaikki nämä ehdotukset. Vastausmahdolli-

suudet ovat kyllä (olen samaa mieltä) ja ei (olen eri mieltä). (Rastita vastauksesi.) 

Arvioi ehdotukset myös silloin, kun et ole aivan varma kummastakaan (kyllä/ei) 

vastauksesta. Näissä tapauksissa vastaa, kumpi vaihtoehto on lähempänä mielipidet-

täsi. 

 

Arvioinnin jälkeen pyydän Sinua ilmoittamaan niiden ehdotusten numerot, joita Sinä 

pidät parhaimpana ja huonoimpana tapana toimia kyseisessä tilanteessa. 

Jos mikään vaihtoehto ei ole Sinulle läheskään sopiva, kerro arvioinnin jälkeen lyhy-

esti, miten itse menettelisit kyseisessä tilanteessa. 

 

Sinä et välttämättä kohtaa omassa työssäsi kaikkia näitä kuvattuja ongelmatilanteita, 

mutta pyydän Sinua eläytymään tilanteeseen ja arvioimaan ehdotuksia sen mukaan, 

miten itse kuvittelisit toimivasi vastaavassa tilanteessa.  
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     LIITE 2. 

 
TAUSTATIEDOT 

 

MIES ____  NAINEN ____ 

SYNTYMÄVUOSI ________ 

KOULUTUS ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

AMMATTINIMIKE (Rastita!) 

□  Erityisluokanopettaja 

□  Laaja-alainen/osa-aikainen erityisopettaja 

□  Muu, mikä? __________________________________________________ 

 

OPPILAIDEN LUOKKA-ASTE 

□  1–6 

□  7–9   

□  1–9 

□  Muu, mikä? ___________________________________________________ 

 

KAUANKO OLET TOIMINUT ERITYISOPETTAJANA?  

□  0–1 vuotta 

□  1–4 vuotta 

□  5–10 vuotta   

□  yli 10 vuotta 
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     LIITE 3. 

Millaisia moraalisia ongelmatilanteita kohtaat työskennellessäsi erityisopettaja-

na? Mainitse esimerkkejä. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Millainen oli viimeksi kohtaamasi moraalidilemma erityisopettajan työssäsi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Miten ratkaisit kyseisen moraalidilemman? Millaiset periaatteet ohjasivat sinua 

ratkaisun teossa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Olet saanut tietää, että erästä oppilastasi ei huonojen numeroiden takia kotona 

ainoastaan moitita, vaan usein myös lyödään. 

 

1. Soitan vanhemmille ja teen heille selväksi, että heille tulee suuria ongelmia, jos 

he jatkavat poikansa lyömistä huonojen numeroiden takia. 

□  KYLLÄ  □ EI 

2. Vaadin tapaamista lapsen ja vanhempien kanssa ja yritän tapaamisen yhtey-

dessä selvittää tilanteen. 

□  KYLLÄ  □ EI 

3. Lasta täytyy auttaa. Annan lastensuojeluviranomaisten painostaa vanhempia. 

□  KYLLÄ  □  EI 

4. Otan yhteyttä vanhempiin ja neuvon heitä kääntymään pikaisesti perhe- tai 

psykoterapeutin puoleen. 

□  KYLLÄ  □  EI 

5. Otan yhteyttä kolmanteen osapuoleen (koulupsykologi, kouluviranomainen 

tms.) ja pyydän puuttumaan asiaan. 

□  KYLLÄ  □  EI 

6. Ei ole varmaa, että saamani tiedot pitävät paikkaansa – minun täytyy ensin 

katsoa ja odottaa, miten tilanne kehittyy. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Eräs vanhempi opettaja on tyytymätön Katjan käytökseen omassa luokassaan, ja 

sanoo Katjan häiritsevän koko muun luokan opiskelua. Hänen mukaansa Katja 

vain höpöttää tunneilla, kiertelee ympäri luokkaa ja villitsee muita. Koulutehtä-

vänsä Katja kuitenkin tekee moitteettomasti. Opettaja vaatii Katjan siirtämistä 

erityisluokalle, mikä on Sinun mielestäsi turhaa ja perusteetonta. Tiedät, että ky-

seinen opettaja ei vain tule toimeen Katjan kanssa, joka taas on omasta mielestäsi 

kiva tyttö.  
 

1. Mielestäni kyseinen opettaja on hieman tiukkapipoinen ja haluaisi siirtää luo-

kastaan pois kaikki vähänkin hankalammat oppilaat. Hänen pitäisi vaan ope-

tella tulemaan toimeen paremmin oppilaiden kanssa.  

□  KYLLÄ  □  EI 

2. Lupaan keskustella siirrosta opettajan kanssa, mutta olen sitä mieltä, että Kat-

jan paikka ei ole erityisopetuksessa. Katja suoriutuu koulutehtävistään hyvin, 

mutta opettaja ei vaan osaa käsitellä häntä.  

□  KYLLÄ  □  EI 

3. Yritän vihjata opettajalle, että hänen pitäisi sietää hieman enemmän murros-

ikäisten oikkuja.  

□  KYLLÄ  □  EI 

4. Neuvon opettajaa keskustelemaan Katjan kanssa hänen käytöksestään luokas-

sa, jotta he voisivat sopia yhteiset pelisäännöt.   

 □  KYLLÄ  □  EI 

5. Tässä tilanteessa pitää miettiä Katjan parasta, mikä ei ole erityisopetukseen 

siirtyminen. 

 □  KYLLÄ  □  EI 

6. Suostun ottamaan Katjan luokkaani kuukaudeksi koeajalle, ja katsotaan tilan-

netta sen jälkeen uudestaan. 

□  KYLLÄ  □  EI 
 
Ratkaisu numero ____ on paras.  Ratkaisu numero ____ on huonoin. 
 
Tässä tilanteessa menettelisin näin: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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3. 12-vuotias Petri on luokassaan vanhin, mutta myös kooltaan pienin. Tämän 

vuoksi hän joutuu usein kiusauksen kohteeksi. Käsittelet matematiikan tunnilla 

pituusmittoja ja vähän ennen tunnin loppua kuulet taas huomautuksen Petristä, ja 

oppilaat hihittävät. 

 

1. Kerron kiusaajille, etten vastaisuudessa suvaitse moisia huomautuksia.     

              □  KYLLÄ  □  EI 

2. Pyydän kiusaajat luokan eteen ja pyydän heitä selittämään luokalle käyttäy-

tymistään.  

□  KYLLÄ  □  EI 

3. En ole kuulevinani huomautusta. Tässä tilanteessa ei kannata puuttua asiaan.  

□  KYLLÄ  □  EI 

4. Pyydän luokkaa panemaan työvälineensä pois. Sitten pohdiskellaan, mitä 

luokassa on oikein tekeillä. 

□  KYLLÄ  □  EI 

5. Pyydän asianomaiset  tunnin jälkeen luokseni ja selitän jokaiselle erikseen, ett-

ei moinen käyttäytyminen ole sopivaa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

6. Keskeytän opetuksen ja pyydän Petriä kertomaan, miltä hänestä tuntuu, kun 

hänelle nauretaan.  

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Seuraavan kokeen arvostelussa haluat palkita suuria edistysaskeleita tehneet 

heikoimmat oppilaat arvosanoilla, jotka ovat luokan keskiarvoonkin suhteutet-

tuina erittäin korkeita. Ilmoitettuasi menettelystä eräät hyvät oppilaat ja heidän 

vanhempansa valittavat. 

 

1. En voi olla kaikille mieliksi. Siksi odotan, että valittajat hiljenevät. 

 □  KYLLÄ  □  EI 

2. Tuntuu olevan tarpeellista järjestää oppilaille ja vanhemmille palaverin, jossa 

perustelen toimintaani. 

□  KYLLÄ  □  EI 

3. Informoin vanhempia vielä kerran toimintani syistä kirjallisesti ja yritän rau-

hoitella heitä. Suunnitelmastani en kuitenkaan luovu. 

□  KYLLÄ  □  EI 

4. Valitus on otettava vakavasti. Siksi kutsun asianosaiset koolle ja yritän ymmär-

tää heidän pelkoaan. 

□  KYLLÄ  □  EI 

5. Minulla on kohtuullinen pedagoginen vapaus, josta en luovu – en tässäkään ti-

lanteessa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

6. Otan valitukset huomioon, mutta tilanne ei vaadi suuria puolustustoimenpitei-

tä.  

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Sinun täytyy lähteä koulusta tavallista aikaisemmin tärkeän tapaamisen takia. 

Kun ylität koulunpihan ensimmäisellä välitunnilla matkallasi autolle, näet neljän 

pojan nahistelevan. Huomaat, että leikki on muuttumassa totiseksi tappeluksi: 

yhtä pojista potkaistaan ja toinen on nyrkit pystyssä. 

 

1. On oikein, että tappelu on kiellettyä, mutta eikö poikien voi kerrankin antaa 

nahistella. 

 □  KYLLÄ  □  EI 

2. Menen poikien luo ja erotan heidät tarpeen vaatiessa toisistaan. Pidän heille 

puhuttelun ja teen selväksi, ettei heidän käyttäytymisensä ole hyväksyttävää. 

□  KYLLÄ  □  EI 

3. Yritän saada pojat lopettamaan tappelun. Vaadin poikia tulemaan huomenna 

luokseni, jotta voimme yrittää selvittää asian. 

□  KYLLÄ  □  EI 

4. Ilmoitan asiasta kollegalle, koska minulla ei ole nyt aikaa puutua asiaan. 

□  KYLLÄ  □  EI 

5. Tapaamiseni ei jätä minulle aikaa puuttua asiaan, mutta heti kun minulla on ti-

laisuus, otan pojat puhutteluun. 

□  KYLLÄ  □  EI 

6. Huudan pojille, että heidän on lopetettava heti paikalla. Sitten informoin asias-

ta luokanvalvojaa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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6. Musiikinopettaja, joka opettaa luokkaasi, tulee usein myöhässä tunnille. Kolle-

gasi, joka opettaa viereisessä luokassa valittaa Sinulle tilanteesta, sillä luokassa 

vallitsee odotusaikana hirvittävä kaaos, eikä hän pysty metelin takia opettamaan 

normaalisti. 

 

7. Teen oppilaille selväksi, että heidän on käyttäydyttävä rauhallisesti. 

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Sanon kollegalle, että hänen pitäisi valittaa suoraan musiikinopettajalle. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. Musiikinopettajan täytyy selvittää minulle, miksi hän niin useasti tulee tunnil-

le myöhässä. Oppilaita neuvon olemaan hiljaa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

10. Yritän selittää kollegalleni (musiikin), että hänen toistuva myöhästymisensä ei 

ole ammatillisesti hyväksyttävää ja hän näyttää huonoa esimerkkiä. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Otan valituksen huomioon, mutta ei ole minun asiani selvitellä kollegojen 

keskinäisiä erimielisyyksiä. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Menen seuraavan kerran tunnille musiikinopettajan kanssa ja vaadin selvitys-

tä tilanteesta. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Kun käsittelit tänään matematiikan kotitehtäviä, Tanja valitti ja oli sitä mieltä, 

että on väärin antaa kaikille saman verran kotitehtäviä, koska hyvät laskijat joutu-

vat käyttämään niihin paljon vähemmän aikaa. Kalle oli sitä mieltä, että vielä 

enemmän on väärin antaa yleensäkään kotitehtäviä, koska rinnakkaisluokan ma-

tematiikanopettaja ei periaatteessa koskaan anna niitä. 

 

7. Minun määräysvaltaani kuuluu päättää, annanko kotitehtäviä ja kuinka pal-

jon. Siksi en ota tähän kommenttiin edes liiemmin kantaa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Se minkä takia kotitehtäväkäytäntö on niin kirjava, ei ole itse asiassa lainkaan 

helposti ymmärrettävä asia. Niinpä yritän selvittää luokalle syyni kotitehtävi-

en antoon. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. Ei oikeastaan ole järkevää keskustella luokan kanssa kotitehtävistä. Opettajan 

pitää tällaisessa asiassa pystyä pysymään kannassaan.  

□  KYLLÄ  □  EI 

10. Otan asiakseni neuvotella kotitehtäväkäytännöstä kollegoiden kanssa ja pyr-

kiä sopimaan sen yhtenäistämisestä. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Lapsista moni asia on väärin. Kotitehtävät eivät kerta kaikkiaan ole niin suuri 

paha, että siitä pitäisi tehdä sen suurempaa numeroa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Haluan tietää, mikä mieliala suhteessa kotitehtäviin todella vallitsee ja yritän 

aikaansaada perusteellisen keskustelun. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. Ratkaisu numero ____ on huonoin. 
 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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8. Et ollut mukana edellisessä vanhempainillassa ja saat kiertoteitse kuulla, että 

siellä oli kritisoitu Sinun opetustyyliäsi. Etenkin eräs äiti tuntuu olevan hyvin 

tuohtunut. Et kuitenkaan tiedä mitään konkreettista. 

 

7. Opettajan työssä täytyy pystyä vastaanottamaan myös kritiikkiä. Jos tuohtu-

mus on tosiaan niin yleistä, asianomaiset tulevat kyllä ennen pitkää luokseni.  

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Kun vanhemmat alkavat kritisoida opettajaa, täytyy pitää varansa. Yritän saa-

da asiasta tarkempaa tietoa niiltä vanhemmilta, jotka ovat varmasti minun 

puolellani. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. En anna vanhempien kritisoida opetustyyliäni moisella tavalla. Pidän seuraa-

vassa vanhempainillassa puolustuspuheen opetustyylini puolesta. 

v  KYLLÄ  □  EI 

10. Seuraavassa vanhempainillassa teen selväksi, että pidän selän takana kri-

tisointia ala-arvoisena. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Moinen kritiikki tekee minut epävarmaksi. Tämän epävarmuuden tuon esiin 

seuraavassa vanhempainillassa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Seuraavassa vanhempainillassa ilmoitan, että tiedän kritiikistä. Pyrin rohkai-

semaan ihmisiä olemaan vastaisuudessa avoimempia. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 
 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Saapuessasi luokkaan siellä haisee palaneelta. Löydät roskakorista pienen nuo-

tion jäännökset. Eräät oppilaat hihittävät ilkikurisesti, toiset ovat kuin mitään ei 

olisi tapahtunut. 

 

7. Moiset pikkupilat vaarantavat koulun ja ihmiset. Siksi tahdon tietää, ketkä 

kaikki olivat osallisina. 

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Haluan tietää, mitkä olivat teon motiivit. Sitten yritän tehdä selväksi, että moi-

set pilat ovat vaarallisia. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. Olen, kuin en huomaisi mitään. Oppilaiden täytyy joskus saada vähän pilail-

lakin. 

□  KYLLÄ  □  EI 

10. Yritän iloita mukana luokan hihittäessä, mutta teen kuitenkin selväksi, että 

moiset pilat voivat saada traagisen päätöksen. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Annan pilan tällä kertaa olla ryhtymättä sen kummempiin toimenpiteisiin, 

mutta teen selväksi, että se saa luvan olla viimeinen kerta. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Ilmoitan huomanneeni pilan ja aloitan tunnin. 

□  KYLLÄ  □  EI 

 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 

 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10. Jaat korjattuja aineita ja kommentoit niitä. Silmiin pistää, kuten aina, että tytöt 

saavat parempia numeroita. Petri toteaa puoliääneen, että ei ihmekään, koska 

muutenkin suosit aina tyttöjä. Muutamat pojat ovat samaa mieltä. Minna puolus-

taa asiaa sillä, että tytöt todistettavasti ovat kielissä poikia lahjakkaampia. Siihen 

puolestaan Karri, että aineen arvosanat riippuvat vain ja ainoastaan opettajan mie-

lialasta… 
 

7. Moisia syytöksiä minun ei todellakaan ole pakko kuunnella. Keskeytän tunnin 

ja haluan tietää tarkkaan, mistä on kysymys – seuraa keskustelu aiheesta. 

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Huomautan, etteivät tytötkään valittaisi matematiikassa, vaikka heidän nume-

ronsa olisivat keskimääräisesti poikien numeroita huonompia. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. En anna tämän keskustelun vaikuttaa itseeni kovinkaan voimakkaasti. Koko 

asiassa ovat kysymyksessä enemmänkin poikien ja tyttöjen väliset suhteet. 

□  KYLLÄ  □  EI 

10. Otan huomautukset vakavasti. Analysoimme valikoituja tyttöjen ja poikien 

aineita ja vertailemme arvostelua. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Pitää paikkansa, arvosanat ovat riippuvaisia myös mielialastani. Selitän luo-

kalle, että tämän väistämättömän asian kanssa on pystyttävä elämään. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Yritän siirtää asian syrjään lyhyellä kommentilla. Tässä tilanteessa ei ole tar-

peellista järjestää keskustelua. 

□  KYLLÄ  □  EI 
 
Ratkaisu numero ____ on paras. Ratkaisu numero ____ on huonoin. 
 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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11. Luokassasi on kaksi koulunkäyntiavustajaa. Mielestäsi on hyvä, että myös 

avustajat kantavat luokassa vastuuta ja antavat lapsille ohjeita miten toimia. Usein 

tulee kuitenkin tilanteita, joissa kaikki luokan kolme aikuista ovat antaneet lap-

sille eri ohjeet ja lapset ovat ihan sekaisin, kuinka heidän tulisi toimia. Juuri äs-

ken oli epäselvä tilanne ruokailuun lähdön yhteydessä.  

 

7. Minä olen luokan opettaja, jolloin minulla on viime kädessä valta sanoa kuin-

ka toimitaan. 

□  KYLLÄ  □  EI 

8. Pyydän koulunkäyntiavustajia jäämään keskustelemaan kanssani, jotta 

voimme sopia yhteisistä pelisäännöistä. 

□  KYLLÄ  □  EI 

9. Välillä minua ärsyttää, että avustajat astuvat varpailleni. Heidän pitäisi kysyä 

minun mielipidettäni useammin. 

□  KYLLÄ  □  EI 

10. Sattuuhan noita, ei onneksi syntynyt suurempaa hässäkkää. 

□  KYLLÄ  □  EI 

11. Meidän pitäisi löytää yhtenäisempi linja, jotta toiminta luokassa olisi suju-

vampaa. Pitää miettiä asiaa vaikka seuraavassa viikkopalaverissa. 

□  KYLLÄ  □  EI 

12. Keskustelen kollegojeni kanssa tapahtuuko heidänkin luokissaan vastaavia ti-

lanteita, ja jos tapahtuu, niin kuinka he niitä ratkaisevat. 

  □  KYLLÄ  □  EI 
 

Ratkaisu numero ____ on paras. 

Ratkaisu numero ____ on huonoin. 
 

Tässä tilanteessa menettelisin näin: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LIITE 4.     

          

1. Oppilaan pahoinpitely
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KUVIO 1. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 2. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 3. 

2. Levoton Katja

0
2

0

16

5

1

8

3

9

0 0

4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 5 6

Paras ratkaisu
Huonoin ratkaisu

3. Petrin kiusaaminen
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KUVIO 4. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 6. 
 

4. Edistysaskeleiden palkitseminen
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5. Nahistelu koulun pihalla
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6. Myöhästelevä musiikinopettaja
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KUVIO 7. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 8. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 9. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 9. 

 
7. Kotitehtävien määrä
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8. Vanhempainilta
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9. Nuotio roskakorissa
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KUVIO 10. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 10. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 11. Paras ja huonoin ratkaisuvaihtoehto tilanteeseen 11. 
 
 

 

10. Tyttöjen paremmat arvosanat
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11. Koulunkäyntiavustajat
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