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Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Orellana Tarja & Miettinen Kaija

Johdanto

Koulukäynnin onnistumista on viime vuosina pyritty tukemaan varsin koko-
naisvaltaisilla interventioilla. Tavoitteeksi on asetettu koko ikäluokan koulu, yhte-
näinen perusopetus, ehyt koulupolku ja näihin sisällytettynä koulutuksen siirtymä-
vaiheiden toimivuus. Oppimisympäristöjen kehittäminen korostuu. Oppimisval-
miuksia lisääviä tukitoimia ja opetusta pyritään eheyttämään ja monipuolistamaan.
Lisäksi vahvistetaan yhteyksiä ja jatkuvuutta eri koulutusasteiden välille ja pyritään
siihen, että yleis- ja erityisopetus eheytyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Koulutuksen siirtymävaiheiden onnistunut hoitaminen tukee lapsen ja nuoren kou-
lunkäynnin sujuutta ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Siirtymävaiheista
puhuttaessa on totuttu korostamaan siirtymiä esiopetuksen ja perusopetuksen sekä
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä. Lapsen oppimis- ja kehityspo-
lun varrella on paljon tärkeitä ja keskenään erilaisia siirtymiä: 
• varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
• esiopetuksesta ensimmäiselle vuosiluokalle
• vuosiluokalta seuraavalle
• yleisopetuksesta erityisopetukseen ja päinvastoin
• vuosiluokilta 1–6 luokille 7–9
• vuosiluokilta 7–9 toiselle asteelle
• kunnan sisällä tapahtuvat koulunvaihdot 
• siirtymiset muiden kuntien kouluihin. 
Myös monet vaihtuvat opetusryhmät ja oppimisympäristöt vaikuttavat siihen, mil-
laiseksi koulupolku muodostuu.  

On tärkeää pitää mielessä, että koulussa kaikilla oppilailla on koko ajan meneillään
monia oppimisprosesseja sekä kasvun ja kehityksen vaiheita. Kaikki ne ryhmät ja
yhteisöt, joissa lapsi tai nuori on mukana, vaikuttavat hänen oppimisen edellytyk-
siinsä ja koko hänen yhteiskuntaan sopeutumiseensa eli sosialisaatioonsa. Tämä tu-
lee ottaa huomioon myös opetusjärjestelyissä ja siirtymävaiheiden ratkaisuissa.
Koulun on tuettava samanaikaisesti sekä persoonallista että sosiaalista edistymistä
ja erityisesti sitä, että lapsi oppii luottamaan itseensä oppijana ja koululaisena.

Koulutuksen siirtymien toimivuutta on useimmiten kehitetty yksittäisinä vaiheina ja
irrallaan muusta koulunkäynnistä. Nivelkohdat ja niiden välissä etenevät kasvu- ja
oppimisprosessit vaikuttavat kuitenkin toinen toisiinsa. Kokonaiskoulupolku muo-
dostuu näistä molemmista ja siitä, että onnistutaan huolehtimaan samanaikaisesti
kouluoppimisen ja persoonallisen sekä sosiaalisen kehityksen edellytyksistä. 

Nivelvaihetyö on yhteistyötä. Siinä tarvitaan opettajia, oppilashuoltohenkilöstöä,
vanhempia, oppilaita, opetustoimen hallinnon sekä tiedon- ja tieteenalojen edustajia.
Siirtymäratkaisuissa hallinolliset menettelyt, erityisesti onnistunut päätöksenteko
vaikuttaa tuloksiin. Opettajaa voidaan pitää eräänlaisena “liminaalitilojen” hallitsija-
na. Hän tukee muutoksia oppilaiden oppimisvalmiuksissa, oppimisessa ja kehityk-
sessä sekä ohjaa niitä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Osaa näistä muutoksista on
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vaikea havaita. On myös tilanteita, joihin liittyy erityisiä herkkyysvaiheita tai joissa
on tavallista enemmän häiriöalttiutta.  

Koulupolkua on mahdollista muokata kulkijalle suotuisaksi sen varrella olevien ai-
kuisten hyvällä yhteistyöllä. Polun rakentaminen reittikartan (siirtymävaiheohjeis-
tuksen) avulla parantaa ja tehostaa lapsen tai nuoren oppimisen ja suoriutumisen
mahdollisuuksia, vähentää koulu- ja muun henkilöstön työn päällekkäisyyttä sekä
varmistaa tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Kartta edellyttää kirjallisesti laa-
dittua jokaisen toimijan tiedossa olevaa ohjeistusta. Se tukee parhaimmillaan lapsia
ja nuoria luovuttavien ja vastaanottavien kasvatuksen ja opetuksen edustajien sekä
muiden toimijoiden yhteistyötä, vastuiden ja oikeuksien määrittelyä, tiedonkulkua,
jälkiseurantaa sekä siirtymävaiheprosessin säännöllistä arviointia.

Reittikartat eli ohjeistukset tulee suunnitella kunkin kunnan ominaispiirteisiin sopi-
viksi. Kartat kannattaa niveltää osaksi moniammatillisia kasvatuksen- ja opetuksen
järjestämisen suunnitelmia ja muita asiakirjoja. 

Kirjan tarkoitus

Siirtymät sujuviksi – ehyttä koulupolkua rakentamassa -teoksella halutaan
painottaa siirtymävaiheiden sujuvuuden tärkeyttä ja nostaa esiin siirtymisen onnis-
tumista tukevia menettelyjä. Nivelvaihetyötä tehostamalla ja vaaranpaikkoja välttä-
mällä pystytään edistämään lasten ja nuorten oppimista. Samoin erilaisin menette-
lyin on mahdollista nopeuttaa heidän sopeutumistaan uuteen yhteisöön. Itsetunnon
kolahduksia on mahdollista vähentää, jos opettajat ja muu henkilöstö ovat tietoisia
siitä, millainen juuri tämä oppilas tai opiskelija on, mitkä ovat hänen vahvuutensa
ja tarpeensa ja mitä hänen kanssaan on aiemmin tehty tai mikä hänen kohdallaan
toimii parhaiten. Näitä tietoja tulee siirtää opettajalta toiselle. Opetuksen etukäteis-
suunnittelu voi näin tehostua ja tukitoimia voidaan järjestää ennakoivasti varhaisen
puuttumisen mallia soveltaen. Erityisen tärkeää siirtymävaihetyön suunnitelmalli-
suus ja onnistuminen on huolta herättäville ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille. Erityisopetuksessa merkittäviä ovat opetusta ja opiskelua ohjaavat hojks-
tiedot. 

Teos on laadittu Latu-hankkeen 2002–2004 (Tukea tarvitsevien opetuksen kehittä-
minen yleis- ja erityisopetuksessa: Laatua opetukseen, tukea oppimiseen) työnä.
Hankkeen tavoitteina oli 
• parantaa kuntien, koulujen ja oppilaitosten yleis- ja erityisopetuksen mahdolli-

suuksia vastata erilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen ja tukipalvelu-
jen järjestämisestä. 

• luoda malleja koulutuksen ja opetuksen toimintaan tavoitteena uudistuva toi-
mintakulttuuri. 

• tehostaa lähikouluverkon ja koulutuksen nivelkohtien toimivuutta. 
• yhdistää ja tehostaa pienten kuntien voimavarojen käyttöä.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena hankkeessa oli perusopetuksen ja ammatilli-
sen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen. Tavoitteena oli tulla tutuiksi ja sitä
kautta edistää perusopetuksen oppilaan siirtymistä ammatillisen koulutuksen opis-
kelijaksi. Ammatilliset oppilaitokset kehittivät nivelvaiheen toimintoja, kuten 
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• TET-jaksoja ammatillisen koulutuksen tiloissa 
• perusopetuksen toteuttamista ammatillisen koulutuksen työpajoissa
• opiskelijahuoltotiimien keskinäisiä vierailuja varsinkin kevään yhteisvalinnan 

yhteydessä
• opettajien ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vierailuja vuosiluokilla 

7–9, koulutusmessuja, avoimia ovia ja koulutuskokeiluja.

Kirjan rakenne

Teos koostuu kolmesta osasta: ensimmäisessä osassa, Alkutaipaleella, kes-
kitytään varhaiskasvatukseen ja vuosiluokkiin 1–6. Toisessa osassa, Koulupolkua
eteenpäin, tarkastellaan perusopetusta ja kolmannessa osassa, Aikuisuuden kynnyk-
sellä, paneudutaan perusopetuksen jälkeiseen aikaan, jolloin siirrytään oppivelvol-
lisuuskoulun piiristä toiselle asteelle. 

Kirjan aluksi Janne Pietarinen avaa yhtenäisyyden käsitettä ja korostaa sen yhtei-
söllistä luonnetta. Pietarinen korostaa sekä paikallisen että koulukohtaisen opetus-
suunnitelmaprosessin merkitystä. 

Alkutaipaleella
Ensimmäisen osan aloittaa Päivi Pihlaja. Artikkelissaan hän käsittelee opetuksen
pedagogista kontekstia ja toimintakulttuuria. Pihlaja esittelee pedagogisen konteks-
tin arviointiin soveltuvan analyysimenetelmän, jonka avulla voidaan esi-, alku- ja
perusopetuksessa tunnistaa ja tiedostaa oppimisympäristön piirteitä opetuksen ke-
hittämistä ajatellen.

Jukka Ahosen artikkeli avaa lukijalle Helsingin Meri-Rastilan koulun ja korttelita-
lon käytänteitä. Monikulttuurisen lähiön kyläkeskuksena toimiminen edellyttää en-
nen kaikkea työntekijöiden vahvaa sitoutumista yhteiseen kasvatustehtävään.

Merja Laininen ja Unto Lesonen käsittelevät artikkelissaan kasvatuksen ja opetuk-
sen arvopohjaa käytännön opetustyön näkökulmasta edettäessä kohti kaikille yh-
teistä koulua. He kuvaavat myös Kuopion erityisopetuksen kehitystä ja alueellista-
mista sekä kuvailevat osallistavan opetuksen ja inklusiivisen pedagogiikan toteutta-
mista.  

Aino Hagner kuvaa tärkeää, harvoin esillä olevaa siirtymää perusopetuksen toisel-
ta vuosiluokalta kolmannelle. Esimerkkinä on Tampereella jo usean vuoden ajan
käytössä ollut ryhmäohjauksen malli. Kolmen opettajan tiimityöllä pystytään te-
hostamaan oppilaiden eriyttämiseen liittyvää suunnittelua ja vähentämään yksittäi-
sen opettajan työmäärää.

Koulupolkua eteenpäin
Sirpa Oja esittelee Ähtärin kunnan oppilashuollon ja koulutuksen nivelvaiheiden
kehittämistyötä. Oja esittelee hyviä toimintatapoja ja -malleja moniammatillisen
yhteistyön tekemisestä lapsen koulupolun turvaamiseksi. 

Hanna Leino-Enqvistin ja Heta Teittisen artikkelissa kuvataan yleis- ja erityisope-
tuksen luokkien yhteistyötä kolmen lukuvuoden ajan Järvenpään Harjulan koulussa.
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Esimerkkinä 6. vuosiluokkien yhteinen kuvaamataiteen pajatyöskentely, jota laajen-
nettiin myöhemmin muihin oppisisältöihin ja vuosiluokka-asteille. 

Pirjo Uutela-Morander ja Marja Ilmonen esittelevät Someron koulutoimessa tehty-
jen nivelvaihekyselyjen tuloksia. Tuloksissa opettajat painottivat muun muassa op-
pilasta koskevan siirrettävän tiedon aikataulutusta ja laatua sekä toisten työntekijöi-
den työn sisällön tuntemisen tärkeyttä.  

Irja Vinni kuvaa kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamista Ruskeasuon koulussa
Helsingissä. Johtoajatuksena on kysymys, miten aikuiset voisivat yhdistää toimin-
nan tavoitteet siten, että lapsen päivästä tulee ehyt kokonaisuus ja opitut taidot siir-
tyvät osaksi lapsen arkea? 

Aikuisuuden kynnyksellä
Risto Hotulainen ja Kristiina Lappalainen nostavat esiin minäkäsityksen merkityk-
sen siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on
vahvistaa ja tukea nuoren myönteistä käsitystä itsestään ja valmistaa häntä siirty-
mään opiskelu- ja työelämään. 

Kristiina Lappalainen ja Virpi Lievonen kuvaavat dysfaattisten nuorten jatko-opin-
tojen suunnittelua sekä opintoihin hakeutumista. Samanaikaisesti tulee huolehtia
opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja paneutua opettajien työn ja yhteistoiminnan
laatuun. 

Anne Eteläaho, Leena Hietalahti ja Liisa Pesonen kuvaavat artikkelissaan Keski-
Pohjanmaalla hyviksi todettuja tapoja kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskeli-
joiden opetusta ja tukijärjestelmiä ammatillisissa opinnoissa. Oppilaitosrajat ylittä-
vä yhteistyö korostuu.  

Jaana Myyryläinen esittelee Varkauden seudun AVAAVA-koulutusyhteistyötä. Ar-
tikkelissa myös Sirkka Salmi ja Leena Oikari kuvaavat 17-vuotiaan Annin siirty-
mistä perusopetuksesta ammatilliseen oppilaitokseen. 

Merja Ikonen kertoo toimijan näkökulmasta Varkauden alueella toteutettavasta toi-
sen asteen opinto-ohjauksen kehittämishankkeesta. Kokeiltavana olivat muun
muassa yksilö- ja ryhmäohjaus, palvelujen keskittäminen sekä kännykkä- ja sähkö-
postiohjaus.   

Merja Tervo tarkastelee koulun, monialaisen nuorten parissa tehtävän työn ja pää-
töksenteon välistä yhteistyötä. Sen tavoitteena on nuorten hyvinvointi ja osallisuu-
den lisääminen sekä koko Rovaniemen seudun tulevaisuuden kehittäminen siten,
että nuoret ja yhteistyö nähdään erityisen tärkeänä pääomana. 

Lopuksi

“Yhteiskunnan on haluttava kaikille lapsilleen sitä, mitä paras 

ja viisain vanhemmista haluaa omalle lapselleen”

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
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Pietarinen Janne
Yhtenäinen perusopetus – mitä yhtenäisyys on? 

“Vanhempi lähettää elokuisena aamuna lapsensa aloittamaan koulua
kotikuntansa perusopetuksen 7. vuosiluokalle. Edelliset kuusi vuotta
lapsi on opiskellut lähikoulussaan tutun luokanopettajan ohjauksessa.
Mitä liikkuu vanhemman mielessä? Millaisia tunteita uusi tilanne hä-
nessä herättää? Mitä vanhemmat odottavat kouluorganisaation teke-
vän lapsen koulupolun turvaamiseksi? Mitä vanhemmat olisivat toivo-
neet tehtävän toisin jo perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 aikana lap-
sen koulunkäynnin tukemiseksi? Entä, mitä ajatuksia kohdattava
muutos herättää lapsessa itsessään?”

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2004) kiteytyy selkeäksi perusopetuksen kehittämis-
tavoitteeksi ja -suunnaksi oppilaille yhtenäisen perusopetuksen turvaaminen esi-
opetuksesta perusopetuksen päätösvaiheeseen saakka. Samalla tavalla myös muilla
koulutusjärjestelmän tasoilla joustavien opintopolkujen turvaaminen on nähty kou-
lutuksen yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. 

Oppilaita (ja opiskelijoita) kuvataan nykyisin erilaisten siirtymien ja niihin liitty-
vien mahdollisten muutosten kohtaajina. Oppilaan perusopetuksessa kohtaamia ins-
titutionaalisia ja ennakoitavissa olevia siirtymiä (esimerkiksi siirtyminen vuosiluo-
kilta 1–6 vuosiluokille 7–9) sekä muita siirtymiä (esimerkiksi yleisopetuksesta eri-
tyisopetukseen siirtyminen) nimitetään perusopetuksen kehittämistyön yhteydessä
nivelvaiheiksi. Tämä osin metaforinen kuvaus pyrkii määrittämään yhtenäisen pe-
rusopetuksen jatkumo-ajattelua, jossa oppilaan opintopolkua kannustetaan kehitet-
täväksi oppilaan yksilöllisen opiskeluhistorian tiedostamisen, kouluvuosien kehitys-
vaiheiden tunnistamisen sekä siirtymävaiheisiin kytkeytyvien oppimisympäristöllis-
ten muutosten näkökulmista (Pietarinen 2004a). Perimmäisenä pyrkimyksenä on
ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytyminen koulutuksen eri tasoilla. 

Yhtenäisyyttä määrittämässä 

Käsitteellistettäessä yhtenäisen perusopetuksen ilmiötä keskeiseksi kysy-
mykseksi nousee: mitä tarkoitamme yhtenäisyydellä? Yksi tapa määrittää käsitettä
on tarkastella sen vastakohtaa ja sulkea tämän avulla pois, mitä kyseinen käsite ei
ainakaan tarkoita. Yhtenäisyyden käsitteen vastakohtana voidaan nähdä pirstalei-
nen, erilainen, hajanainen tai eriytynyt. Määritettäessä perusopetuksen yhtenäi-
syyttä käsitteiden vastakohta-asetelma muuttuu mielekkääksi, kun sitä tarkastellaan
kouluyhteisön toimijoiden – oppilaiden ja opettajien – näkökulmasta. 

Yhtenäisyys oppilaiden yksilöllisillä opintopoluilla
Pyrittäessä yhtenäisempään perusopetukseen koulun toimintaa voidaan ana-
lysoida oppilaiden näkökulmasta pohtimalla esimerkiksi:
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• Kuinka pirstaleisen koulun käytänteiden, arvojen ja asenteiden kokonaisuuden 
vuosiluokat 1–6 ja 7–9 muodostavat keskenään? 

• Millaisia pedagogisia ratkaisuja eri opettajat hyödyntävät eri oppiaineissa? 
• Kuinka hajanaiseksi oppilaiden käsitys tietyn oppiaineen (tiedon- tai taidonalu-

een) sisällöistä tai sille ominaisista opetus- ja oppimisprosesseista jää perus-
opetuksen aikana?

• Kuinka irrallisiksi toisistaan oppilaille suunnatut tukitoimet (mm. oppilashuol-
to eri asiantuntijoiden yhteistyössä) jäävät koulun arjessa? 

Nopeasti päätellen voisi ajatella, että perusopetuksen yhtenäistäminen on näiden
edellä mainittujen esimerkkien valossa koulun eri toimintojen tai jopa opettajien
kasvatuskäytänteiden “mekaanista puristamista samaan muottiin”, jolla pyritään
saavuttamaan oppilaalle hyvin samankaltaisena ja turvallisena näyttäytyvä koulun
oppimisympäristö.     

Koulun todellisuutta vasten peilaten yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen ei toi-
voisi mukailevan näin pelkistettyä päättelyä. Perusopetuksen yhtenäistämispyrki-
myksistä huolimatta koulu on oppilaalle alati muuttuva kehitysympäristö: opettajat
vaihtuvat, kouluympäristö muuttuu ja oppilaille suunnattu opetus vaihtelee oppiai-
neittain eri opettajien toteuttamana. Myös oppilaiden sosiaalinen verkosto muuntuu
perusopetuksen aikana yksilön omien tai sosiaalisen tai omien ja sosiaalisen ver-
koston muiden jäsenten sosiaalisten pyrkimysten myötä. Oppilaan kasvun ja kehi-
tyksen kannalta näiden muutosten kohtaaminen kehittää myös koulun ulkopuolella
elämässä tarvittavia yksilöllisiä selviytymiskeinoja. (Pietarinen 1999.) Perusopetuk-
sen yhtenäisyys ei siis voi olla yhtäältä kouluyhteisön pyrkimystä vakioida oppilaan
koulussa kohtaamia muutoksia. Toisaalta pelkästään perusopetuksen rakenteita yh-
tenäistämällä ei myöskään voida tukea oppilaita kohtaamaan erilaisia siirtymiä. 

Oppilaille perusopetuksen yhtenäisyys tarkoittaa koulutodellisuudessa väistämättö-
minä esiin nousevien  pirstaleisuuden, erilaisuuden, hajanaisuuden tai eriytynei-
syyden kokemusten yhteydessä varmuutta ja turvallisuuden tunnetta siitä, että teh-
täväänsä toteuttavat opettajat kykenevät tukemaan oppilasta näiden kokemusten lä-
pikäynnissä. Oppilaan selviytymistä tuettaessa opettajien tulee myös kohdata aiem-
paa aktiivisemmin oppilaiden vanhemmat ja ne koulun ulkopuoliset asiantuntijata-
hot, jotka osallistuvat kyseisen lapsen tai nuoren kohtaamien ongelmatilanteiden
ratkaisemiseen. Tähän kyetäkseen opettajilla tulisi olla omaa “reviiriään” ja rajattua
opetustehtäväänsä laajempi näkemys koulussa vallitsevasta elämänkulusta sekä
koulun toimintaan kytkeytyvästä moniammatillisesta yhteistyöverkostosta. Opetta-
jayhteisöjen tasolla koulun vallitsevan elämänkulun laajempi tarkastelu edellyttää
opettajien välisen yhteistoiminnallisen vuorovaikutuskulttuurin rakentumista eri
opettajaryhmien, kouluasteiden sekä koulun ulkopuolisten asiantuntijatahojen välil-
le (Huusko & Pietarinen 1999).  

Opettajien tulisi mieltää myös oppilaiden kokemukset ja heidän toimintansa koulun
eri tilanteissa yhdeksi yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen suuntaa määrittä-
väksi tekijäksi. Nuorten kulttuurissa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös koulun
oppilaskulttuurin rakentumiseen. Tällöin myös oppilaan mahdollisen syrjäytymis-
kierteen aktivoivat tekijät voivat muuttua eri aikakausina. Koulun oppilaskulttuuri
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ilmenee eri ikäluokkien keskuudessa erilaisina nuorille merkityksellisinä asenteina
ja toimintatapoina, jotka opettajien olisi tiedostettava opetustyönsä toteuttamisen
yhdeksi perustaksi. Oppilaskulttuurin huomioiva keskusteluyhteys opettajien ja op-
pilaiden välillä edesauttaa jäsentämään niitä pedagogisia ratkaisuja ja koulun käy-
tänteitä, joita kehittämällä opettajayhteisöt voisivat pyrkiä yhtenäisempään perus-
opetukseen (Huusko & Pietarinen 2002). Kun opettajat tarkastelevat oman koulun-
sa vallitsevaa elämänkulkua sekä oppilaskulttuuria, he joutuvat samanaikaisesti
pohtimaan, mitä perusopetuksen yhtenäisyys tarkoittaa heidän omassa pedagogi-
sessa ajattelussa ja toiminnassa.

Yhtenäisyys opettajien ajattelussa ja toiminnassa
Yhtenäistä perusopetusta kehitettäessä keskeisimmät muutospaineet kohdis-
tuvat siis opettajiin ja heidän toimintaansa. Yhtenäisen perusopetuksen toteuttami-
sessa onkin perimmiltään kyse perusasteen opetuksen jatkumo-ajattelun sisäistämi-
sestä peruskoulussa työskentelevien opettajien keskuudessa (Pietarinen 2004a). Ny-
kyisellään peruskoulussa työskentelee eri opettajaryhmiä (esimerkiksi luokan-, ai-
neen- ja erityisluokanopettajia sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajia). Ne poikkeavat toi-
sistaan osin opettajaidentiteetiltään sekä työssä tarvitsemiensa kompetenssien osal-
ta. Erilaisia asiantuntijuuksia sisältävässä kouluorganisaatiossa yksittäisen opettajan
työ näyttäytyy itsenäisenä ja mahdollistaa pedagogisen vapauden omassa opetuk-
sessa. Samalla opettajayhteisöissä omaksuttu toimintakulttuuri tuottaa pikemminkin
erilaisuutta, pirstaleisuutta, hajanaisuutta ja eristyneisyyttä toteutettavaan perus-
opetukseen kuin vahvistaa osaltaan opetussuunnitelman perusteissa tavoiteltavan
yhtenäisyyden rakentumista. Yhtenäisyyden rakentuminen edellyttää siis yhteisöl-
listä ponnistelua sekä koulun johtamisessa selkeää pyrkimystä eri opettajaryhmien
vuorovaikutuksen lisäämiseksi. (ks. myös Rauste-von Wright ym. 2003) 

Opettajille perusopetuksen yhtenäisyyden tulisi tarkoittaa erityisesti koulun toimin-
takulttuurin muuttamista. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää opet-
tajien asenteiden ja arvojen tarkastelun tasolle pureutuvaa analyysia, miten yhte-
näisyys määritetään meidän koulussamme ja miten siihen tulevaisuudessa pyritään?
Esimerkiksi jatkumo-ajatteluun on sisäänrakennettuna ajatus siitä, että oppilaan
opintopolulla kohtaamat opettajat viestittäisivät kaikella toiminnallaan tiedostavan-
sa eri kouluasteiden nivelvaiheet sekä niihin kytkeytyvät haasteet ja tunnustaisivat
eri opettajaryhmien työhön liittyvät ominaispiirteet. 

Tällöin perusopetuksen yhtenäisyyden määrittämisen lähtökohtana tulee olla nyky-
tilanteen tiedostaminen eri opettajaryhmien välillä. Opettajille perusopetuksen yh-
tenäisyys on mahdollisuutta kohdata, pohtia ja oppia laajemmin määritetyssä opet-
tajayhteisössä, kuinka jatkumo-ajattelu toteutuu eri kouluasteilla. Tätä kautta opet-
tajille muodostuisi mahdollisesti jaetumpi käsitys oppilaan hyväksi jo nykyisellään
tapahtuvista tukitoimista tai niiden kehittämistarpeista eri nivelvaiheiden yhteydes-
sä. Samalla siirryttäisiin pienin askelin opetuskeskeisestä koulun toiminnan suun-
nittelusta oppilaskeskeiseen ajatteluun koulun toiminnan kaikilla tasoilla.  

Kokoavasti perusopetuksen yhtenäisyyttä voi luonnehtia seuraavasti: Yhtenäisen
perusopetuksen rakentaminen on opettajien sekä oppilaiden ja opettajien kesken
käytävää dialogia, jonka pyrkimyksenä on syventää opettajien tietämystä koulussa
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vallitsevasta elämänkulusta, koulutodellisuudesta, oman “reviirin” ja rajatun ope-
tustehtävän ulkopuolella. Samalla se on myös eri opettajaryhmien välisen ja oppi-
laiden arvostuksen sekä asenneilmapiirin kehittämistä. Se ei ole saavutettavissa
oleva tavoitetila tai muutaman vuoden kestävä koulun kehittämishanke, vaan se on
koulun kehittämissuunta, jossa koulun toimintaa on mahdollista jäsentää ja edel-
leen kehittää. Se on yhteisöllinen prosessi, jossa kouluyhteisön on itse määritettä-
vä, mitä yhtenäisyys arvoina, asenteina tai konkreettisina koulun käytänteinä heil-
le merkitsee.

Mikäli perusopetuksen yhtenäisyys ymmärretään edellä kuvatulla tavalla, niin ai-
empaa laajemmaksi määrittyvän ja eri opettajaryhmistä muodostuvan yhteisön on
etsittävä areena yhteiselle keskustelulle ja suunnittelulle. Luonnolliseksi areenaksi
asemoituu koulujen opetussuunnitelmatyö. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteisiin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) on laadittu kehys,
jota hyödyntäen voi lähestyä erilaisissa yhtenäisen perusopetuksen toteutusmalleis-
sa yhtenäisen perusopetuksen määrittämistä sekä jatkumo-ajattelun konkretisointia. 

Koulujen opetussuunnitelmatyö yhtenäisyyden 
määrittämisen areenana

Nykyisellään opetussuunnitelmaprosessin valtauttamisessa kuntien ja kou-
lujen tasolle luotetaan vahvasti opettajien asiantuntijuuteen hahmottaa kouluyhtei-
sön jaettua näkemystä koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Samalla paikallinen se-
kä koulukohtainen opetussuunnitelmaprosessi nähdään opettajan työn ja kouluyh-
teisön kehittämisen keskeisenä välineenä, jonka avulla voidaan uudistaa opiskeluun
ja opetukseen liittyviä käytänteitä sekä koulun vuorovaikutuskulttuuria.

Laadittaessa paikallista opetussuunnitelmaa mielenkiintoiseksi jännitteeksi nouse-
vat opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004) samanaikaisesti korostetut yksilöllisyys ja yhtenäisyys. Yhtäältä mahdolliste-
taan koulukohtaisesti yksilölliset opetussuunnitelmat ja tunnustetaan koulun yksi-
löllisen toimintakulttuurin merkitys koulun kasvatus- ja opetustehtävän onnistumi-
selle. Toisaalta eräitä keskeisiä koulun toiminnan tavoitteita normitetaan erittäin tiu-
kasti. Toisin sanoen aiempiin, vuonna 1994 laadittuihin opetussuunnitelman perus-
teisiin verrattuna perusopetuksen yhtenäisyyteen pyritään koulujen toiminnan nor-
miohjausta lisäämällä. 

Aiempaa yksityiskohtaisemmin määritetään eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuk-
sien tavoitteita sekä keskeisiä sisältöjä. Kuitenkin keskeisimmät yhtenäisyyttä nor-
mittavat uudistukset liittyvät oppilaiden arvioinnin ohjeistuksen tarkentumiseen,
jonka tavoitteena on yhtenäistää arvosanojen käytön perusteita eri kouluissa. Uusi-
na sisältöinä opetussuunnitelman perusteisiin (Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2004) on kirjattu koulun oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
normittavat tavoitteet ja velvoitteet, samoin  perusopetuksen rakenteen kehittämisen
velvoite. Paikallisessa opetussuunnitelmatyössä vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 koulujen
on alueellisesti ratkaistava, miten koulujen välistä yhteistyötä uudistetaan tavoitel-
lun yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Tämä uudistus sitouttaa aiempaa selkeämmin
myös koulutuksen järjestäjän suunnittelemaan koulujen välistä yhteistyötä. 
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Opetussuunnitelman perusteisiin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004) kirjattujen uudistusten toimeenpanoa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä
voidaan tarkastella analyyttisen tai systeemisen koulun kehittämisen näkökulmasta
(Sahlberg 1996; Huusko & Pietarinen 2002). Analyyttinen lähtökohta tarkoittaisi
näiden perusopetuksen yhtenäistämistä normittavien uudistusten, esimerkiksi jatku-
mo eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opiskelussa perusasteella, oppilas-
huoltotyö eri kouluasteilla, kodin ja koulun yhteistyö eri-ikäisten oppilaiden koh-
dalla, oppilaiden yhtenäinen arviointi tai vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 koulun alueelli-
nen yhteistyö, kehittelyä toisistaan irrallisina koulun toimintoina tai jopa eri koulu-
asteittain eriytyneenä opetussuunnitelmaprosessina. Tällöin yhtenäisyyden määrit-
telyssä tavoiteltava dialogi koulutodellisuudesta eri opettajaryhmien välillä jää
mahdollisesti saavuttamatta. 

Systeemisessä koulun kehittämisessä paikallinen opetussuunnitelmaprosessi kietou-
tuisi määrittelemään perusopetuksen yhtenäisyyttä erottelematta opetussuunnitel-
man perusteissa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) uudistettavik-
si määrittyneitä koulun toimintoja toisistaan, sillä perusopetuksen jatkumo-ajattelu
on sisäänrakennettuna kaikkiin näihin kehitettäviin ulottuvuuksiin. Tällöin yhtenäi-
nen perusopetus tulisi määritellyksi paikallisella tasolla eri opettajaryhmien vasta-
tessa yhdessä kysymykseen: mitä nämä normatiiviset tavoitteet merkitsevät juuri
meidän perusopetuksemme jatkumossa? Näin toimien opetussuunnitelmaprosessi
kannustaisi yhtäältä eri opettajaryhmiä oppilaskeskeisempään ajatteluun koulun toi-
minnan eri tasoja kehitettäessä, ja toisaalta se edesauttaisi opettajia jäsentämään op-
pilaan syrjäytymisen ehkäisyyn rakennetun moniammatillisen yhteistyöverkoston
kokonaisuutta ja toimintamekanismia koulun arjessa.

Edellä kuvattu asettaa myös erityisiä haasteita koulun johtajuudelle. Sen näkökul-
masta perusopetuksen yhtenäisyys ei ole pelkästään opetussuunnitelman perusteis-
sa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) lueteltujen koulun toimin-
tojen uudistamista, vaan uudenlaisen yhteisöllisyyden rakentamista laajemmin
määritetyssä opettajayhteisössä. Tähän yhteisöllisyyden rakentamiseen liittyy eri
opettajaryhmien välille mahdollisesti syntyneiden ja yhteistyötä ehkäisevien usko-
musten sekä myyttien tunnistaminen ja purkaminen (Huusko & Pietarinen 1999). 

Yhtenäisyys on oman koulun toiminnan tuntemista

Yhtenäistä perusopetusta kehitettäessä merkityksellisin prosessin vaihe on
opetussuunnitelman perusteisiin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004) kirjoitettujen tavoitteiden “valuttaminen” normiohjaavasta asiakirjasta uudis-
tuneiksi pedagogisiksi käytänteiksi yksittäisen luokkahuoneen tasolle. Sinne saak-
ka ulottuvien muutosten läpiviemiseen ei ole oikotietä – tämä edellyttää opettajan
ja erityisesti koulun opettajayhteisön yhteisöllistä herkistymistä opetussuunnitel-
man perusteissa esitettyjen tavoitteiden ja oman koulun arjessa näyttäytyvien il-
miöiden vastaavuuden tarkasteluun. Paikallinen opetussuunnitelmatyö onkin lähtö-
kohtaisesti koulun nykyisten toimintamallien kriittistä kyseenalaistamista ja tarvit-
taessa niiden yhteisöllistä uudistamista.

Yhtenäisen perusopetuksen näkökulmasta yhdeksi keskeiseksi laaja-alaisen opetta-
jan kompetenssiksi ja opettajayhteisön jaetuksi asiantuntijuudeksi määrittyy kyky
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käsitteellistää havaitsemaansa koulun arjessa – sitä, mitä ei kykene käsitteellistä-
mään, ei myöskään tietoisesti voi kehittää (Pietarinen 2004b). Perusopetus yhte-
näistyy pienin askelin, mikäli opetussuunnitelmiin kirjatut uudistamispyrkimykset
puhuttelevat opettajia ja kannustavat heitä yhteisönä oman pedagogisen ajattelun ja
toiminnan kriittiseen analysoimiseen.   
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Pihlaja Päivi
Pedagogisen kontekstin merkitys ja arviointi esi- 
ja alkuopetuksessa

Yhtenäisen perusopetuksen alkuvaihe sisältää siirtymävaiheen varhaiskas-
vatuksesta perusopetukseen. Tarkasteltaessa esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitel-
mia, voi havaita monen asian olevan samansisältöinen. Kasvu- ja oppimisympäris-
tölle asetetut vaatimukset ovat samansuuntaisia. Ylipäätään nykyinen opetussuun-
nitelma korostaa aiempaa enemmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimis-
ympäristön merkitystä oppimisessa. Toisaalta oppimista ei nähdä vain yksilöllisenä
prosessina vaan siihen liitetään mukaan sosiaalinen tai laajemmin katsottuna kult-
tuurinen elementti. Yhteistä ovat myös yhteistyölle asetetut tavoitteet ja muutos-
odotukset. Perheyhteistyötä tulisi tiivistää ja vanhempia ottaa aiempaa enemmän
mukaan koulutyön suunnitteluun ja arviointiin. Verkoston huomioon ottaminen
(esim. oppilashuollossa) on olennaista. Lapsen luonnolliset verkostot – koti, koulu
ja naapurusto – ovat keskeinen tuki lapsen kasvussa ja oppimisessa, jota tarvittaes-
sa laajennetaan moniammatillisesti. Erityistä tukea tarvitseville lapsille tuen tarpeet
ovat samanlaisia riippumatta siitä, onko lapsi 5- vai 8-vuotias. (Esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2001; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004.) Nykyään yksilöllisen näkökulman rinnalla onkin erityistukea määriteltäessä
mukana tieto siitä, että lapsen ympäristöllä on myös oma osuutensa tässä määrittä-
misessä ja tulkinnoissa (mm. Pihlaja 2004). 

Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kohdalla opettajan ja koulun on otettava huomioon
aina sekä lapsen kehityksen eri osa-alueet että sisällöt, joita lapsi on oppimassa.
Näin ollen opetettava aines on sovitettava lapsen kiinnostuksen ja kehitystason mu-
kaan. Opetustyössä aina ajankohtainen käsitys tiedosta painottaa sen sidoksia ai-
kaan, kontekstiin ja tiedon suhteellisuutta ja avoimuutta korostetaan. Tämän rinnal-
la oppiminen nähdään sosiaalisena prosessina ja sosiaalisesti tuotettuna prosessina.

Kontekstin merkitys

Edeltävässä artikkelissa Pietarinen toi mielestäni esiin erinomaisia perustei-
ta kontekstin merkitykselle ja sen arvioimiselle. Yksi asia Pietarisella liittyi koulun
nykytilanteen tiedostamiseen, johon tarvitaan välineitä. Nykytilanteen tiedostamis-
ta tarvitaan esimerkiksi laadukkaan ja yhtenäisen perusopetuksen rakentamisessa ja
muutettaessa koulun toimintakulttuuria. Esi- ja alkuopetus on merkittävä ympäris-
tö pienelle lapselle. Lapsen minäkuvaan tuleekin olennaisena mukaan minä oppija-
na -teema. Hänen tulisi osata arvioida omaa oppimistaan itse, yhdessä vanhempien
ja opettajan kanssa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Tämä
paikoin aikuisopiskelijoillekin vaativa tehtävä painottaa yksilön arvioimisen näkö-
kulmaa, jonka rinnalle kaivataan työkaluja arvioida lapsen pedagogista kontekstia.
Ihmiset, asiat ja ilmiöt kehittyvät ja niitä kehitetään jossain kulttuurisessa tilassa
tiettynä aikana eri osapuolten vaikuttaessa toisiinsa. Näin ollen pelkkä yksilöllinen
näkökulma ei riitä ratkaisemaan perusopetuksen tehtävää.
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Opettajat ja yhteisön esimies ovat vastuussa siitä, millainen pedagoginen konteksti
oppiville lapsille tarjotaan. Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat (Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2001; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004) ovat luoneet yhteisöjen toiminnalle reunaehdot ja näin “yhteiskunta” on otta-
nut kantaa ja määrittänyt kasvatuksen ja opetuksen suuntaa. Se, miten tätä tehtävää
toteutetaan, on aina lapsen lähiympäristön ja niiden toimijoiden vastuulla, joiden
kanssa lapsi oppimisen arkensa jakaa.

Toimijan näkökulma

Esi- ja alkuopetus ovat lapsen oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeä ni-
vel. Yksi keskeinen tekijä on lapsen kehitysvaihe. Tässä kehityksen vaiheessa mo-
net seikat lapsen elämässä muuttuvat vähitellen ja “pikkulapsimaisuus” vähenee.
Lapsen suhde leikkiin muuttaa muotoaan, sillä rinnalle on noin 5-vuotiaalla tullut
tietoisuus reaalimaailmasta ja hän osaa jo tehdä eron fantasian ja toden välille, kun
3–4-vuotiaan lapsen todellisuutta värittää leikki. Leikki ja tosi ovat lapselle yhtä tot-
ta kuin aikuiselle leikin ja toden välinen ero. Tämän ei pitäisi tarkoittaa sitä, että 6-
vuotiaan ja sitä vanhemman lapsen elämästä kadotetaan mielikuvat, luovuus ja leik-
ki. Mielikuvitus ja fantasia ovat tärkeitä elementtejä vielä aikuisenkin maailmassa,
sillä, miten muuten syntyisi uutta, innovaatioita ja kehittämistä. Esi- ja alkuopetus-
ikäisen lapsen elämänvaiheeseen ympäristö liittää uusia vaatimuksia: odotuksia lap-
sen käyttäytymiseltä. Lapsi kuulee useaan kertaan, miten koululaisen tuleekaan toi-
mia ja mitä osata. Nämä odotukset saattavatkin paikoin kapeuttaa lapsen toiminta-
mahdollisuuksia. 

Esi- ja alkuopetusikäinen tietää jo osaavansa paljon. Osaamisen tunne saa hänet toi-
sinaan tuntemaan itsensä “mahtavaksi ja suureksi” tai “osaavaksi ja tietäväksi”.
Lapset ovat tehneet havaintoja siitä, että aikuiset ovat erilaisia ja tämän ikäinen ky-
seenalaistaakin jo aikuisten maailmaa. Etenkin vanhemmat saavat usein tuntea
“pienuutensa” opettajan tai jonkun muun tärkeän aikuisen rinnalla. Elettyään mer-
kityksellisiä hetkiä kotonaan ja muiden läheisten kanssa lapsi on saanut rutkasti ko-
kemuksia siitä, miten häneen ja hänen tekemisiinsä suhtaudutaan. Tätä kautta on
muotoutunut käsitys itsestä. Samoin lapsen itsetunto on kehittynyt ja saanut positii-
vista tai negatiivista tai kummankinlaista palautetta.

Lapsi on 
• utelias
• tutkii ja kyselee
• on kiinnostunut luonnosta ja vuodenajoista 
siitä, 
• miten kukka kasvaa
• miten lentokone lentää
• mikä on Suomen ja Ruotsin lippu 
jne. Aiheita löytyy paljon, kaikkea sitä, mitä elävä elämä hänen ympärillään tarjo-
aa. Lapsi jaksaa myös työskennellä pitkiäkin jaksoja itselleen mieluisan asian pa-
rissa. Leikki ja pelit etenevät yksin ja yhdessä ja muuttavat muotoaan. Leikki on
edelleen keskeisellä sijalla ja tärkeää myös minän rakentamisessa. Leikin rinnalla
itseilmaisulliset keinot tulisi olla vahvasti mukana lapsen elämässä ajatellen hänen
kehitysvaihettaan. 
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Esi- ja alkuopetusikäiset osaavat monenlaisia asioita ja heissä on myös monenlaisia
eroja. Jokainen lapsi kehittyy yksilöllisesti omien ja ympäristön tarjoamien edelly-
tysten ja mahdollisuuksien rajoissa. Lapsikohtaiset erot kehittyä, kasvaa ja oppia
ovat suuret. Lapsi voi oppia hitaasti lukemisen tai kirjoittamisen valmiuksia, mutta
nopeasti ja helposti erilaisia liikkumisen taitoja, kuten pyörällä ajamisen, uimisen
tai olla taitava ja notkea erilaisilla telineillä. Yksilölliset taipumukset ovat ehkä tul-
leet esille, tosin joillakin lapsilla taipumukset vielä kypsyvät. Joku saattaa vasta ai-
kuisiässä löytää itsestään taiteilijan, runoilijan tai helposti vieraita kieliä oppivan ih-
misen. Tämän vuoksi tulisi jokaiselle lapselle antaa mahdollisuus oppia ilman en-
nakko-oletuksia ja siten kuin se lapselle itselleen on motivoivinta, helpointa tai
haastavinta. Tässä vaiheessa ei kenenkään oppimisen poluille tulisi asettaa turhia
esteitä tai umpikujia, sillä aika ja ympäristöt muuttuvat ja lapsi kasvaa, kypsyy, ke-
hittyy ja oppii ympäristönsä huomassa.

Kun lapsi tarvitsee erityistä tukea

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on pitkään tehty työtä erityistä
tukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden kanssa. Mikä tekee lapsesta erityistä tukea
tarvitsevan? Tosiasiassahan jokainen lapsi tarvitsee erityistä tukea ja huolenpitoa
kehittyäkseen tasapainoisesti ja tasapainoiseksi. Lasten yksilölliset tuen tarpeet ovat
hyvin erilaisia ja aina myös yhteydessä sekä ajalliseen että kulttuuriseen konteks-
tiin. Lapsen kehitys ja oppiminen ovat sidoksissa hänen kasvuympäristöönsä. Las-
ten erityisen tuen tarve nähdäänkin tänä päivänä sosiokulttuurisen näkemyksen mu-
kaan osana lapsen kontekstia, sillä ympäristö voi yhtä lailla kapeuttaa kuin laventaa
lapsen kasvuehtoja (Cousin ym. 1995; Garbaniro 1990). Erityisen tuen tarpeen
määrittely riippuu ajasta. Esimerkiksi 1960-luvulla oli vallalla hyvin vammakes-
keinen ja puutteita korostava määrittely. Toisaalta tuolloin ei välttämättä tehty edes
arvioita pienimmistä oppimisen pulmista verrattuna vuoteen 2005. Tämä perinteen
jättämä taakka on “luettavissa” muun muassa termeistä, joita aiemmin käytettiin ku-
vaamaan yksilöä, tai yksilön kykyjä: vika, vajaa, puute, häiriö tai häiriintynyt. Nä-
mä sisältsivät oletuksen siitä, että on olemassa jokin normi ja ihanne ihmisen tai-
doissa ja osaamisessa, ja mikäli tähän oletettuun normiin ei päästä – on vika yksi-
lössä. 

Erityisen tuen tarpeen määrittely on myös riippuvainen paikasta ja siitä kulttuuris-
ta, jossa lapsi elää. Näin ollen erityisen tuen tarpeen määrittely vaihtelee ja on eri-
laista esimerkiksi päivähoidon, lastensuojelun tai koulun konteksteissa. Eri kon-
tekstit vaativat yksilöiltä erilaisia valmiuksia ja tunnistavat tämän suunnassa poik-
keamia. Esimerkiksi eri asioita tulkitaan eri konteksteissa ongelmiksi. Lapsen so-
siaaliset tai emotionaaliset pulmatkin saavat erilaisen nimen eri yhteyksissä. Kou-
lussa puhutaan käyttäytymishäiriöstä tai sopeutumattomuudesta, päivähoidossa so-
sio–emotionaalisista vaikeuksista, lastenpsykiatria voi nimetä masennuksen tai
vaikka Adhd:n ja lastensuojelussa puhutaan perheen sosiaalisista pulmista. Mikäli
koulussa tekee läksynsä hyvin, oppii eri oppiaineita ja eikä häiritse muita, on tämä
“hyvä merkki”. Siitä huolimatta lapsella voi olla suuriakin emotionaalisia pulmia,
joita ei oppimisen kontekstissa sen odotusten suunnassa ole aina edes helppo tun-
nistaa. Yhteistä ja tyypillistä lasten kanssa työskenteleville on se, että pulmat ja on-
gelmat määritellään vieläkin yksilökeskeisesti. Lapsi on se, joka on esimerkiksi häi-
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riintynyt, pelokas, aggressiivinen, kielihäiriöinen, liikuntavammainen. Kun ongel-
ma määritellään yksilökeskeisesti, niin se samalla sijoitetaan yksilöön. Tällöin
myös ongelman hoitamisessa korostuvat yksilöön kohdistuvat toimenpiteet. Yksi-
löä pyritään muuttamaan. Tässä on omat ongelmansa, sillä opettajat eivät välttä-
mättä edes tunnista erityisen tuen tarpeita tai sitten “ylidiagnosoivat” niitä (mm.
Emanuelsson & Persson 1997). 

Toisaalta on tuotu esiin, että erilaisilla ympäristöillä on erilaisia vaikutuksia yksilön
kokemuksiin, ongelmien tulkintoihin ja niiden hoitamiseen. Sosiokulttuurinen ym-
päristö on merkittävä tekijä ihmisen kehittymisessä ja oppimisessa.  Tässä on ero-
tettavissa kaksi asiaa: miten vaikeutena tulkitut ominaisuudet vaikuttavat yksilön
näkökulmasta sosiaalisesti ja se, miten luoda ja kehittää sosiaalista, emotionaalista
ja kognitiivista kehitystä tukeva oppimisympäristö.

Tuon useassa kohdassa esille “sosiaalisen”. Tällä on toki ollut aina merkitystä, sil-
lä esimerkiksi kaverisuhteet ovat tärkeä osa koulukokemuksia. Se, miten yksilön
näkökulma ja hänen sosiaaliset suhteensa vertaisiin muodostuvat ovat tärkeitä mie-
lekkyyden ja hyväksymisen kokemuksena. Sosiaalisia suhteita tarkasteltaessa on
otettava huomioon syrjäytymisen käsite. Syrjäytymistä tarkasteltaessa voidaan poh-
tia, mistä lapsi voi syrjäytyä ja mikä vaikutus tällä on lapsen sen hetkiseen ja tule-
vaan elämään. Asia on tärkeä, ei vain erityistä tukea tarvitseville, vaan kaikkien las-
ten, sillä Järventien (1999) mukaan vakava syrjäytymisriski on jopa 29 prosentilla
kouluikäisistä. Vakavasta syrjäytymisriskistä on kysymys, kun lapsen psyykkinen
hyvinvointi on huono ja perushoiva puutteellista. Syrjäytymiseen liitetään usein so-
siaalisen syrjäytymisen (huono-osaisuus, rikollisuus, työttömyys) kehä. Tällöin pu-
hutaan yksilön toimintaa vahingoittavasta prosessista. Prosessi vahingoittaa joko
yksilön omaa toimintakykyä tai yhteiskunnan toimintoja. Sosiaalinen syrjäytymi-
nen on jo ennakoitavissa varhaislapsuudessa. Lapsen levottomuus, tottelematto-
muus ja varsinkin aggressiivisuus ovat tärkeitä ennusteita sosiaalisen syrjäytymisen
prosessissa. (Hämäläinen 1994)

Lapsi voi joutua syrjään myös vertaisryhmästä tai opettajan ohjauksesta varhais-
kasvatuksessa tai perusopetuksessa. Vertaisryhmästä syrjään joutuminen on lapsen
kehitykselle riski, sillä toverisuhteet voivat toimia kehitystä suojaavina tekijöinä tai
riskitekijöinä. Lähes 27 prosentilla päiväkodin lapsista on ongelmia vertaisryhmäs-
sä. (Laine & Talo 2002; Laine 2002.) Yksilön syrjäytymisen vaaraan vaikuttavat
Murron (1997) mukaan yksilön vammaisuus, sosiaalisten kykyjen heikkous ja seg-
regaatio. Nämä liittyvät sekä asenteisiin ja toimintaan että yksilöön ja yhteisöön.
(Murto 1997.) Vammaisilla lapsilla on vaara jäädä syrjään sosiaalisista suhteista
(Michonowitz ym. 1995), mutta avustajansa turvin myös oman opettajan ohjauk-
sesta (Mäki 1993).

Pedagogisen kontekstin arviointi

Toin edellä esiin sen, että lapsen kasvu- ja oppimisympäristöllä on suuri mer-
kitys yksilön kehitystä ajatellen. Kasvatusta ja erityiskasvatusta arvioitaessa ja ke-
hitettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon kokonaisuus, johon kuuluvat 
1) pedagoginen konteksti 2) lapsen kehitys ja oppiminen
3) perheyhteistyö 4) moniammatillinen yhteistyö. 
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1  Pedagoginen konteksti

3 Perhe yhteistyö 4 Moniammatillinen yhteistyö

KUVIO 1. (Erityis)kasvatuksen arvioinnin kohteet

Tässä yhteydessä esittelen esi- ja alkuopetuksen pedagogisen kontekstin arviointi-
välineen. Lähtökohtana tätä tehtäessä on ollut sen keskeinen toimija, 5–8-vuotias
lapsi. Samalla on otettu huomioon myös erityiskasvatuksen näkökulmaa. Konteks-
tianalyysin käytön tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa lapsen oppimisympäristön
eri tekijöitä. Oppisisällöt (äidinkieli ja kulttuuri, ...) voisivat yhtä hyvin olla ar-
vioinnin kohteena, mutta ne rajataan pois. Perusopetuksessa kasvatuksen osuus
opetuksessa on vääjäämättä olennainen tekijä, sillä, mitä pienemmästä ihmisestä on
kyse, sitä enemmän ympäristö ja se toimintakulttuuri kaikkine asenteineen vaikut-
tavat lapseen ja hänen kokemuksiin itsestä ja itsestä oppijana. Jaottelen pedagogi-
sen kontekstin seuraavasti:
• fyysinen konteksti
• pedagogiikan rakenteet 
• perusturva ja turvallisuus 
• kasvatus ja opetus eli pedagoginen toiminta 
• työyhteisö ja sen toimintakulttuuri
• työntekijän oma osaaminen ja sen arviointi. 

Olen aiemmin käsitellyt aihetta ja tuonut analyysivälineen esiin pienemmän lapsen
näkökulmasta ja painottanut etenkin sosiaalis–emotionaalisia tuen tarpeita varhais-
kasvatuksessa (ks. Pihlaja 2001). Olen edelleen muokannut työvälinettä ajatellen
nimenomaan esi- ja alkuopetuksen kontekstia sekä ottanut huomioon lapsen ja ny-
kyisen opetussuunnitelman (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2001; Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Esi- ja alkuopetuksen- sekä eri-
tyisopettajat ovat antaneet palautetta, jonka perusteella olen tehnyt joitakin muu-
toksia. Kasvatuksen fyysisessä ja rakenteellisessa kontekstin osioissa olen käyttänyt
apuna ECERSin arviointilomaketta (Harm & Clifford 1985), jota sovelsin suoma-
laiseen kulttuuriin. Fyysiset ja pedagogiikan rakenteelliset tekijät ovat joka päivä
mukana muodostaen rutiineja, joita noudatetaan ja jotka ovat itse asiassa erittäin
merkityksellisiä. Rutiinien kautta välitämme arvoja ja asenteita sekä merkityksel-
listämme lasta. (mm. Janko & Schwartz 1997; Cousin ym. 1995.) Pedagogiikan ra-
kenteet antavat toiminnalle edellytykset ja niistä voi tehdä havaintoja jopa muun
muassa vallitsevasta oppimiskäsityksestä tai opettajan tiedonkäsityksestä. Lasten
perusturva ja ylipäätään koulutyön turvallisuus on nostettu esiin oppijoiden näkö-
kulmasta. Lasten sosiaaliset suhteet ja koulun kulttuuri vaikuttavat siihen, miten
turvallisena lapset kokevat kontekstin. Perusturva on luonnollinen perusta uuden
oppimiselle. Pedagoginen toiminta on koulukulttuuriin ja sen tehtäviin sidoksissa
jopa niin, että yleisiä pedagogisia periaatteita tulee liian vähän pohdittua. Työnteki-
jöiden muodostama kouluyhteisö vaikuttaa yhtä lailla sekä aikuisten että lasten jo-
ka päiväiseen elämään ja hyvinvointiin. Tässä keskeisessä roolissa on opettaja tai
työntekijäyhteisö tai molemmat ja yhteisön esimies. Esimiehen toiminta mahdollis-
taa ja rajoittaa jo asemallaan monen asian eteenpäin viemisen tai jarruttamisen. Työ-
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yhteisöt eroavat esi- ja alkuopetuksen osalta monin eri tavoin. Esiopetus voi olla osa
peruskoulua tai päiväkotia. Tällöin esiopetuksessa voi olla joko tiimi tekemässä yh-
dessä työtä tai opettaja yksin. Alkuopetuksessa opettaja on usein yksin luokkansa
kanssa, mutta toisinaan voi mukana olla avustaja. Vielä on liian vähän muodostettu
luokkia tai opetusryhmiä siten, että mahdollistetaan ja luodaan opettajatiimin välis-
tä yhteistyötä. Työntekijän teoreettinen ja praktinen osaaminen ovat opetuksen laa-
dun yksi tärkeä elementti (mm. Kärrby 1992). Kasvatukseen liittyy aina myös tie-
don ja osaamisen lisäksi tietoisuus omasta kasvatustyöstä. Kasvatustietoisuudessa
on mukana oman työn reflektio, joka suhteutetaan lapsiin ja heidän tarpeisiinsa se-
kä ryhmään kasvuympäristönä. Yhteisö luo raamit pedagogiselle toiminnalle, mut-
ta viime kädessä jokainen työntekijä on aina vastuussa jokaisesta yksittäisestä vuo-
rovaikutushetkestä ja -tilanteesta, johon hän lapsen tai lasten kanssa osallistuu. Näin
ollen opettajien työn vaativuudelle asetetaan korkeat vaatimukset.

Miten tehdä analyysi?

Analyysilomakkeen työstämisessä tulisi olla mukana sekä yksilöllinen että
yhteisöllinen vaihe ja dialogi. Alkuun jokaisen työntekijän on mietittävä kutakin
väitettä ja sen toteutumista erikseen itsenäisesti. On olennaista vastata niin rehelli-
sesti kuin mahdollista ja antaa aikaa asioiden miettimiselle. Väite tulee arvioida to-
teutuneen mukaan, ei niinkään, mikä on tavoiteltava tilanne tai visio siitä, miten sen
tulisi toteutua. Omaa työtä pyritään katsomaan hieman ulkoapäin. Yksin tekemisel-
le on varattava aikaa. Lomaketta ei täytetä yhdessä illassa. Joillakin on mennyt kak-
si viikkoa asioita pohtiessa ja palatessa yhä uudestaan lomakkeen väittämiin. 

Yksilöllisen vaiheen jälkeen asioita voidaan jakaa joko lapsiryhmän omassa tiimis-
sä tai jonkun opettajakollegan kanssa sekä mahdollisesti työyhteisön tasolla. Yhtei-
sön tasolla johtaja voi käyttää analyysiä pedagogisen johtamisen välineenä. Useis-
sa kunnissa ovat kiertävät erityislastentarhanopettajat käyttäneet mittaria vuoden
mittaisen pedagogisen työnohjauksen välineenä lapsiryhmien työntekijöille. Yh-
teisdialogi on merkityksellistä, jossa korostuu ne merkitykset, joita väitteisiin liite-
tään. Olennaista ei suinkaan ole se numero, jonka väitteelle antaa, vaan se, miten
tulkitsee toteutumista ja miten perustelee tätä.

Seuraavat osat (I–VI) sisältävät väittämiä, joiden toteutumista arvioidaan asteikolla 1–5.
Tällöin 1 = ei toteudu lainkaan

2 = toteutuu huonosti
3 = toteutuu kohtalaisesti
4 = toteutuu hyvin 
5 = toteutuu erittäin hyvin.

I    Kasvatuksen fyysinen konteksti
Ulkoilutilat
Ulkoilutilat ovat turvalliset 1 2 3 4 5
Ulkotilan suunnittelussa huomioitu esteettisyys ja viihtyvyys 1 2 3 4 5
Luonnon ympäristöä on käytettävissä ulkoiltaessa 1 2 3 4 5
Ulkona on pysyviä telineitä riittävästi 1 2 3 4 5
Ulkona on mahdollisuus erilaisiin peleihin 1 2 3 4 5
Ulkona on mahdollisuus erilaisiin leikkeihin 1 2 3 4 5
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Tilojen rakenne
Tiloissa on mahdollisuus eriyttää toimintaa 1 2 3 4 5
Hiljaiset ja äänekkäät alueet on erotettu toisistaan 1 2 3 4 5
Työntekijöiden on helppo valvoa lasten toimintaa 1 2 3 4 5
Työntekijöiden on mahdollista ohjata yksilöllisesti ja pienryhmissä 1 2 3 4 5
Lasten on helppo hahmottaa yksikön kokonaisuus 1 2 3 4 5
Tilat ovat turvalliset 1 2 3 4 5

Luokkahuone
Pulpetit ja tila mahdollistavat monipuolisen ja 

vaihtelevan opiskelutoiminnan 1 2 3 4 5
Tilassa on myös pienryhmätoiminnan mahdollisuus 1 2 3 4 5
Tilat ovat esteettiset 1 2 3 4 5
Lasten näkökulma on otettu huomioon tilaa arjessa rakennettaessa 1 2 3 4 5
Tilat tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta 1 2 3 4 5
Luo puitteet opettajan ja oppilaiden väliselle vuorovaikutukselle 1 2 3 4 5

Tila olla yksin ja yhdessä
Lapsilla on tilaa olla yksin tai kaksin 1 2 3 4 5
Lapset voivat toimia häiriöttömästi myös yksin tai kaksin 1 2 3 4 5
Yksin- ja kaksin olo on otettu huomioon opetussuunnitelmassa 1 2 3 4 5
Pienryhmien toimintaan on riittävästi mahdollisuuksia tiloissa 1 2 3 4 5
Lasten rauhallinen tekeminen on mahdollista 1 2 3 4 5
Lasten omaehtoinen leikki tai toiminta on mahdollista 1 2 3 4 5

Materiaalit
Riittävästi pedagogisesti laadukkaita leluja, pelejä 

ja havaintomateriaalia 1 2 3 4 5
Lelut ja pelit ovat helposti saatavilla 1 2 3 4 5
Riittävästi laadukkaita kirjoja 1 2 3 4 5
Riittävästi laadukasta oppimateriaalia 1 2 3 4 5
Materiaalia oppilaiden oppimisen arvioinnin tueksi 1 2 3 4 5
Materiaalit mahdollistavat monipuolisten opetusmenetelmien käytön 1 2 3 4 5
Käytössä on atk- ja audiovisuaaliset oppimisympäristöt 1 2 3 4 5

II    Pedagogiikan  rakenteet
Ajallinen struktuuri
Päivässä on tasapainossa joustavuus ja kiinteät ajat 1 2 3 4 5
Lasten tarkkaavaisuuden vaihtelu on otettu huomioon 1 2 3 4 5
Ajallinen rakenne perustuu lasten oppimisen sykliin ja tarpeisiin 1 2 3 4 5
Yksilölliset tarpeet otetaan huomioon päiväjärjestyksessä 1 2 3 4 5
Lapsilla on mahdollisuus rentoutumiseen/hiljentymiseen 1 2 3 4 5
Vapaalle leikille ja toiminnalle on aikaa päiväjärjestyksessä 1 2 3 4 5

Ryhmän toiminta
Suunnittelussa huomioitu erikseen pien- ja suurryhmätoiminta 1 2 3 4 5
Koko ryhmän samanaikaistoimintaa on rajoitettu 1 2 3 4 5
Lapsella on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta 1 2 3 4 5
Suunnittelussa on huomioitu joustava siirtyminen asiasta 

tai tilasta toiseen 1 2 3 4 5
Lapsia informoidaan toiminnan lopettamisesta 1 2 3 4 5

Ruokailurutiinit
Ruoka on monipuolista ja sitä on riittävästi 1 2 3 4 5
Työntekijät ovat mukana syömässä lasten kanssa 1 2 3 4 5
Ruokaillaan pienryhmissä keskustellen 1 2 3 4 5
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Ruokailutilanne on myös opetuksellinen 1 2 3 4 5
Lasten allergiat on huomioitu 1 2 3 4 5
Ruokailutilat ovat selkeät ja rauhalliset 1 2 3 4 5

Opetusryhmä
Ryhmän koko mahdollistaa opetussuunnitelman 

tavoitteiden saavuttamisen 1 2 3 4 5
Lasten tuen tarpeet on sovitettavissa yhteen pedagogisesti 1 2 3 4 5
Lapsilla on läheisiä toverisuhteita ryhmässä 1 2 3 4 5

Tukitoimet ja erityisopetus
Oppilaalla on mahdollisuus tukiopetukseen välittömästi 

kun tarve edellyttää 1 2 3 4 5
Tuntiresursseja on riittävästi 1 2 3 4 5
Tukiopetus on organisoitu joustavasti 1 2 3 4 5
Osa-aikainen erityisopetus on suunniteltu yhteisössä yhdessä 1 2 3 4 5
Tuki- ja erityisopetus vastaavat nopeasti erityisen tuen tarpeisiin 1 2 3 4 5

Oppilashuolto
Oppilashuolto on järjestetty opettajan työtä tukevaksi 1 2 3 4 5
Oppilashuolto on järjestetty oppilaan työtä tukevaksi 1 2 3 4 5
Yhteistoiminta kouluterveydenhuollon kanssa toimii 1 2 3 4 5
Yhteistoiminta psykologitoiminnan kanssa toimii 1 2 3 4 5
Yhteistoiminta lastensuojelun kanssa toimii 1 2 3 4 5
Yhteistoiminta koulukuraattorin kanssa toimii 1 2 3 4 5
Opettajalla valmiuksia kehittää ja osallistua oppilashuoltotoimintaan 1 2 3 4 5
Opetussuunnitelmassa on kuvattu oppilashuollon toiminta 1 2 3 4 5

Yhteistyö huoltajien kanssa
Vanhempikeskustelut on järjestetty 1 2 3 4 5
Vanhemmat ovat mukana suunnittelemassa toimintaa 1 2 3 4 5
Vanhemmat osallistuvat opetuksen arviointiin 1 2 3 4 5
Vanhempien ääntä kuullaan yhteistyötä suunniteltaessa 1 2 3 4 5
Informaation kulku kodin ja koulun välillä toimii viikoittain 1 2 3 4 5
Perheongelmia kohdatessa opettajalla valmiuksia kuunnella 1 2 3 4 5
Perheongelmia kohdatessa opettajalla tietoa mihin ohjata perhettä 1 2 3 4 5

III    Perusturva
Lapsiryhmän perusturvaan liittyviä asioita on käsitelty 

yhdessä lasten kanssa 1 2 3 4 5
Lapsiryhmässä on turvallisuussäännöt 1 2 3 4 5
Turvallisuussäännöt ovat visuaalisessa muodossa 1 2 3 4 5
Opettaja huomioi päivän aikana jokaisen lapsen 1 2 3 4 5
Lasten välinen kiusaamistilanne käydään läpi rauhallisesti 1 2 3 4 5
Työntekijällä on valmiuksia hoitaa lasten välisiä ristiriitoja 1 2 3 4 5
Lasta ei jätetä yksin pelottavien /aggressiivisten tunteiden kanssa 1 2 3 4 5
Lapsia suojellaan toisten lasten väkivallalta 1 2 3 4 5
Ulkona on riittävästi aikuisia valvomassa 1 2 3 4 5
Kenenkään lapsen ei tarvitse pelätä toista lasta 1 2 3 4 5
Kenenkään lapsen ei tarvitse pelätä yhteisön aikuisia 1 2 3 4 5
Pyritään minimoimaan vaihteluja jotka horjuttavat 

perusturvaa (pysyvyys) 1 2 3 4 5
Lapsi saa olla yhdessä viiteryhmässä päivänsä aikana 1 2 3 4 5
Kriisitilanteita varten on olemassa suunnitelma 1 2 3 4 5
Koulumatkakuljetusten turvallisuudesta on huolehdittu 1 2 3 4 5
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IV Pedagogiikka
Opetusmenetelmät hyödyntävät didaktista leikkiä 1 2 3 4 5
Leikkiä ja pelejä käytetään monipuolisesti eri oppiaineissa 1 2 3 4 5
Oppimisen ohjauksen perustana ovat lasten yksilölliset tarpeet 1 2 3 4 5
Lasten kiinnostuksen kohteet ja todellisuus ovat 

opetuksen lähtökohtia 1 2 3 4 5
Ryhmässä on yhteinen opetussuunnitelma 1 2 3 4 5
Opetussuunnitelman toteuttamisessa voidaan 

menetelmiä yksilöllistää 1 2 3 4 5
Lasten oppimista arvioidaan jatkuvasti 1 2 3 4 5
Opettaja arvioi omaa opetus- ja ohjaustyötään 1 2 3 4 5
Lapsia ja heidän taitojaan havainnoidaan ja arvioidaan pedagogisesti 1 2 3 4 5
Havainnot ja arviot dokumentoidaan 1 2 3 4 5
Teen lapsikohtaisia suunnitelmia 1 2 3 4 5
Teen tarvittaessa yhteistyössä hojksin 1 2 3 4 5
Leikki ja toiminnallisuus ovat keskeisellä sijalla ryhmän toiminnassa 1 2 3 4 5
Lapsia ohjataan ja kannustetaan itseilmaisussa 1 2 3 4 5
Lasten toimintaa ei katkaista väkisin 1 2 3 4 5
Sosiaalinen kasvatus sisältää itseluottamusta tukevia aineksia 1 2 3 4 5
Sosiaalisen oppimisen keskeinen elementti on pienryhmätoiminta 1 2 3 4 5
Lapsia ohjataan kuuntelemisessa ja kielellisessä ilmaisussa 1 2 3 4 5
Lasten erilaiset tunteet hyväksytään 1 2 3 4 5
Lapsella on lupa ilmaista ahdistustaan ja huoliaan eri tavoin 1 2 3 4 5
Työntekijät tiedostavat kielenkäyttönsä merkityksen 1 2 3 4 5
Lasta leimaavaa tai vähättelevää kieltä ei käytetä 1 2 3 4 5
Työntekijät tietävät miten lasta pidetään turvallisesti kiinni 1 2 3 4 5
Työntekijät kykenevät kiinnipitotilanteessa toimimaan lasta tukien 1 2 3 4 5

V Työyhteisö ja sen toiminta
Kasvattajayhteisö suunnittele toimintaansa yhdessä 1 2 3 4 5
Työntekijöiden välinen vuorovaikutus on avointa 1 2 3 4 5
Työntekijät antavat yhteisissä tilaisuuksissa tilaa toisilleen ja 

kuuntelevat toisiaan 1 2 3 4 5
Työyhteisössä mielipiteiden ilmaiseminen on helppoa 1 2 3 4 5
Työryhmä sietää lasten erilaisuutta 1 2 3 4 5
Työyhteisö kestää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia pulmia 1 2 3 4 5
Työyhteisössä on rakenteet yhteissuunnittelulle ja 

opetuksen arvioinnille 1 2 3 4 5
Työntekijöillä on ryhmissä samansuuntainen pedagoginen ideologia 1 2 3 4 5
Työntekijöillä on ryhmässä samansuuntainen käsitys 

ristiriitojen käsittelystä 1 2 3 4 5
Työntekijät analysoivat lasten herättämiä tunteita ja jakavat ajatuksia 1 2 3 4 5
Toiminnan organisointi sujuu työryhmässämme 

joustavasti ja tehokkaasti 1 2 3 4 5
Toiselle aikuiselle palautteen antaminen on helppoa 1 2 3 4 5

VI    Työntekijän osaaminen
Olen motivoitunut työskentelemään lasten kanssa 1 2 3 4 5
Olen motivoitunut työskentelemään erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa 1 2 3 4 5
Olen motivoitunut työskentelemään muiden aikuisten kanssa 1 2 3 4 5 
Tiedostan olevani malli ja samaistumisen kohde lapsille 1 2 3 4 5
Olen perehtynyt kehityspsykologiaan 1 2 3 4 5
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Lasten kehityksellisten ongelmien tunnistaminen on helppoa 1 2 3 4 5
Pidän itseäni ajan tasalla opetusmenetelmien suhteen 1 2 3 4 5
Olen perehtynyt uuden opetussuunnitelman sisältöihin 1 2 3 4 5
Lapsiryhmän johtaminen on helppoa 1 2 3 4 5
Toiminnan organisointi on helppoa 1 2 3 4 5
Kasvattajana näen lapsissa enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä 1 2 3 4 5
Lasten kuunteleminen on helppoa 1 2 3 4 5
Lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen ymmärtäminen 

on helppoa 1 2 3 4 5
Minun on helppo tunnistaa itsessäni lasten herättämiä tunteita 1 2 3 4 5
Minulla on työssä riittävästi aikaa kuunnella lasta 1 2 3 4 5
Pidän huolta omasta jaksamisestani työssä 1 2 3 4 5
Kehitän ammattitaitoani eritavoin mm. opiskelemalla 1 2 3 4 5
Olen perehtynyt lasten erityistuen tarpeisiin 1 2 3 4 5
Olen valmis ohjamaan erilaisia lapsia 1 2 3 4 5

Yhteenveto

Kontekstianalyysi on työväline, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä. Sitä voi
tarpeen tullen muokata ja käyttää eri tavoin. Lomake on tehty ajatellen laadukasta
pedagogista kontekstia ja nimenomaan esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitysvai-
hetta ajatellen. Toisaalta olen liittänyt siihen myös erityiskasvatuksellisia element-
tejä. Perehtyessäni tämän ikäisen lapsen kehitykseen ja toisaalta uusiin opetussuun-
nitelmiin (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2001; Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2004) havaitsin, että lapsen näkökulmasta ei tulisi olla
kyse nivelvaiheesta, vaan ajasta, joka ottaa huomioon eri aikoina eri asioita oppivat
ja kehittyvät lapset. Iältään 5–8-vuotiaissa lapsissa on paljon samantyyppisiä piir-
teitä, leikinomaisuutta ja rikkaita mielikuvia, toisaalta myös reaalimaailman ja yh-
teisiä sääntöjäkin huomioon ottavia asenteita. Lukemisen ja kirjoittamisen taidot
ovat olleet hyvin keskeisellä sijalla koulun aloitusvaiheessa. Tässä vaiheessa tulisi-
kin ottaa huomioon, että opetussuunnitelman tavoitteet on asetettu kahdelle ensim-
mäiselle vuosiluokalle. Lapsille tulisi antaa myös rauhaa sopeutua uudenlaiseen
kulttuuriin sekä rauhaa ja aikaa oppia uusia asioita. Kaiken lisäksi tulisi oppia uusia
asioita vielä omalla tavallaan. Lapsilla on todellakin monia tapoja oppia. Opettajan
tehtävä on mukauttaa, eriyttää ja löytää monia tapoja opettaa ja ohjata lasta esi- ja
alkuopetuksen aikana.

Lähteet

Cousin, P., Diaz, E., Flores, B. & Hernandes, J. 1995. Looking forward: Using a Socio-cul-
tural Perspective to Reframe the Study of Learning Disabilities. Journal of Learning Ki-
sabilities 28 (10). 656–663.

Emanuelsson, I. & Persson, B. 1997. Who is considered to be in need of special education: 
why, how and by whom. European Journal of Special Needs Education 12(2).

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2001. Oetushallitus. Helsinki.

Garbaniro, J. 1990. The ecology of early risk. Teoksessa: Meisels, S., J. & Shonkoff, J., P. 
(toim.) Handbook of Early Childhood Intervention. New York: Cambridge Univeristy
Press.

S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a
M o n i s t e  6 / 2 0 0 5

25



Harm, T. & Clifford, R. 1985. Esarly Childhood Environment Rating Scale (ECERS). 
Teachers College. New York.

Hämäläinen, M. 1994. Näkökulmia epäsosiaaliseen kehitykseen. kasvatus 25 (1). 72–78.

Janko, S. & Schwartz, I.  1997. Beyond Microsystems: Unanticipated lessons about the 
Meaning of Inclusion. Topics in Early Childhood Education 17 (3). 286–307.

Järventie, I. 1999. Syrjäytyvätkö lapset? Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kärrby, G. 1992. Kvalitet i pedagogiskt arbete med Barn. Socialstyrlse. Stockholm.

Laine, K. 2002. lapsi syrjäytymiskehässä. teoksessa: Laine, K. & Neitola, M. (toim.) Lasten 
syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Laine, K. & Talo, J. 2002. Interventiomallin kehittelyä päiväkodin vertaisryhmästä syrjäy-
tymiseen. Kasvatus 33 (2). Turku. 148–159.

Michonowitz, L., McCinnel, S.,  Peterson, C & Odom, S. 1995. Social Goals and Objecti-
ves of Preschool IEPs: A content Analysis. Journal of Early Intervention 19 (4). 273–
282.

Murto, P. 1997. Kuntouttava integraatio. Lisensiaattitutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatus-
tieteen laitos. Oulu.

Mäki, I. 1993. Monivammaisen lapsen arkipäivä. Jyväskylän yliopisto: erityispedagogiikan
laitos. Jyväskylä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Vammalan kirjapaino 
Oy. Vammala.

Pihlaja, P. 2001. Päivähoidon kontekstianalyysi – lasten sosiaalis-emotionaalisen tuennäkö-
kulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

Pihlaja, P. 2004.  Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa. Erityisen tuen tarpeet 
sosiaalis-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Turun yliopisto. Turku.

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

26



Ahonen Jukka
Esiopetuksesta perusopetukseen tutun 
talon käytävää pitkin

Korttelitalon tarina

Meri-Rastilan koulu on osa Merirastin korttelitaloa. Korttelitalon suunnittelu
aloitettiin keväällä 1988 ja Helsingin kaupungin toimesta talo valmistui uudelle itä-
helsinkiläiselle asuntoalueelle vuonna 1993. Koulun lisäksi korttelitaloon kuuluvat
päiväkoti, nuorisotalo, asukaspuisto Haruspuisto, sekä kuvataidepaja, jossa kau-
pungin kulttuuritoimi järjestää kuvataideopetusta. Tärkeänä yhteistyökumppanina
on Vuosaaren seurakunta. Toimintaperiaatteena on tarjota lapsille turvallinen ym-
päristö ja turvalliset aikuissuhteet, ei ainoastaan koulutuntien ajaksi, vaan koko päi-
väksi. 

Korttelitalo toimii eräänlaisena monikulttuurisen lähiön kyläkeskuksena alueen lap-
sille, nuorille ja aikuisille. Korttelitalo tarjoaa omien perustoimintojensa lisäksi alu-
een asukkaille mahdollisuuden käyttää talon tiloja monenlaiseen kokoontumiseen.
Talossa järjestetään myyjäisiä, asukasfoorumi-iltoja, taloyhtiöiden kokouksia, peli-
iltoja sekä lasten ja vanhempien yhteisiä käsityöiltoja. Myös nuorten bändit ja eri-
laiset kuorot harjoittelevat korttelitalossa. Korttelitalo on lisäksi järjestänyt maa-
hanmuuttaja-aikuisille sekä kertaluonteisia että pitkäkestoisempia teemakokoontu-
misia, muun muassa maahanmuuttajaäideille noin yhden lukuvuoden mittaisen suo-
menkielen iltaopetuksen.  

Yhteistoimintamuotoja

Etenkin kevätlukukausien aikana päiväkodin esiopetuksessa olevat lapset
työskentelevät lastentarhanopettajan ja lastenhoitajien ohjauksessa erilaisissa pro-
jekteissa koulun alkuopetuksen vuosiluokkien kanssa. Esiopetuksessa olevat laps-
set käyttävät koulun luokkatiloja ja liikuntasalia myös koulun loma-aikoina.

Kaikki päiväkodin lapset käyttävät viikoittain koulun liikuntasalia. Koululaisten ol-
lessa lomalla lapset myös ruokailevat koulun ruokalassa. Aamupäivisin kaikilla päi-
väkodin lapsiryhmillä on mahdollisuus käyttää nuorisotalon salia musiikkiliikun-
taan ja ilmaisuleikkeihin.

Lasten aloittaessa koulun 1. vuosiluokan oppilaina, koulutilat ja osa opettajista on
heille jo tuttuja. Oppilaat saavat kummeja ylempien vuosiluokkien oppilaista jänni-
tystä poistamaan ja turvaamaan välitunteja.    

Kaikki aikuiset kasvattajia

Korostamme kaikkien talon aikuisten kasvattajaroolia. Jokainen aikuinen
toimii turvallisuuden tuottajana ja rajojen asettajana. Haluamme myös käytänteissä
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osoittaa lapsille, että aikuiset työskentelevät yhdessä. Tämä näkyy esimerkiksi sii-
nä, että kaikilla korttelitalon työntekijöillä on avaimet yhteisiin tiloihin. Tämä tar-
koittaa koululla liikuntasalin lisäksi kaikkia muitakin opetustiloja. On tärkeää, ettei
nuoriso-ohjaajan koululaisten iltapäivätoimintaa ohjatessaan tarvitse koulun tiloi-
hin mentäessä mennä pyytämään avaimia koulun työntekijältä, vaan oppilaat näke-
vät hänen liikkuvan ”täysivaltaisena” aikuisena myös koulun puolella. 

Koulun rehtori on nimitetty virallisesti myös korttelitalon johtajaksi. Rehtori toimii
korttelitalon johtoryhmän puheenjohtajana. Säännöllisesti kokoontuvassa johtoryh-
mässä ovat edustettuina kaikki toiminnalliset yksiköt. Eri hallintokuntien yksiköt
eivät liikuta anomuksia ristiin talon sisällä, vaan yhteis- ja ristikkäiskäytöstä sovi-
taan johtoryhmässä ja korttelitalon johtaja tai rehtori tekee lopulliset päätökset. Ris-
tikkäiskäytöstä ei myöskään makseta tilitysvuokria eri hallintokuntien kesken. 

Starttiopetus

Starttiluokka on tarkoitettu koulunsa aloittaville oppilaille, joilla ei ole vielä
kaikkia taitoja selviytyä 1. vuosiluokalla. Valinta starttiluokalle tapahtuu lapsen tut-
kineen psykologin tai lääkärin tai molempien lausunnon ja päiväkodin kuvauksen
perusteella. Valinnan tekevät opetusviraston ja koulujen asiantuntijat opetusviras-
tossa pidettävässä yhteisessä kokouksessa. Ryhmän koko on 10–12 oppilasta. Kai-
kille oppilaille tehdään koululykkäyspäätös. Osalla ryhmän oppilaista on myös eri-
tyisopetuspäätös. Opetuksesta vastaa erityisopettaja yhdessä ryhmän oman koulun-
käyntiavustajan kanssa. Oppilaat saavat samat oppilashuolto- sekä osa-aikaiset eri-
tyisopetus- ja puheterapiapalvelut kuin muutkin koulun oppilaat. Starttivuotta aloi-
tettaessa oppilaan ja hänen perheensä tiedossa on, että starttiluokkaa ja mahdolli-
sesti myös Meri-Rastilan koulua käydään vain yksi lukuvuosi. Starttiluokkavuoden
jälkeen oppilas aloittaa 1. vuosiluokan parhaaksi arvioidussa koulumuodossa, joko
yleis- tai erityisopetuksessa.

Starttiluokan toiminta on jatkoa vuodesta 1994 koulussa toimineelle valmentavan
erityisluokan toiminnalle. Valmentavassa opetuksessa, jota ei pidä sekoittaa maa-
hanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavaan opetukseen, etsittiin ja kehitettiin
tukitoimia erityisesti lasten  kouluvalmiuksien edistämiseksi. Starttiopetusta kehi-
tettäessä yhteistyö päiväkotien ammattilaisten kanssa on ollut suureksi avuksi.

Millaiset oppilaat hyötyvät starttiopetuksesta?
Kokemustemme mukaan starttiluokan opetuksesta hyötyvät eniten koulu- ja oppi-
misvaikeuksia omaavat oppilaat: lapset, joilla on 
• lieviä oppimisvaikeuksia
• tarkkaavaisuuden ongelmia
• kielellisiä erityisvaikeuksia 
• hieno- tai karkeamotorisia erityisvaikeuksia
• hahmotusvaikeuksia
• fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kypsymättömyyttä.

Starttivuoden tavoitteista
Jokainen starttiluokan oppilas etenee oman aikataulunsa mukaisesti. Oppilaan on
tarkoitus oppia starttivuoden aikana mahdollisimman paljon koululaiselta edellytet-
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täviä taitoja. Starttiluokalla luodaan lapselle onnistumisten kautta myönteinen op-
pimisasenne ja luottamus itseensä sekä oppijana että ryhmän jäsenenä. Kiinnitäm-
me erityistä huomiota lapsen itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen har-
joittamiseen ja työskentelytaitojen vakiinnuttamiseen. Tavoitteena ovat mahdolli-
simman hyvät perustaidot 1. vuosiluokan aloittamista varten.

Starttiluokan työskentelystä
Perusopetuslain (628/1998) mukaan vuotta säädettyä myöhemmin perusopetuksen
aloittavien lasten opetus on esiopetusta. Noudatamme Helsingin yhteistä esiopetus-
suunnitelmaa, jonka laadinnassa olemme olleet mukana alusta asti. Koulutyön poh-
jaksi teemme yhdessä lapsen vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen suunnitelman
(LE-ops).

Opetusta on 20 tuntia viikossa. Toimimme eheyttävän opetuksen periaatteen mu-
kaisesti siten, että luomme toimintaan lapsen maailmaa lähellä olevia kokonaisuuk-
sia. Leikillä, virikkeiden antamisella kaikille aisteille sekä elämyksellisyydellä on
tärkeä sija opetuksessa. Opetuksen sisältöalueet ovat 
• kieli ja vuorovaikutus • matematiikka
• etiikka ja katsomus • ympäristö- ja luonnontiede
• terveys • fyysinen ja motorinen kehitys 
• taide ja kulttuuri. 

Yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarvittaessa lasta tutkivien asiantuntijoiden
kanssa oppilaalle etsitään sopivin koulumuoto 1. vuosiluokan aloittamiseksi. Vuo-
sittain starttivuoden jälkeen 1–3 oppilasta aloittaa koulunsa yleisopetuksessa, 1–3
oppilasta integroituna erityisoppilaana yleisopetuksen vuosiluokassa ja osa jonkin
erityisluokan oppilaina. Ne oppilaat, jotka asuvat koulumme omalla oppilaaksiotto-
alueella tai kohtuullisen matkan päässä kyseisen alueen ulkopuolella, jatkavat
yleensä koulussamme joissakin edellä mainituista opetusmuodoista.

Valmistava opetus maahanmuuttajataustaisen 
lapsen ponnahduslautana 

Lukuvuonna 2004–2005 koulumme oppilaista on noin 34 prosenttia maa-
hanmuuttajataustaisia. He edustavat viittätoista kansallisuutta – ja useimmat myös
niin sanottuja kollektiivikulttuureja. Suomi luetaan Ruotsin ohella maapallomme
yksilökeskeisimpiin kulttuureihin. Ero kollektiivi- ja yksilökeskeisen ajattelun vä-
lillä on usein erittäin suuri. Puolin ja toisin meidän on aina oltava halukkaita oppi-
maan toinen toisiltamme. Meidän on myös oltava valmiita ymmärtämään esimer-
kiksi, millaisia käsitys- ja merkityseroja meillä on perheen ja suvun laajuudesta ja
kiinteydestä.

Koulussamme on toiminut vuodesta 1993 maahanmuuttajataustaisille oppilaille tar-
koitettu valmistava luokka. Alkuvuosina luokassa oli 16 oppilasta, nykyisellään op-
pilaita on enimmillään 12. Oppilaat tulevat valmistavaan opetukseen eri puolilta Itä-
Helsinkiä. Olemme tehneet poikkeuksia enimmäismäärästä ylöspäin silloin, kun luo-
kalle on kesken lukuvuoden tullut useampia sisaruksia, joita emme ole halunneet si-
joittaa eri kouluihin. Koulun oman alueen oppilaita on luokalla yleensä noin puolet.

S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a
M o n i s t e  6 / 2 0 0 5

29



Lähtökohtana kielitaito
Valmistavaan luokkaan tulevien lasten suomen kielen taito on hyvin kirjava. Ny-
kyisin moni koulutiensä aloittava maahanmuuttajaperheen lapsi on syntynyt Suo-
messa. Siitä huolimatta monien lasten suomenkielen taito on niin puutteellinen, et-
teivät he voi aloittaa koulunkäyntiään tavallisessa vuosiluokassa.Yleensä kuitenkin
näillä lapsilla on arkipäivän tilanteissa tarvittava kielitaito. 

Valmistavaan opetukseen tulee joka vuosi yhä useampia oppilaita kesken lukuvuo-
den. Nämä oppilaat ovat usein käyneet koulua omassa kotimaassaan. Suomeen tul-
lessaan he ovat suomen kielen suhteen täysin ummikkoja eli heidän kanssaan kie-
lenopetus on aloitettava alusta. Haastavaksi tilanteen tekee se, että luokassa on eri-
ikäisiä oppilaita. Ikäkirjo vaihtelee vajaasta 7 vuodesta 14 vuoteen saakka.

Valmistavassa opetuksessa ollaan useimmiten yksi lukuvuosi. Helsingissä on käy-
tössä oppilaan tarpeita kunnioittava periaate, joka antaa koululle mahdollisuuden
tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista joustavasti yhdestä luku-
vuodesta puoleentoista, joissakin tapauksissa jopa kahteen lukuvuoteen saakka. 

Vaiheittainen integroituminen
Valmistavaan opetukseen osallistuvan oppilaan integroiminen yleisopetukseen aloi-
tetaan mahdollisimman nopeasti. Kunkin oppilaan kielitaito kehittyy yksilöllisesti.
Valmistavan luokan opettaja • oppilaan ikätason mukaisen luokan opettaja
• laaja-alainen erityisopettaja • oppilaan oman äidinkielen opettaja 
sekä tarvittaessa 
• vieraan kielen (englanti) opettaja 
arvioivat yhdessä, missä vaiheessa valmistavan luokan oppilas aloittaa opiskelun
taito- ja taideaineiden tunneilla yleisopetuksen vuosiluokassa.

Integroiminen on parasta aloittaa oppiaineissa, joissa oppilas voi onnistua ilman op-
pimisessa vaadittavaa suomen kielen taitoa. Oppilaan itsetuntoa tukevat tilanteet,
joissa hän voi osoittaa koulutovereilleen osaamistaan, vaikka kielitaito vielä puut-
tuu. Heikon kielitaidon vuoksi moni oppilas joutuu ryhmästään syrjään, koska hän
ei voi saavuttaa itselleen kuuluvaa tasavertaista sosiaalista asemaa muiden kanssa.
Olemme huomanneet, että taito- ja taideaineiden lisäksi integroituminen onnistuu
hyvin myös matematiikan sekä englannin opetuksessa.

Valmistavassa opetuksessa olleista oppilaista suurin osa jatkaa Meri-Rastilan kou-
lun siinä yleisopetuksen vuosiluokassa, jossa he ovat olleet osittain integroituneina
totuttautumassa tavalliseen suomalaiseen koulutyöskentelyyn. 

Huomaamattomia vahvuuksia
Monella maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on vahvuutena looginen matemaat-
tinen ajattelu, joka saattaa kuitenkin jäädä huomaamatta vajavaisen kielitaidon ta-
kia. Esimerkkinä voimme mainita somalikieliset oppilaamme. Somalit ovat arabi-
kulttuurin, ei niinkään afrikkalaisen kulttuurin edustajia. Arabikulttuurin perintee-
seen kuuluu erittäin vahvana monipuolinen matemaattinen ajattelu ja matematiik-
kaa on tässä kulttuurissa arvostettu jo vuosisatojen ajan. Kulttuurilla on myös vah-
vat ornamentiikassa ja monipuolisessa luonnonvärien käytössä ilmenevät taidepe-
rinteet.
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Toisesta maasta ja kulttuurista tulevien oppilaiden integroiminen yleisopetuksen
vuosiluokkiin rikastuttaa myös suomenkielisten oppilaiden opetusta. Olemme yh-
teistyössä maahanmuuttajavanhempien kanssa etsineet ratkaisuja muun muassa tai-
deopetuksen monipuolistamiseen siten, ettei kulttuurisista ja uskonnollisista eroista
muodostuisi oppilaita erottavia, vaan heitä yhdistäviä tekijöitä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta koulutyön tukena – päiväkoti, 
koulu, nuorisotalo ja asukaspuisto yhteistyössä

Vuodesta 1993 korttelitalo Merirasti on tarjonnut vuosiluokkien 1–2 oppilail-
le iltapäivätoimintaa. Suurimmillaan nuorisotalon, koulun ja asukaspuiston iltapäi-
vähoitolasten yhteenlaskettu määrä on ollut lähes 100. Nykyisellään vuosiluokkien
1–2 oppilaita on iltapäivätoiminnassa vuosittain 40–50. Olemme 12 vuoden ajan
pystyneet vastaamaan alueella asuvien perheiden tarpeeseen. Olemme useimpina
vuosina pystyneet tarjoamaan 1. vuosiluokan aloittaville oppilaille myös päiväko-
dissa aamuhoitoa ennen ensimmäisen koulutunnin alkamista. Aamuhoitoon on otet-
tu oppilaita, jotka vanhempien lähdettyä aamulla töihin joutuisivat jäämään yksin
kotiin.

Iltapäivätoiminnassa olevalla oppilaalla on ollut alusta asti mahdollisuus ostaa
maksullinen välipala. Toimintaan osallistuminen on ollut maksutonta siihen asti,
kunnes Helsingin kaupunki laati kaikille kouluillensa yhteiset toimintaperiaatteet ja
velvoitti koulut koordinoimaan iltapäivätoimintaa. Valtio teki päätökset aamu- ja il-
tapäivätoimintaan suunnatusta valtionavusta. Nykyisellään maksua voidaan pitää
kuitenkin kohtuullisena.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve huomioitava suunnitteluvaiheessa
Meri-Rastilan korttelitalorakennuksen suunnittelussa otettiin alusta asti huomioon
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeet. Esimerkiksi oppilaiden vaatteille
ja koulurepuille varattiin paikat sekä päiväkodissa että nuorisotalossa. Turvalliseen
koulupäivään kuuluvat myös tutut ja turvalliset aikuiset riippumatta siitä mihin hal-
lintokuntaan he kuuluvat. Koulun ja korttelitalon kasvatusperiaatteissa korostuu
voimakkaasti viesti oppilaille siitä, että kaikki aikuiset ovat kasvattajina tuen ja
avun antajia sekä rajojen asettajia. Lapset ja nuoret eivät omaksu mainittua periaa-
tetta itsestään tai kovinkaan helposti. Olemme kokeneet tärkeäksi, että jokainen ai-
kuinen saa muilta talon työntekijöiltä tukea omassa kasvattajan roolissaan. 

Säännöllisesti kokoontuvassa korttelitalon johtoryhmässä, johon kuuluvat 
• rehtori tai korttelitalon johtaja puheenjohtajana
• päiväkodin johtaja
• nuorisotyöyksikön johtaja
• asukaspuiston johtaja 
• seurakunnan edustaja
keskustellaan usein siitä, miten johtajat voisivat tukea talon kaikkia työntekijöitä
yhteisessä kasvatustehtävässä. Yhteisten kasvatustavoitteiden toteutuminen edellyt-
tää yhteisten arvojen löytämistä. Lähes 80 aikuisen muodostamassa moniammatil-
lisessa yhteisössä, jossa osa työntekijöistä vaihtuu vuosittain, on joka vuosi keskus-
teltava siitä, mitä lisäarvoa muiden toiminta tuo kunkin työntekijän omalle työlle.
Yhteisöllisyys ei rakennu itsestään, vaan sitä pitää tietoisesti tavoitella.
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Siirtyminen 7. vuosiluokalle – tuntematon vai 
osittain tuttu uusi koulu? 

Lähimmät vuosiluokkien 7–9 koulut sijaitsevat noin 1–2 kilometrin päässä
koulustamme. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää yhtenäisen perusopetuksen kehit-
tämistä. Koska emme voi tilojemme rajallisuuden ja Vuosaaren koulujen maantie-
teellisen sijainnin vuoksi toteuttaa yhteistä opetusta vuosiluokilla 1–9, olemme luo-
neet kontakteja kouluihin muilla tavoin. 

Vuosien varrella Meri-Rastilan koululla on työskennellyt vuosiluokkien 7–9 koulu-
jen yhteisiä aineenopettajia englannin-, ruotsin- ja saksankielessä sekä liikunnassa
ja musiikissa. Ne 7. vuosiluokalle siirtyneet oppilaat, jotka saattoivat jännittää uut-
ta koulua, uusia opettajia ja koulutovereita, ovat kertoneet, kuinka helpottavaa on
ollut kohdata vuosiluokkien 7–9 koulussa tuttuja opettajia.

Koulumme on osallistunut myös opetussuunnitelmien kehittämiseen yhdessä Vuo-
saaren vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 koulujen kanssa. Niin sanotun kielipolun turvaa-
misen lisäksi olemme kantaneet huolta erityisesti maahanmuuttajataustaisten- sekä
erityisoppilaiden koulupolun jatkumisesta turvallisena. Työmme on tuottanut tulos-
ta, sillä kouluumme hakeutuu työelämään tutustumisjaksolle paljon entisiä oppilai-
tamme.  

Yhteenvetoa

Kasvavan lapsen ja nuoren elämässä on paljon yhteiskunnassa keskenään
vastakkaisia houkutuksia ja vaihtoehtoja. Lapsi kohtaa myös aktiivisesti ja ristirii-
taisesti toimivia vaikuttajia. Koulupolun rakentaminen turvalliseksi sekä siirtymien
ajoittaminen lapsen ja nuoren kannalta oikea-aikaisesti ovat maamme koko yleissi-
vistävän opetuksen suuria haasteita. Yhä moniarvoisemmaksi muuttuneessa maail-
massa lapsella ja nuorella on tärkeinä kasvuvuosinaan oltava oikeus saada opetta-
jikseen ja opastajikseen laaja-alaisesti koulutyötä tarkastelevia aikuisia. 

Moniammatillisuuden kehittäminen on kaikkien koulujen ja -asteiden yhteinen teh-
tävä. Kouluista on tullut koko Euroopassa yhä enemmän eräänlaisia sosiaalisia kes-
kuksia – termi, jota käytetään OECD:n raportissa vuodelta 2000. Voidaksemme
edelleen turvata oppilaille hyvän opetuksen ja hyvät valmiudet elämää varten, mei-
dän on rohkeasti tarkasteltava omaa työtämme ja sen perinteitä. Hyvin koulutetut ja
vastuuntuntoiset suomalaiset opettajat ovat varmasti nykyistäkin enemmän kykene-
viä luomaan uusia yhteistyömalleja muiden lasten ja nuorten maailmassa työsken-
televien asiantuntijoiden kanssa.
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Laininen Merja & Lesonen Unto
Ensimmäiset vuodet

Koulun arvopohja

Koululla on merkittävä rooli yhteiskunnassa lasten kasvattajana ja sitä kaut-
ta yhteiskunnan rakentajana. Yhteiskunnan muutokset ovat pakottaneet myös kou-
lun arvioimaan uudelleen kasvatuksen ja opetuksen peruskysymyksiä. Koulun on
nähtävä selkeästi, mitä arvoja se välittää ja kunnioittaa, mitä arvofilosofiaa se toi-
minnassaan toteuttaa. Ahlman (1976) erottelee arvoja, joita ovat esimerkiksi 
• tiedolliset • sosiaaliset
• eettiset • uskonnolliset
• historialliseen perinteisiin 
liittyvät arvot. (Launonen 2004)

Arvot sisältyvät normeihin, jotka ilmenevät koulussa esimerkiksi opetussuunnitel-
massa ja järjestyssäännöissä. Normit säätelevät arvoja konkreettisemmin käytännön
toimintaa. Ne ylläpitävät arvoja, jotka yhteisö tunnustaa. Normin rikkomisesta yk-
silö tai yhteisö kokee yleensä jonkin rangaistuksen. Ristiriita syntyy, jos koulussa
on sellaisia normeja, joita ei voida perustella millään arvolla tai jotka ovat perustel-
tavissa sellaisilla arvoilla, joita ympäröivä yhteiskunta ei tunnusta. (Launonen
2004)

Monet koulun arvot ovat arvostuksia, jotka edustavat konkreettisia asioita, kuten
esimerkiksi erityisoppilaiden integrointi. Erityisoppilaiden integrointi on myös voi-
makas yhteiskuntapoliittinen kysymys, ei ainoastaan kasvatuksellinen teema. Sa-
malla kun puhutaan integroinnista, otetaan kantaa myös normaalisuuden käsittee-
seen. Integraatio saa moraalisen perustansa arvojen näkökulmasta. Myös oppiainei-
den opetussuunnitelmalliset sisällöt ovat arvostuksia, jotka katsotaan tärkeiksi vä-
littää seuraaville sukupolville. Näillä arvostuksilla ohjataan yhteiskunnan kehitystä
ja ne muuttuvat yhteiskunnan muutoksen myötä. Monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa ihmisillä voi olla hyvinkin erilaisia arvostuksia, jotka eivät ole ristiriidassa kes-
kenään, mikäli ihmiset kunnioittavat toisiaan. (Launonen 2004; Ihatsu ym. 1999)

Perusopetuksen arvopohja Kuopion kaupungissa
Perusopetuslaki (628/1998) määrää järjestämään opetuksen ikäkauden ja oppilaan
edellytysten mukaan. Perusopetuksessa arvopohjan muodostavat 
• ihmisoikeudet
• tasa-arvo
• demokratia
• luonnon monimuotoisuuden 
• ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 
• monikulttuurisuuden hyväksyminen. 
Perusopetuksen tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet 2004)       
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Kuopion kaupungin opetussuunnitelman perusteissa perusopetukselle määritellään
toiminnalliset arvot. Tällaiset toiminnalliset arvot ovat luonteeltaan arvostuksia, jot-
ka muovaavat koulun arkitodellisuutta. Toiminnallisina arvoina Kuopion kaupungin
opetussuunnitelmassa nimetään muun muassa 
• oppijalähtöisyys • yhteisvastuu ja osallisuus
• tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus • luovuus ja turvallisuus.

Oppijalähtöisyys tarkoittaa koulun toiminnassa sitä, että oppilaan 
• kulttuuritausta • kehitystaso
• vahvuus • erityisen tuen tarve
• persoonallisuus • yksilöllinen oppimistyyli 
ovat pohjana opetusjärjestelyjä suunnitellessa. Jo alkuopetuksesta lähtien olisi huo-
mioitava kullekin oppilaalle ominainen oppimistyyli, jonka mukaista työskentelyä
tuetaan. Opetuksen käytänteissä on suosittava eriyttämistä ja oppilaiden ryhmitte-
lyä oppimistyylien mukaisiin ryhmiin. (Opetussuunnitelma, Kuopion kaupunki
2004)

Osallisuus on tunnetta yhteenkuuluvaisuudesta. Se sisältää suvaitsevaisuutta, vas-
tuuntuntoa ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Yhteisvastuu on toisista ja ympä-
ristöstä välittämistä. Oppilaiden sosiaalisten taitojen kasvattaminen nähdään tär-
keänä tavoitteena. (Opetussuunnitelma, Kuopion kaupunki 2004)

Tasa-arvoisessa yhteisössä erilaiset oppilaat otetaan huomioon ja heitä ohjataan läh-
tökohtien, kykyjen ja edellytysten mukaisesti. Myös sukupuolten välisen tasa-arvon
on toteuduttava. (Opetussuunnitelma, Kuopion kaupunki 2004)

Koulussa oppilaiden luovuutta ja omaleimaisia ratkaisuja on tuettava. Luovuuden
nähdään kuuluvan myös sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, ei siis pelkästään tai-
to- ja taideaineisiin. Luovuuteen kuuluu rohkeus, joustavuus ja kyky muutoksiin ja
näitä ominaisuuksia on oppilaassa tuettava. (Opetussuunnitelma, Kuopion kaupun-
ki 2004)

Koulun on oltava lapselle fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäris-
tö. Erityisesti opetuksen nivelvaiheissa on varmistettava oppilaan turvallinen siirty-
minen vaiheesta toiseen. Oppilaan on tunnettava itsensä hyväksytyksi ja aidosti ryh-
män jäseneksi. (Opetussuunnitelma, Kuopion kaupunki 2004)

Kohti yhteistä koulua

Oppilaita opetetaan ryhmissä. Seurauksena voi olla ajatuspäätelmä, että
opetus keskittyy ryhmässä olevien lasten oppimistarpeiden yhdistelmään. Tästä
puolestaan seuraa ajatus, että noiden lasten oppimistarpeet olisivat yhtenäiset. Kou-
lussa on kuitenkin kyse myös siitä, että lapset kehittyvät ja oppivat ajattelemaan se-
kä hallitsemaan erilaisia tietoja ja taitoja eri tahdissa. Jokaisella lapsella on oma ta-
pansa hyödyntää kehonsa ominaisuuksia ja erityisesti hermojärjestelmän jousta-
vuutta sekä kompensoida puutteitaan jollakin tavoin (Hautamäki ym. 1993) 

Erityisopetusta kannattaa tarkastella yksilöllisenä palveluna, jota annetaan oikea-ai-
kaisesti ja riittävästi. Erityisopetuksella täydennetään ja tuetaan yleisopetusta. Sitä
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järjestetään oppilaille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi eivät selviy-
dy opinnoissaan ilman lisätukea. Näin erityisopetuksella turvataan koulutuksellisen
tasa-arvoisuuden periaatteen toteutuminen.

Erityisopetuksen järjestämisen muoto ja laajuus voivat olla erilaisia oppilaan tar-
peiden ja opiskeluedellytysten mukaisesti. Tärkeintä on, että erityisopetuksen tuel-
la pystytään takaamaan menestymisen mahdollisuus kaikille. Varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tulee muodostaa saumaton opetuksel-
linen ja kasvatuksellinen jatkumo, elämänkaari. Näin varmistetaan kaikkien lasten
ja nuorten oppimismahdollisuudet ja koulutuksessa eteneminen. (Moberg 1996) 

Erityisopetusta on Suomessa perinteisesti annettu erillään yleisopetuksesta. Myös
hallinto, tiedeyhteisö ja opettajakoulutus ovat eriytyneet toisistaan. Tällaisen kak-
soisjärjestelmän syntyminen on pohjautunut lääketieteelliseen malliin, jossa erityis-
tä tukea tarvitseva lapsi tai nuori on luokiteltu ikätovereistaan poikkeavaksi. Tämän
poikkeavuuden on katsottu aiheuttavan niin paljon opetuksellista erityistarvetta, et-
tä lasta tai nuorta on opetettava omassa luokassa, usein myös omassa koulussa mui-
den vastaavia ongelmia omaavien oppilaiden kanssa. Tällöin oppilas  kuitenkin ero-
tetaan ikätovereistaan ja samalla menetetään mahdollisuus sosiaalisen kasvun tuke-
miseen. (Naukkarinen & Viitala 2000; Hautamäki ym. 1993)

Useimmissa Länsi-Euroopan maissa on opetuslainsäädännön suunta ollut saman-
kaltainen: muuttaa vammaisuuden määrittelyä enemmänkin vuorovaikutussuhdetta
painottavaksi ja vähentää erityisopetuksen erilaisten opetussuunnitelmien luokitte-
lua. Tarkoitus on ollut ottaa käyttöön yleisempi käsite “lapsen erityiset tarpeet”.  Tä-
mä ajattelumalli tuo väistämättä esille näkökulman systeemin eli koulun kyvystä
vastaanottaa erityisen tuen tarpeessa oleva oppilas. Kysymys ei enää ole siitä, että
oppilas ei osaa toimia tietyllä tavalla vaan myös siitä, ettei systeemi osaa toimia tie-
tyllä tavalla. (Thompson 1995; Murto ym. 2001)  

Jokainen oppilas on yksilö, jonka ainutlaatuiset luonteenpiirteet, kiinnostuksen koh-
teet, kyvyt ja oppimistarpeet pitäisi huomioida heidän koulutustaan koskevissa
suunnitelmissa. Keskeisenä ajatuksena on, että jokaisella oppilaalla on oikeus opis-
kella omassa lähikoulussaan. Tehokkain tapa ehkäistä syrjintää ja kielteisten asen-
teiden syntymistä on luoda koulutusjärjestelmän avulla kaikille avoin ja yhtenäinen
yhteiskunta. Tällöin tärkeässä roolissa ovat tavalliset koulut, jotka vastaanottavat
oppilaita, joilla on erityisiä tarpeita.

Oppilaiden erityisen tuen tarpeen arviointi ja tärkeysjärjestykseen asettaminen on
hankalaa. Esimerkiksi laaja-alaisessa erityisopetuksessa opettaja itse säätelee sitä,
kenelle erityisopetusta annetaan. Erityisopetuksen aloittamiseen ja järjestämismuo-
toon vaikuttavat monet oppilaasta riippumattomat tekijät, esimerkiksi kunnan ko-
konaisvoimavara erityisopetuksessa, muut tukipalvelut, koulun koko ja erilaisuuden
sietokyky yleisopetuksessa. Voidaan siis sanoa, että käsitteet “erityisoppilas” ja
“erityisen tuen tarve” ovat suhteellisia ja erilaisissa kouluyhteisöissä niillä on eri-
lainen merkitys. Voidaan myös todeta, että yleisopetuksen tila luo ja ylläpitää eri-
tyispedagogisten palvelujen tarvetta (Naukkarinen & Viitala 2000). Huolimatta pal-
velujen todellisesta määrästä näyttää siltä, että ne kentän tarpeisiin nähden ovat ai-
na riittämättömät.
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Yleis- ja erityisopetuksen eriytyneisyyden vuoksi käytännön työssä ei usein huo-
mata, että käytettävissä olisi monia vaihtoehtoja. Lainsäädännössä erityisopetuksen
järjestämistä ohjataan integraation suuntaan. Kuitenkin velvoitteet integraation to-
teuttamiseen ovat vähäiset. Vahva segregaatioperinne ohjaa edelleen päätöksente-
koa ja erityiskoulut ja -laitokset ovat arkipäivän todellisuutta. (Naukkarinen & Vii-
tala 2000)

Kuopion erityisopetuksen kehitys
Kuopion koulutuslautakunta otti kantaa jo tammikuussa 2001 siihen, että erityis-
opetuksen kysyntä on kasvanut Kuopiossa jatkuvasti. Kehitys on lisännyt luokka-
muotoista, segregoitua, erityisopetusta, jonka koulutuslautakunta toteaa olevan
yleisen linjauksen vastaista. Erityisopetuksen kehittämisen päätavoitteena todettiin
olevan yhteinen koulu kaikille, jossa erityisopetus sisältyy perusopetukseen yhtenä
opetuksen muotona. (Kuopion koulutuslautakunta 17.1.2001)

Kuopion koulutuslautakunta vahvisti 17.1.2001 seuraavat päätökset erityisopetuk-
sen kehittämiseksi:
1) Kehittämisen arvolähtökohta on yhteinen koulu kaikille
2) Erityisopetuksen alueellistaminen, perustana lähikouluperiaate toteutetaan 

2001–2005
3) Resurssitavoitteet ja henkilölisäykset otetaan huomioon talousarvioesityksessä
(Kehittämisraportti 2000)

Erityisopetuksen alueellistaminen
Kuopiossa on tehty periaatepäätös erityisopetuksen alueellistamisesta vähitellen
niin, että jokaisella viidellä alueella on tarpeellinen määrä erityisluokkia. Tällöin on
mahdollisuus oppimisen erityiseen tukeen oppilaan omalla asuinalueella. Lähikou-
lu merkitsee Kuopiossa alueen koulua, joka ei välttämättä ole kotia lähinnä sijait-
seva oppilaitos. Alueellistaminen alkoi vuonna 2001 ja jatkuu vuoteen 2006. (Ke-
hittämisraportti 2000)

Alueellisen vastuun malli rakennettiin ja kirjattiin erityisopetuksen kokonaissuun-
nitelmaan, kehittämistyöryhmän raporttiin 31.5.2000.

“Aluevastuun tavoitteena on joustava erityisopetus, jossa erityistä tukea tar-
vitseville oppilaille voidaan erityisopetuksellisten tarpeiden mukaan suunnata
ja toteuttaa erityisoppilaiden ryhmäintegraatiota sekä kehittää yleis- ja eri-
tyisopetuksen yhteistyömuotoja. Joustavien opetusjärjestelyjen tuloksena
oppilaat saavat apua lähikoulussaan ja voivat osallistua muuhun opetukseen
ja kouluyhteisön toimintaan yhdessä ikätovereittensa kanssa edellytystensä
mukaan. Erityisopetuksen aluejaossa pyritään yleisopetuksen kanssa sa-
maan perusopetuksen aluejakoon. Toteutuessaan malli merkitsee Kuopiossa
sitä, että yleisopetuksessa opiskeleva oppilas saa erityisopetuksen tuen lähi-
koulussa ja tarvittaessa resurssikoulujen kuntoutukselliset palvelut.” (Kehit-
tämisraportti 2000)

Aluevastuumalliesityksessä on keskeisenä periaatteena pyrkimys normalisaatioon,
jolloin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus toteutetaan pääsääntöisesti
yleisopetuksen yhteydessä. Malli merkitsee Kuopiossa sitä, että yleisopetuksessa
opiskeleva oppilas saa erityisopetuksen tuen lähikoulussa ja tarvittaessa resurssi-
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koulujen kuntoutukselliset palvelut. Näin turvataan oppilaille oppimisedellytysten-
sä mukainen opetus ja sosiaalinen oikeus ikätoverisuhteisiin lähikoulussaan. (Ke-
hittämisraportti 2000)

Aluemallin tavoitteena on joustava erityisopetus, jossa erityistä tukea tarvitseville
oppilaille voidaan erityisopetuksellisten tarpeiden mukaan suunnata Henkilökohtai-
sen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (hojks) määriteltyä opetus-
ta osa-aikaisena yksilö-, pienryhmä- tai erityisluokkaopetuksena ja toteuttaa eri-
tyisoppilaiden ryhmäintegraatiota sekä kehittää yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö-
muotoja. Joustavien opetusjärjestelyjen tuloksena oppilaat saavat apua lähikoulus-
saan ja voivat osallistua muuhun opetukseen ja kouluyhteisön toimintaan yhdessä
ikätovereidensa kanssa edellytystensä mukaan. (Kehittämisraportti 2000)

Perusopetuksen yhteissuunnittelun tuloksena aluevastuumallin avulla erityisope-
tuksellisia palveluja ja kuntoutusta voidaan suunnata suuremmalle joukolle oppilai-
ta kuin keskitetyssä erityisopetuksessa. (Kehittämisraportti 2000)

Alueellistaminen käytännössä

KUVIO 1. Aluemalli 2000 (Kehittämisraportti 2000)

Suunnitelmassa kaupunki on jaettu viiteen alueeseen:
• Keskusta
• Läntinen eli Hatsalan alue
• Koillinen
• Etelä 
• Riistavesi (osana koillista aluetta)
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Haapaniemi, Rytky
Snellman, Kurkimäki
Särkiniemi, Hirvilahti
Kaislastenlahti

Niirala

Minna Canth
Yhteiskoulu

1–6

1–9

7–9

– erityisopetus –
Alava sairaalakoulu
Pohjantie/ehy, eku, evy
Niirala/emu; Paloaho/eha2

Maria Jotuni/eha1
Tekevä/9; Silta/10 

Kettula, Vehkalampi
Männistö, Kurkiharju

Puijonsarvi
Pohjantie

Linnapelto

1–6

1–9

7–9

Kurkiharju
Melalahti
Vehkalampi 

1–6

Riistavesi 
7–9

Hiltulanlahti, Rajala
Länsi-Puijo 
Neulamäki
Vehmasmäki 
Neulamäki

Hatsala
Vuorilampi 

7–9

1–6
Aurinkorinne, Jynkkä
Pikälahti, Pirtti, Pyörö 

Jynkänlahti
Kallavesi 

1–6

7–9



Kuopion kouluissa oli lukuvuonna 2003–2004 yhteensä 9 137 oppilasta. Kuopion
oppilasmäärä on pysynyt suunnilleen samana myös syksyllä 2004. Erityisluokilla
oppilaita on keskimäärin 5,05 prosenttia oppilaista ja yleisopetukseen integroituja
oppilaita 1,4 prosenttia. Kaupungin eri osilla on suhteellisia eroja, jotka johtuvat
erityisluokkien määrästä. Integroiduista oppilaista 19 on kaikkia aineita koskeva
erityisopetuspäätös. (Krogerus 2004) 

Aluejaon tarkoitus on tukea alueiden päätöksentekoa erityisopetusta suunniteltaes-
sa ja toteutettaessa. Alueet koostuvat yleisopetuksen kouluista, joissa on integroi-
tuina oppilaita tai erityisluokkia yleisopetukseen. Resurssikoulujen tehtävänä on ot-
taa vastuu niistä oppilaista, joiden katsotaan ehdottomasti tarvitsevan keskitettyä
erityisosaamista. Resurssikoulut myös konsultoivat muita kouluja. Kehittämistyö-
ryhmä Optimin tehtävänä on linjata keskeisiä periaatteita, jotka ohjaavat erityis-
opetuksen järjestämistä Kuopiossa. Ohjeistuksessa lähtökohtana on nimenomaan
inklusiivinen tapa järjestää erityisopetusta.

Kuviossa 1 keskeisenä olevat hallinnolliset toimijat, koulutuspalvelukeskus ja reh-
torikokous tekevät hallinnolliset päätökset, jotka koskevat yleisopetuksen lisäksi
myös erityisopetusta. Oppilashuolto osallistuu oppilaiden koulupaikkojen valintaan
sekä erityisopetuspäätösten valmisteluun. 

Teoriasta käytäntöön – osallistava opetus 
Männistön koulussa

“On tärkeää, että muistamme, ettei kenellekään nykyisistä lapsista ole tarjol-
la erillistä yhteiskuntaa, kun he ovat aikuisia.” Rehtori Unto Lesonen

Männistön koulu sijaitsee Kuopion Männistön kaupunginosassa ja kuuluu koilli-
seen alueeseen. Lukuvuonna 2004–2005 koulussa on noin 290 vuosiluokkien 1–6
ikäistä oppilasta, joista maahanmuuttajaoppilaita (mamu) on 45 ja erityisen tuen tar-
peessa olevia oppilaita 18. Koulussa on 14 perusopetusryhmää sekä neljä “ma-
mu”ryhmää. Edustettuina on 18 eri kansalaisuutta ja koulussa opetetaan 10 eri kiel-
tä. Lisäksi koulussa toimii 3 Kristillisen koulun luokkaa ja 2 esiopetusryhmää, yh-
teensä lapsia on noin 400. 

Männistön koulussa käynnistyi erityisopetuksen suunnittelu syksyllä 2003 kaupun-
gissa toteutettavan alueellistamissuunnitelman pohjalta, kun vaihe 2 käynnistyi (ku-
vio 1). Syksyllä 2003 koulussa aloitti ensimmäinen yhdistetty 1–2 vuosiluokka eri-
tyisluokkana. Oppilaita luokassa oli tuolloin 10. Oppilaat integroituivat eri oppiai-
neissa yleisopetuksen luokkaan. Integroinnista sovittiin aina oppilaskohtaisesti.  

Keväällä 2004 Männistön kouluun saatiin voimavara toista erityisluokkaa varten.
Tuolloin pyrittiin mahdollistamaan osallistavan opetuksen toteutuminen. Tarkoituk-
sena oli toteuttaa inklusiivista pedagogiikkaa ja sen avulla murtaa koulun arkeen
syntyneitä rutiininomaisia tapoja toimia erityisopetuksessa. Myös esi- ja alkuope-
tuksen sekä oppilashuollon yhteistyö tiivistyi ja toimintamalleja uudistettiin. Kau-
pungin oppilashuoltoon palkattiin uusi psykologi, jonka vastuualueena on nimen-
omaan esi- ja alkuopetus. Hänen työparinaan toimii esiopetuksessa työskentelevä
kiertävä lastentarhanopettaja (KELTO). 
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Edellä kuvatun toiminnan arvoperustana ovat eettiset ja sosiaaliset ihanteet. Ihmi-
sen perusoikeuksiin kuuluu oikeus olla erilainen. Erilaisuus nähdään yhteisölle hyö-
dyllisenä ominaisuutena, se on dynaaminen ilmiö, joka ei näyttäydy kaikissa tilan-
teissa samanlaisena. Erilaiset oppijat voivat tukea toisiaan oppimistapahtumassa.
Jokaisella lapsella on oikeus kuulua johonkin yhteisöön ja saada osallistua sen toi-
mintaan tasa-arvoisena jäsenenä. Yhteisöllisyys on keskeinen inhimillinen tarve.
Yhteisöön kuuluminen antaa rakennusaineita lapsen itsetunnon rakentumisen. Lap-
selle keskeinen yhteisö on koulun vuosiluokka, johon hän kuuluu. Tavallinen kou-
lun arkinen toiminta on oleellinen oppimisympäristö. Oppilaan ei tarvitse olla val-
mis, vaan yhteisön on oltava valmis vastaanottamaan erilaisia oppilaita.

Inklusiiviseen pedagogiikkaan pyrkivät toiminnan kuvaus
Keväällä 2004 psykologi-KELTO -työparin tekemän kartoituksen perusteella todet-
tiin koillisella alueella seitsemällä 1. vuosiluokan oppilaalla olevan erityisen tuen
tarve. Näiden oppilaiden lisäksi samalla alueella on muitakin oppilaita, jotka tarvit-
sevat osa-aikaista erityisopetusta. Luokanopettajat ja eritysluokanopettaja laativat
keväällä lukujärjestyksen, joka oli kaikilla kolmella identtinen. Koulun johto oli ak-
tiivisesti mukana suunnittelussa ja turvasi jo kevään aikana voimavarojen riittävyy-
den (mm. koulunkäyntiavustaja, tilat jne.) toimintamallin toteuttamiseksi.

Männistön koulun oppilaiksi ilmoittautui elokuuhun 2004 mennessä yhteensä 44
oppilasta, joista erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita olivat edellä mainitut seit-
semän oppilasta ja maahanmuuttajaoppilaita neljä. Ensimmäiselle vuosiluokalle pe-
rustettiin kaksi opetusryhmää, opettajina kaksi luokanopettajaa ja kaikki oppilaat si-
joitettiin näihin kahteen opetusryhmään. Lisäksi 1. vuosiluokalle perustettiin yksi
erityisluokanopettajan virka, mutta ei varsinaista erityisluokkaa. Kenenkään oppi-
määriä ei ole yksilöllistetty. Monikulttuurisesta taustasta tuleville oppilaille järjes-
tetään suomenkielen opetusta yhdessä maahanmuuttajaopetuksesta vastaavan opet-
tajan kanssa.  

Syksyllä 2004 toimintamalli käynnistettiin. Alkusyksyllä jokaisen oppilaan kielelli-
nen ja matemaattinen taitotaso kartoitettiin. Oppilaiden vanhempia tavattiin ja esi-
opetuksen kanssa käytiin tiedonsiirtoneuvotteluja. Tärkeää oli kartoittaa niitä kei-
noja, jotka olivat hyväksi havaittuja sekä kotona että esiopetuksessa. Syksyn alussa
pidimme tärkeänä oppilaiden ryhmäytymistä ja osallisuuden tunteen vahvistumista.
Tätä vahvistimme toimimalla yhtenä isona joukkona kolmen tai neljän aikuisen joh-
dolla. Teimme muun muassa yhteisiä liikuntahetkiä ja musisoimme suurella jou-
kolla. Näin myös oppilaat tutustuivat kaikkiin koulun aikuisiin.

Alkukartoituksesta saamiemme tulosten perusteella jaoimme äidinkielen ja mate-
matiikan tunneilla oppilaat kolmeen tai neljään ryhmään. Ryhmiin jakamisen pe-
rusteet olivat taidollisia ja sosiaalisia, eli miten oppilas edistyy oppimisessaan ja mi-
ten sosiaalisessa kehityksessään. Oppilas tarvitsee toisinaan akateemisten taitojen
lisäksi myös sosiaalisten taitojen harjoittamista pienemmissä ryhmissä. Sosiaali-
suutta tuetaan koulun arkisin keinoin. Pienissä ryhmissä opitut asiat pyritään saa-
maan käyttöön erilaisissa muissakin tilanteissa. Oppilaista kerätään jatkuvasti tietoa
ja havaintoja edistymisestä ja kehittymisestä. Kerätyt havainnot toimivat ryhmiin
jakamisen suunnittelun pohjana. 
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Ryhmät ovat dynaamisia ja oppilaiden muuttuviin tarpeisiin reagoidaan välittö-
mästi ja joustavasti eikä ryhmään jakamisen perustana ole erityisopetussiirtopäätös,
vaan tarve. 

“Tarve ratkaisee, ei diagnoosi.” Rehtori Unto Lesonen, 2004

Käytännön toimintaa ohjaa vahva pyrkimys varmistaa kaikille oppilaille heidän tar-
peistaan lähtevä laadukas opetus. Erityisopetuksen ja ryhmiin jakamisen tarkoitus
on vastata kaikkien oppilaiden tarpeisiin, se on oppilaan auttamista arjessa. Taito-
ja taideaineiden tunneilla oppilaat ovat suurryhminä. Näissä ryhmissä on aina opet-
tajan lisäksi avustaja ja tarvittaessa erityisopettaja samanaikaisopettajana. 

Kokonaiskoulupäivähanke
Männistön koulu on mukana kokonaiskoulupäivähankkeessa. Hankkeen tavoittee-
na on muun muassa vähentää yksinoloa ja lisätä oppilaiden sosiaalisia taitoja. Kou-
lulla toimii myös aamupäiväkerho ja kaksi iltapäiväkerhoryhmää. Iltapäivä- ja har-
rastekerhojen toimintaan lapset osallistuvat samanarvoisina jäseninä. Ryhmät muo-
dostuvat lasten ja perheiden tarpeista, eikä kerhotoiminnassa erotella erityislapsia.
Suurin osa oppilaista osallistuu johonkin koulun tarjoamista kerhoista. Myös ker-
hotoiminta tukee osallisuuden tunnetta ja sosiaalista kasvua. Iltapäiväkerhojen oh-
jaajille pyritään järjestämään koulutusta eri oppimisvaikeuksista ja niiden ilmene-
mismuodoista. Kerhonohjaajien kanssa käydään keskusteluja kerhoajasta ja lasten
toiminnasta kerhoissa. Tämä tieto toimii myös suunnittelua ohjaavana elementtinä.
Koululla työskentelee myös yksi projektityöntekijä, joka kartoittaa lasten vapaa-
ajan viettoa. Hän haastattelee ne lapset, jotka eivät ole valinneet mitään kerhoa.
Haastattelun tarkoitus on kartoittaa lapsen yksin viettämä aika. Mikäli tilanne näyt-
tää siltä, että lapsi on paljon yksin, kutsutaan lapsen vanhemmat koululle ja lapsel-
le pyritään löytämään kouluajan jälkeen jokin mielenkiintoinen harrastus.    

Opettajan työn muutos
Inklusiivisen opetuksen toimintamalli heijastuu myös opettajan työhön, se sisältää
näkemyksen opettajasta oman työnsä kehittäjänä. Inklusiivisen oppimisympäristön
haasteet tulevat opettajalle ja emotionaalisten ja sosiaalisten tavoitteiden painoarvo
korostuu kognitiivisten tavoitteiden ohella. Erilaisuuden kohtaaminen ja sen näke-
minen voimavarana on opettajalle arkipäivää. Yhteistyö erityisopettajan kanssa
vaatii tiimityöskentelytaitoja, opettaja ei ole enää ainut asiantuntija luokassaan.
(Jylhä 1999.) Myös erityisopettajan on muututtava inklusiivisessa koulussa, hänen
on kyettävä jakamaan asiantuntijuuttaan, toimittava tutorina tai ohjaajana luokan- ja
aineenopettajille. Männistön koulussa tuki opettajille on kokoaikaista ja välitöntä. 

Opettajat tarvitsevat ammatillista tukea muun muassa 
• hojksin laadintaan • tietoa oppimisvaikeuksista
• keskustelutukea • tutorointia. 

Männistön koululla opettajat ovat yhteistyössä kokeneet ainakin seuraavia vah-
vuuksia:
• kukaan ei ole yksin oppilaiden kanssa 
• vastuuta jaetaan oppilaista, oppimisesta ja yhteydenpidosta koteihin
• ideoita jaetaan opetuksen tueksi
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• erityttäminen onnistuu nopeasti ja joustavasti
• kaikki opettajat tuntevat kaikki oppilaat
• kukin voi hyödyntää omaa vahvinta osaamistaan.

Syksyn kuluessa olemme saaneet todeta, että uskalluksemme kokeilla tätä toimin-
tamallia on kannattanut. Oppilaiden käyttäytymisen ongelmat ovat vähentyneet,
koska he kokevat kuuluvansa ryhmään eikä heidän tarvitse etsiä paikkaansa luo-
kassa. Oppilaat tietävät, mihin ryhmään menevät eri oppitunneiksi ja he tuntevat
heitä opettavat aikuiset ympärillään. Opettajatkin tuntevat olonsa turvalliseksi. Työ-
taakkaa on jakamassa toisia työyhteisön jäseniä. Kun ammatti-ihmisillä on yhteinen
näkemys toimintatavoista, on helppo sopia myös yhteisistä päämääristä ja tavoit-
teista yksittäisen oppilaan osalta. Yhteinen työn tekeminen vapauttaa voimavaroja!  
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Hagner Aino

Hallitusti kolmannelle vuosiluokalle 

Tässä artikkelissa esitellään eräissä Tampereen yleisopetuksen kouluissa
toteutettua ryhmäohjauksen mallia, jolla tavoiteltiin myönteisiä vaikutuksia oppi-
laan käsityksiin itsestään. Sillä pyrittiin myös edistämään oppilaan myönteistä kou-
lu-uran alkua. Toteutuksella tavoiteltiin homogeenisempia opetusryhmiä ja hyvää
yhteistoimintaa, jonka avulla oppilaat oppisivat aikaisempaa paremmin. Toisena ta-
voitteena oli vähentää yksittäisen opettajan työmäärää. Opetuksen eriyttämistä alet-
tiin suunnitella parityönä.

Alkuopetus on koulu-uran alku

Esiopetuksessa käynti on lapselle leikinomaista toimintaa, eikä häneen tuol-
loin vielä kohdistu varsinaisia oppimisen paineita. Sen sijaan perusopetuksen kaksi
ensimmäistä vuosiluokkaa ovat oppilaan elämässä vaihe, jolloin hän erityisesti
muodostaa itsestään käsitystä oppijana ja kouluyhteisön jäsenenä. Oppilaan olete-
taan saavan alkuopetuksen aikana opiskelun perustaitoja. Sen aikana huolenpito op-
pilaasta on kokonaisvaltaista. Ensimmäinen luokanopettaja on oppilaan elämässä
merkittävä henkilö myös tässä suhteessa.  

Toiselta vuosiluokalta kolmannelle – opiskelukulttuurin 
muutos 

Lapsen siirtyessä kolmannelle vuosiluokalle koulunkäynti käy yhä vaativam-
maksi. Tätä vaihetta voidaan pitää yhtenä nivelvaiheena, joka saattaa luokanopetta-
jien kokemusten mukaan aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin muiden kouluas-
teiden väliset siirtymiset. Tässäkin nivelvaiheessa on uusia oppiaineita, uusia luok-
katovereita ja opettajia, joskus myös uusi koulurakennus. Luokkakoot suurenevat,
luokkia yhdistellään ja osa oppilaista siirtyy muihin kouluihin kieli- tai muiden va-
lintojen takia. Myös luokanopettaja saattaa vaihtua. Oppilaan kyvyt käsitellä ympä-
ristössään tapahtuvia muutoksia ja säädellä omaa toimintaansa eivät useinkaan ole
vielä kovin kehittyneet. Jollei oppilasta vahvisteta näihin muutoksiin, ne saattavat
vaikeuttaa hänen sopeutumistaan uuteen koulutilanteeseen.

Alkuopetuksen ja vuosiluokkien 3–6 opetuskulttuureissa on suuria eroja. Uusi ti-
lanne on oppilaalle haastava. Hämmennystä saattavat tuottaa myös erilaiset tavat ja
arvostukset luokassa, entisestä poikkeavat käytänteet työskentelyssä ja kotitehtä-
vissä sekä oppilaan toimintaan kohdistuvat odotukset. 
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Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin 
tukeminen 

Oppilaat, joilla on  havaittu kehityksellistä viivettä, puutteita sosiaalisissa tai
emotionaalisissa taidoissa tai joiden koulunkäynnissä esiintyy muuten pulmia, saat-
tavat joutua ponnistelemaan liikaa. Jos näin käy, iloisesta ja innostuneesta koululai-
sesta voi tulla vakava ja väsynyt puurtaja. Ongelmat alkavat kumuloitua ja oppilaan
usko itseensä kehittyvänä ja oppivana heikkenee. Toimiminen opettajan ohjeiden
mukaisesti voi onnistua jonkin aikaa, mutta vähitellen oppilas voi väsyä yrittämään
ja putoaa muun ryhmän oppimisvauhdista. Tämän kouluvaiheen heikot taidot ja
epävarmuus voivat jäädä oppilaan pysyviksi käsityksiksi itsestä ja johtaa myöhem-
min syrjäytymiseen.

Pellervon koulun kokemuksia

Kun Tampereen Pellervon koulu syksyllä 1997 pyrki järjestämään alkuope-
tusta kunkin oppilaan tarpeita vastaavaksi, tehtävä tuntui vaikealta. Tuona luku-
vuonna koulutaipaleensa aloittaneet oppilaat olivat kehityksellisiltä lähtökohdiltaan
poikkeuksellisen erilaisia. Osalla heistä oli keskittymisen, jaksamisen ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen vaikeuksia tai piirteitä joistakin oireyhtymistä. Lasten kouluun
tutustumisen jälkeen luokanopettajat ounastelivat, että edessä olisi haasteellinen
kouluvuosi. Päiväkotien lausunnot tukivat luokanopettajien arviota. 

Syksyllä oppitunnit alkoivat usein oppilaiden välien selvittelyllä ja työhön virittäy-
tyminen vei aikaa. “Akateemisten” tietojen ja taitojen oppimiselle jäi tunnista vain
murto-osa. Useat oppilaat eivät saavuttaneet edes opetussuunnitelman tavoitteiden
alarajoja. Opettajat eivät ehtineet auttaa oppilaita riittävästi, eikä avustajia ollut
käytettävissä. Luokkakoko Pellervon molemmissa alkuopetuksen luokissa oli noin
20 oppilasta. Oppimisen iloa ei syntynyt oppilaille eikä opettajille. 

Opettajien mielissä syntyi uhkakuvia luokalta selviämättömästä oppilasjoukosta.
Tunteet purkautuivat stressinä ja vaativat tilanteeseen puuttumista uuden vaihtoeh-
don löytämiseksi. Ryhdyttiin suunnittelemaan tuetun oppimisen mallia, jossa kou-
lunkäyntiin motivoitumattomatkin oppilaat saataisiin oppimiseen mukaan. Työrau-
han haluttiin myös paranevan. 

Opettajia yhteistyöhön koulutuksen avulla

“45 oppilasta ja 2 opettajaa – opitaan yhdessä” oli Opetushallituksen yhteis-
työkurssi, jossa pyrittiin lisäämään opettajan ymmärrystä kouluyhteisöstä laajem-
pana kokonaisuutena. Kurssilla kiinnitettiin huomiota erilaisuuden hyödyntämi-
seen, keskinäisen ymmärtämyksen lisäämiseen, ristiriitojen selvittämiseen ja ongel-
mien ratkaisemiseen. Pohdittiin myös kysymyksiä, miksi opetusta on vaikea muut-
taa ja mitkä ovat opettajan oman muuttumisen esteet. 

Koulutukseen sisältyi parin kanssa suunniteltava yhdessä toimimisen malli. Re-
surssit mallin toteuttamiseksi omassa työssä olivat niukat, joten suunnittelussa läh-
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dettiin liikkeelle opettajien voimavaroista. Päätettiin rakentaa sellaista tiimityön
mallia, jossa opettajien erilaiset vahvuudet tulisivat mahdollisimman hyvin käyt-
töön. Mallia varten tutustuttiin useisiin kirjallisuudessa esitettyihin tiimityön ku-
vauksiin. Sopivimmalta tuntui Seppo Helakorven (Helakorpi ym. 1996) opettajien
tiimityön kuvaus Tiimiorganisoitu koulu -julkaisussa. Lisäksi kahden luokanopetta-
jan sekä rehtorin muodostaman tiimin kehitystä verrattiin edellä mainitussa kirjas-
sa esitettyyn Katzenbachin ja Smithin laatimaan tiimin kehityskaareen (Helakorpi
ym. 1996, 86). Näiltä pohjin seurattiin, miten työryhmä vähitellen muuttui toimi-
vaksi tiimiksi, jota kuvasi keskinäisen tuen antaminen, kyky iloita toisten kehitty-
misestä ja myös tehokkuus. Toiminnan onnistumista tarkkailtiin Malaskan esittä-
män käsityksen pohjalta, jossa hän korostaa, että visio ei voi toteutua, ellei seuran-
nan avulla kehitetä omaa osaamista ja muuteta visiota muutoksen ja kasvun vaati-
malla tavalla. (Helakorpi ym. 1996, 201)

Onnistuneesti alkuopetuksesta 3. vuosiluokalle 

Kun voimavarat ja toiminnan ehdot oli määritelty, luotiin toimintatapa, joka
piti sisällään oppilaan oppimisen ja luokassa toimimisen ongelmia ehkäiseviä ja
korjaavia tekijöitä. Tämän toimintamallin laatimisessa käytettiin apuna opettajien
kokemuksia siitä, mitä vaikeuksia oppilailla yleensä on 2. vuosiluokalta 3:lle siir-
ryttäessä. Asetetut tavoitteet tähtäsivät oppilaan saattamiseen 3. vuosiluokalle siten,
että into ja motivaatio koulutyöhön säilyisivät. Mallissa haluttiin erityisesti kiinnit-
tää huomiota perustietojen sekä -taitojen oppimisen tukemiseen ja yhteistoiminnan
harjoittelemiseen pienryhmissä usean opettajan yhteistyönä. Opetussuunnitelman
tavoitteet tulisi jokaisen oppilaan täyttää jollakin tasolla. Tavoitteena on 3. vuosi-
luokkaan mennessä saada oppilas kehittymään sellaiselle itsesäätelyn tasolle, että
hänen koulunkäyntinsä ei häiriinny, vaikka käytänteet muuttuisivatkin.

Toimintamalli sisälsi käytännön koulutyöhön seuraavat tavoitteet: 
A)
1 Oppilaan tulee kyetä toimimaan itsenäisenä oppijana isossakin oppilasjoukossa.
2 Oppilas sopeutuu ja saa varmuutta toimia eri opettajien johdolla.
3 Hän tutustuu rinnakkaisvuosiluokan oppilaisiin niin, että hän kykenee toimi-

maan erilaisissa ryhmissä oppimistilanteissa siten, että toiminta on rakentavaa.
B)
4 Kiinnitetään erityishuomiota koulunkäyntitaitojen parantamiseen. 
5 Kohdennetaan tukea sitä tarvitseville niin, etteivät vaikeudet kasaannu.
6 Pyritään tarjoamaan oppilaalle, myös lahjakkaalle, hänen tasonsa mukaista ope-

tusta.
7 Pidetään mielessä, että koulutyön on oltava jokaiselle mielekästä ja iloa tuot-

tavaa. 

Toimintamallin toteutus

Oppilaan oppimista pyrittiin vahvistamaan muodostamalla kahdesta vuosi-
luokasta kolme oppimistason mukaista ryhmää, joiden kokoonpano vaihteli oppi-
laan edistymisen mukaan. Aluksi samaan ryhmään sijoitettiin sellaisia oppilaita, jot-
ka kykenivät parhaiten toimimaan keskenään. Ryhmät myös kiersivät opettajalta
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toiselle. Luokanopettajien lisäksi kolmannen ryhmän opettajaksi tuli erityisopetta-
ja, koulun rehtori tai muu opettaja, joka myös toimi ryhmän tavoitteiden mukaises-
ti. Toiminnan riittävä suunnittelu ja seuranta oli välttämätöntä, joten viikoittaiset
suunnittelutunnit ja opetustuokioiden jälkeiset palautekeskustelut kuuluivat ryh-
mien tavoitteellisen toimintaan. 

Kukin opettaja laati ryhmän tavoitteiden mukaisen opetusjakson noin kuuden vii-
kon ajalle. Oppiaineesta ja -sisällöstä riippui, vaihdettiinko ryhmiä opettajien kes-
ken opetettavan asian vai tason mukaan. Suunnittelussa hyödynnettiin kunkin opet-
tajan erityisosaamista ja vahvuuksia. Kolmannen opettajan voimavara mahdollis-
tettiin jakotunneista, erityisopetus- tai tukiopetusvoimavaroista rehtorin mukana-
olon myötä.

Troikkaryhmä syntyy

Pellervon koulussa toiminta aloitettiin koulutoimen myöntämän lisävoimava-
ran turvin. Samanaikaisesti alkoi Opetushallituksen erityisopetuksen laatu-hanke,
johon mukaanpääsy tuki koulun pyrkimystä selvitä ongelmista siten, että kaikki op-
pilaat voisivat pysyä omassa koulussaan. Hanke tarjosi uusia näkökulmia, piti yllä
opettajien suhteellisuudentajua ja tarjosi mahdollisuuden pohtia ongelmia hanke-
ryhmässä.

Ryhmän toteutukseen osallistuneista luokanopettajista toinen toimi koulussa myös
osa-aikaisena erityisopettajana. Kolmannen ryhmän opettajaksi mukaan saatiin
koulun rehtori, jolla ei ollut omaa vuosiluokkaa. Kun kaksi rinnakkaisvuosiluokkaa
jaettiin kolmeen tasoryhmään, hyödynnettiin siinä myös toisen opettajan erityis-
opettajakoulutusta. Ryhmä nimettiin Troikaksi. Mallia toteutettiin äidinkielessä,
matematiikassa ja ympäristötiedossa, kussakin kaksi viikkotuntia. Kuuden viikko-
tunnin voimavara mahdollistettiin osittain vuosiluokkien omista jakotunneista, osit-
tain koulun saamasta kokeiluvoimavarasta Lisäksi opettajat varasivat aikaa lukujär-
jestyksen ulkopuolelta opetuksen suunnittelua varten.  

Yhteistyö vanhempien kanssa

Vanhempien on hyvä tietää koulussa toteutettavista hankkeista, sillä avoi-
muus lisää keskinäistä luottamusta. On tärkeä selvittää tavoitteet ja perustella van-
hemmille se, miksi tällaiseen toimintamalliin päädyttiin. Kun kodeilta pyydetään tu-
kea oppilaan seurantaan, myös vanhemmat  kokevat olevansa hankkeessa mukana.

Pellervon hankkeesta kerrottiin vanhemmille järjestetyssä kokouksessa. Poissaoli-
joille asiasta tiedotettiin kirjeellä. Vanhempia pyydettiin ottamaan yhteyttä opetta-
jiin, mikäli heillä olisi kysyttävää. Palaute vanhemmilta oli pelkästään myönteistä.
Jotkut kiittelivät asioihin puuttumista. Toiset kyselivät, kuinka antaa omaa tukeaan.
Positiivisia odotuksia nostatti luultavasti se, että mallin toteutukseen oli koulussa
saatu erityisvoimavara.
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Pellervon koulussa toteutetun hankkeen erityispiirteitä

Hankkeessa pyrittiin luomaan ryhmä, jossa on erilaisia motivoituneita ja op-
pimishaluisia oppilaita. Ryhmässä tuettiin erityisesti:
• oppilaan realistista käsitystä itsestään oppijana
• itsetunnon vahvistamista  
• oppilasta sosiaalisena toimijana. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi oppilaiden turvallisuuden tunteeseen kiinnitet-
tiin erityistä huomiota. Molemmat opettajat toimivat luokkiensa “äitihahmoina”,
kun taas rehtori edusti isähahmoa. Lisäksi kukin opettaja toteutti itselleen mielui-
sinta opetustapaa. Tämän oppilaat kokivat innostavana haasteena. Oppilaiden lei-
mautumista heikoiksi oppijoiksi vältettiin joustavilla siirroilla ryhmästä toiseen.
Työskentely oli motivoitunutta. 

Matematiikka 
Matematiikan ryhmillä oli pysyvät opettajat. Opettajat jakoivat oppilaat tasoryh-
miin oppilaiden työskentelytapojen perusteella. Ryhmissä ei ollut tarkoitus opettaa
varsinaisesti uutta, vaan syventää ja vahvistaa juuri opetettuja asioita. Ryhmät oli
nimetty geometristen tasokuvioiden mukaan kolmioiksi, neliöiksi ja ympyröiksi
(kuvio 1). Pisimmälle ehtineiden ryhmässä pelattiin oppimispelejä ja tehtiin haas-
teellisia ongelmanratkaisutehtäviä. Keskiryhmässä laskettiin paljon ja vahvistettiin
taitoja. Koko ajan oppilaiden oli mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta ja pa-
lautetta. Tukiryhmässä opetettiin asioita uudelleen konkretian keinoin ja pyrittiin
siirtämään vasta opittu omaksutuksi taidoksi. Siten pitkänkin koulusta poissaolon
jälkeen oli mahdollista luontevasti päästä opiskeluun mukaan. Tukiryhmästä oli
mahdollisuus siirtyä keskiryhmään. Tukiryhmän ja edistyneempien ryhmien välillä
siirtyminen oli kaksisuuntaista. Oppilaiden motivaatio päästä edistyneempien ryh-
mään oli korkea. 

KUVIO 1. Joustavat toimimisryhmät
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Äidinkieli
Äidinkielen opettajat opettivat kaikkia ryhmiä vuorotellen. Näin opettajilla säilyi
tieto jokaisen ryhmän työskentelytasosta, eikä kukaan opettajista leimautunut oppi-
laiden mielissä lahjakkaiden tai heikkojen opettajaksi. Opiskeltavana olivat kirjoit-
tamisen taidot sekä kielioppi. Ryhmissä käytettiin monikanavaista oppimista: draa-
man, oheiskirjojen, videon ja konkreettisten välineiden avulla syvennettiin oppisi-
sältöjä.

Ympäristötieto
Ympäristötiedon ryhmät eivät olleet tasoryhmiä. Näiden tuntien aikana kiinnitettiin
huomiota interaktiivisuuteen: tehtiin retkiä ja syvenneltiin aihepiiriä niin, että kaik-
ki aistikanavat saatiin käyttöön. Kaksoistunnin aikana kolme sosiaalisesti toimivaa
ryhmää siirtyivät suurryhmäaloituksen jälkeen omiin ryhmiinsä ja vaihtoivat sen
jälkeen puolen tunnin jaksoiksi ryhmää. Jokainen opettaja piti siis oman opetustuo-
kionsa peräkkäin kolme kertaa. Opetustuokiot olivat sisällöiltään tietokeskeinen
(Maa), taidepainotteinen (Kuu) ja toiminnallinen (Aurinko). Toiminta on esitetty
kuviossa 2. Rehtori opetti aihekokonaisuuden tietoaineksen, erityisopettaja integroi
aiheen musiikkiin tai kuvaamataitoon ja luokanopettaja syvensi oppimista toimin-
nallisesti. 

KUVIO 2. Yhdessä toimimisen ryhmämalli

Toimintamallin käyttöönoton haasteita

Tärkeintä ryhmien toiminnan onnistumiselle oli joustavuus. Lukujärjestyk-
set laadittiin siten, että niissä oli joustovaraa, vaikka opetustilanteita jouduttaisiin
muuttamaan. Alku oli sekavaa vaeltelua paikasta toiseen. Oppilaat tunsivat olonsa
epävarmoiksi siitä, missä pitäisi olla. He olivat usein väärissä ryhmissä ja paikois-
sa. Useammanlaisen ryhmäjaon toteuttaminen samanaikaisesti ei ollut siis perustel-
tua. Uudet tilanteet, puutteet tiedonkulussa ja tilanteiden vaatima improvisointi
hämmensivät myös opettajia. Esiintyi epäilyksiä, tulisiko mallista lainkaan toimi-
vaa. Kuitenkin melko pian ryhmiin siirtyminen alkoi sujua. Toiminnan tuloksista
koitunut tyydytys voitti järjestelyjen sekavuudesta aiheutuneen harmin tunteen. 
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Ajankäytön hallinta oli ajoittain ongelmallista. Opetuksen tavoitteet ja keskeneräi-
set oppimisprosessit vaativat kompromissiratkaisuja. Kysymys, kuinka monen op-
pilaan piti osata perusasiat ennen kuin voitiin siirtyä uuteen oppimisvaiheeseen tai
-aiheeseen, aiheutti opettajille paljon päänvaivaa. Myös oppilaiden yksilöllisen
edistymisen arviointiin olisi pitänyt keskittyä tietoisemmin. Huomiota kiinnitettiin
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 

Toimintamallin tuloksia

Opettajien toiveet mallin hyödyllisyydestä alkoivat toteutua, kun kullekin op-
pilaalle suunnattiin hänen yksilöllisesti tarvitsemaansa apua. Oppilaiden koulutyös-
kentelyn taso parani. Se ilmeni työrauhana ja keskittymisen paranemisena yhteisten
tehtävien ja harjoitusten tekemisessä. Kotitehtävät tehtiin aikaisempaa säännölli-
semmin. Oppilaiden aktiivisuus ja rohkeus lisääntyivät, mikä näkyi muun muassa
siinä, että tunneilla viitattiin ja otettiin asioihin kantaa aikaisempaa enemmän. Opet-
tajien työvire oli myös hyvä ja opetus innostunutta. Opettajien into siirtyi ryhmiin ja
paransi vuorovaikutuksen laatua sekä oppilaan ja opettajan välillä että oppilaiden
kesken. Yhdessä tekeminen veti mukaan suurimman osan oppilaista, lopulta lähes
jokaisen. Toiminnan seurantaan käytettiin videointia, joka oli tärkeää toiminnan kor-
jaamisen kannalta. Palaute ja arvio tunneista oli helppo tehdä videon perusteella.

Videoseuranta opettajien tiimityön apuna

Troikka-hankkeen videokuvaus järjestyi yllättävällä tavalla. Kouluelämään
tutustujaa, koulun entistä 9. vuosiluokan oppilasta pyydettiin videoimaan opettajien
opetustuokioita ja oppilaiden toimintaa ryhmissä, jotta niitä voitaisiin jälkeenpäin
yhdessä tarkastella. Kuvaaja siirtyi joustavasti opetustilasta toiseen ja taltioi onnis-
tuneiden tilanteiden lisäksi myös toimimattomia tilanteita. Opettajat saivat käsityk-
sen siitä, miten toiset toteuttivat käytännössä sen, mitä yhdessä oli suunniteltu ja
mistä muille oli kerrottu. Videon katsomisella oli tärkeä merkitys opettajien keski-
näisen arvostuksen syntymisessä. Myös luottamus vahvistui.

Tiimityön tärkeimpiä etuja oppilaiden kannalta oli opettajien vahva sitoutuminen
työhön. Kukin jaksoi luottaa oppilaiden kykyyn oppia ja edistyä, vaikka heidän yk-
silölliset eronsa olivat suuria. Videokuvasta voitiin todentaa, kuinka opettajan anta-
ma henkilökohtainen huomio ja kädestä pitäen neuvominen edistivät oppimisen
motivaatiota ja työrauhaa. Opettajien työhön paneutumisen kautta tuleva välittämi-
sen tunne lisäsi oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiin. Oppimistulokset paranivat
ja opiskelumieliala muuttui positiivisemmaksi. Myös opettajien yhteiset arvot tuki-
vat oppilaiden sitoutumista tehtävien tekemiseen ja ylläpitivät hyvää käyttäytymis-
tä sekä tuntien aikana että välitunneilla.

Työtoverien ja vanhempien suhtautuminen Troikkaryhmään

Troikkaryhmän toiminta ei juurikaan joutunut arvostelun kohteeksi opettajan-
huoneessa. Asiaan saattoi vaikuttaa rehtorin mukanaolo hankkeessa. Ainoa kannan-
otto kohdistui omalla ajalla tehtyyn suunnitteluun, sillä palkatonta työtä ei haluttu
hyväksyä. Usealta taholta kuului myös kannustavia huomautuksia. Työtoverit olivat
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ensimmäisen vuoden aikana nähneet vuosiluokkien vaikeudet ja pitivät hyvänä, et-
tä asioihin puututtiin ja niihin tuntui löytyvän ratkaisu.

Vanhempien tyytyväisyys opettajien toimintaan ja lapsissa virinneeseen kouluin-
nostukseen heijastui oppilaisiin ja antoi siten hankkeelle taustatukea. Vanhemmat
kertoivat palautteessaan, että he iloitsivat siitä, että lapset olivat oppineet tekemään
kotitehtäviä itsenäisesti ja vastuullisesti. Rehtorin arvio olikin, että Troikkatuntien
opetuksesta hyötyivät eniten molemmat oppilasaineksen ääripäät, sekä edistyneet
että tukea tarvitsevat oppilaat. 

Jälkikäteen opettajat nimesivät ne voimavarat, joilla missio toteutettiin. Niitä olivat:
• innostus yhteistyöhön
• tietoisuus omien ja tiimitoverien toisiaan täydentävistä vahvuuksista, asiantun-

temuksesta ja koulutuksesta
• pakko selvitä vaikeista opetustilanteista
• yhteistyökoulutus ja sen aikana syntynyt yhteinen visio
• erityisopetusvoimavara ja velvollisuus käyttää se tehokkaasti
• uteliaisuus uudenmuotoista ryhmäkokeilua kohtaan
• järjestelyvaran hyödyntäminen ja vapaus järjestellä omaa työtä (rehtori, erityis-

opettaja)
• taustalla oleva suurempi visio oman koulun kehittämisen tarpeesta.

Troikkaryhmän tulosten pysyvyys – miten 3. vuosiluokalla 
selvittiin?

Toinen Troikkaryhmässä mukana olleista luokanopettajista jatkoi luokkien
opettajana niiden muodostaessa yhden 3. vuosiluokan. Rehtori opetti luokalle ma-
tematiikkaa ja englannin tunneilla oli erityisopettaja alkuperiodin aikana mukana. 

Jouluun mennessä voitiin todeta, että edellisen vuoden aikana hankitut taito- ja
työskentelytaso olivat säilyneet. Edistyminen jatkui ja oli odotusten mukaista. Kah-
den vuosiluokan yhteensulautuminen sujui itsestään, koska oppilaat tunsivat jo toi-
sensa ja opettajat olivat tuttuja. Koulunkäyntiin oltiin yhä motivoituneita. Esimer-
kiksi poikien mielestä opiskelu ei ollut “tyhmää” ja he huolehtivat myös kotitehtä-
vistään. Itsenäiseen, toisen oppimista kunnioittavaan opiskeluun kuului toisen aut-
taminen. Heterogeenisuus ei ollut opettajallekaan enää taakka. Oppilaat hyväksyi-
vät paremmin toistensa erilaisuutta ja oppimisessa eri tahtiin etenemistä. Luottamus
siihen, että saa tarvittaessa apua, hälvensi epäonnistumisen pelkoa. 

Alkuopetuksen aikana oli ryhdytty myös arvioimaan työskentelyä ja tilanteissa toi-
mimista. Tätä kautta syntyneet todelliset käsitykset omasta oppimisesta tukivat op-
pilaiden opiskelua. Opettajien oli siksi helpompi ryhtyä oppilaan oppimista korjaa-
viin toimiin. Oppilaissa puolestaan löytyi halu parantaa omaa toimintaa entistä pa-
remmaksi. Opettajien itsearviointi jatkui myös, koska siitä oli tullut luonnollinen
osa arkikäytännettä. 

Kolmannen kouluvuoden jälkeen vuosiluokkaa opettanut opettaja jäi vuorotteluva-
paalle ja siirtyi sen jälkeen muihin tehtäviin. Uusi luokanopettaja antoi kiitosta eri-
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tyisesti vuosiluokan sosiaalisista taidoista ja kyvystä työskennellä yhdessä itsenäi-
sissä ryhmissä. Työ sujui ja oppimistavoitteet saavutettiin. “Lapsiin voi luottaa”,
kommentoi opettaja. Omaksutut oppimistaidot säilyivät hyvinä koko 1–6 vuosi-
luokkien ajan. Siirtyessään 7. vuosiluokalle vain yksi oppilas vuosiluokasta siirtyi
mukautettuun opetukseen erityisluokalle, muut jatkoivat samalla vuosiluokalla.

Rehtorin johdolla toimintamallia kokeiltiin myös uusien alkuopetuksen vuosiluo-
kan oppilaiden kanssa. Mukaan tuli uusia luokanopettajia. Entisistä opettajista toi-
nen oli vaihtanut koulua, toinen oli äitiyslomalla. Uudesta ryhmästä ei tullutkaan
toimivaa. Jostain syystä yhdessä suunnittelu ei sujunut, yhteisiin tavoitteisiin ei si-
touduttu ja lopulta yhdessä toimimisesta luovuttiin kokonaan. Toimivan tiimityön
valmistelu ja pohjatyö olivat jääneet tekemättä. Opettajat eivät tienneet, mihin si-
toutua.

Jotain toimintamallista jäi kuitenkin elämään. Troikkaryhmän jäsenet oppivat ym-
märtämään opettajien yhteistyön tärkeyden oppilaiden kanssa toimittaessa. Opittu
jäi elämään opettajien asenteissa ja käytänteissä. “Tajusin, että tällaista voi kokea
vain kerran työuransa aikana”, kommentoi rehtori.

Edellä kuvattu toteutus on esimerkki pilottihankkeesta. Malli oli tuntikehykseltään
laaja. Kuuden viikkotunnin yhteissuunnittelu sitoo opettajia paljon. Oman vuosi-
luokan kanssa suunniteltavat projektit voivat jäädä vähäisiksi, kun vuosiluokat ovat
päivittäin sidoksissa toisiinsa.  Lyhyellä aikavälillä opettaja pystyy sitoutumaan sel-
laiseen yhteistoimintaan, jonka motiivit ovat vahvoja. Tässä hankkeessa oltiin pa-
kon edessä: jotain oli tehtävä.

Hankkeen taakse etsittiin toimintaideoita kirjallisuudesta ja lisää opittiin kursseilta.
Luokanopettajien aito halu toimia yhdessä ja toisiaan täydentävät vahvuudet loivat
yhteistyölle pohjaa. Taustatuki oli myös vahva. Rehtori osallistui mallin toteutuk-
seen ja puhui mallista myönteisesti opettajanhuoneessa. Pieni tuntien lisävoimava-
ra antoi rahallista tukea ja oli sellaisenaan kannustava ele kunnan taholta. 

Pilottivaiheessa hanke saa väriä toteuttajistaan, koska ilmiöön kuuluu intoa ja uu-
den löytämisen tyydytystä. Kun Pellervon Troikkamalli siirrettiin uuteen ympäris-
töön ja uuteen kouluun hankkeessa toimineen opettajan mukana, malli muotoutui
uusien olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Mallista jäivät pois tekijät, jotka olivat si-
doksissa pilottivaiheen opettajien persooniin ja henkilökohtaisiin vahvuuksiin. Uu-
dessa koulussa toteutuksella ei kuitenkaan ole enää luokanopettajalle uutuudenvie-
hätystä. Kun hankkeessa ollut opettaja kertoi mallista uusille yhteistyökumppaneil-
le, keskeisiksi nousivat ne onnistumiset ja hyöty, jotka hän oli itse kokenut. Uudes-
sa ympäristössä mallin tarpeellisuudesta voi olla vaikea vakuuttua, jos tavoitteiksi
nousevat toiset asiat. Silti uudessa koulussa malli sai yllättäen vastakaikua. Troik-
kamallia hyödynnettiin myöhemmin Pellervon koulussa Sisutoimintana. Kokemuk-
set olivat myönteisiä ja mallia voidaan suositella käytettäväksi alkuopetuksessa. 

Lopuksi

Artikkelin alussa tuotiin esille ongelmia, joita pienellä koululaisella saattaa
olla edessään. Opettaja voi vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa, ja se tapahtuu vain
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toimimalla yhdessä muiden kanssa oppilasta tukien. Opimme toisistamme ja toisil-
tamme ja se tapahtuu yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Usein huomaamme työm-
me helpottuvan. Yhdessä tekeminen on hedelmällinen tapa oppia uusia asioita –
niin oppilaille kuin opettajille itselleenkin.

Lähde

Helakorpi, S., Juuti, P. & Niemi, H. 1996. Tiimiorganisoitu koulu. WSOY. Helsinki.
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II OSA

Koulupolkua eteenpäin



Oja Sirpa
Ähtäriläisen lapsen koulupolun tukeminen  

Turvallinen koulupolku 

Nykyajan vanhemmuuden vaateet ovat moninaiset, sillä suomalaisen yh-
teiskunnan odotukset eri-ikäisiä jäseniään kohtaan ovat perin juurin muuttuneet. Ta-
loudelliset arvot ovat tulleet keskeisimmiksi ja oman sekä koko yhteiskunnan hy-
vinvoinnin saavuttamiseksi tulee jokaisen kouluttautua mahdollisimman pitkälle ja
jatkaa kouluttautumista koko työuran ajan. Nämä vaateet vaikuttavat väistämättä
myös lapsiin, perheisiin sekä kouluun. Noin viidennes lapsista ja nuorista tarvitsee
jonkinlaista tukea kasvuprosessissaan ja on syrjäytymisvaarassa, ellei riittävää tu-
kea anneta ajoissa. Omassa kunnassamme tukea tarvitsevia on vielä viidennestäkin
enemmän. Ei ole samantekevää, millaiseksi oppilaan koulupolku muodostuu pie-
nestä esiopetuksen oppilaasta aina aikuisuuden kynnykselle asti.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehty jo paljon työtä eri sektoreilla. Suuri joukko
tutkimuksia, hankkeita ja käytännön kokemusta osoittavat, että varhainen tukemi-
nen usein riittää ja ennaltaehkäisee ongelmien pahenemista sekä syrjäytymiskier-
teen käynnistymistä. Varhainen puuttuminen tulee myös yhteiskunnallisesti monin
verroin taloudellisemmaksi kuin syrjäytyneisyyden hoitaminen. Opetuksen ja kas-
vatuksen kesäkongressissa 2004 Stakesin tutkimusprofessori Matti Rimpelä (2004)
esitteli uudenlaisen näkökulman järjestää nykyiset palvelut uudelleen. Perheiden
kasvatustyön tukemista olisi tehostettava erityispalvelusektorin kasvattamisen si-
jaan  muodostamalla yhtenäinen palveluverkosto lapsen kunkin ikäkauden pohjal-
ta. Tällä hetkellä lapsiperheitä tukevat palvelut jakautuvat eri hallinnonalojen alai-
suuteen ja perustuvat diagnoosipohjaiseen tuen tarpeen määrittelyyn. Näin ei tar-
vittaisi uusia virkoja tai toimia, vaan ennen kaikkea toimintakulttuurin ja hallinnon
muuttamista kunnissa. 

Koulupolkua rakentamassa
Kunnassamme on jo pitkään tehty poikkihallinnollista yhteistyötä päivähoidon,
koulun sekä terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. Latu-hankkeen aikana olemme vah-
vistaneet yhteistyötä löytääksemme tukitoimien järjestämiseen lisää työvälineitä. 

Olimme 1990–luvun puolivälissä tilanteessa, jossa erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden määrä kasvoi ja moninaistui jatkuvasti. Luokkakoot olivat suuria, oppilas-
huollollisia vaihtoehtoja oli vähän ja erityisluokille jonotettiin. Pyrimme löytämään
tapauskohtaisesti milloin mitäkin ratkaisuja oppilaan ja luokan tilanteen helpotta-
miseksi. Voimavaroja oli käytössä vain vähän. 

Joukko erityisopettajia päätti kuitenkin ryhtyä keräämään tietoja oppilaiden tuen
tarpeista. Perustettiin erityisopettajien tiimi ja selvitystyön perusteella tehtiin esitys
opetus- ja vapaa-aikatoimen lautakunnalle erityisopettajan viran perustamiseksi.
Vaihtoehtoina oli tuolloin erityisluokan perustaminen sopeutumisvaikeuksisille op-
pilaille tai laaja-alaisen erityisopettajan virka. 
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Kehittämistyö jatkui varhaiskasvatuksen erityisopetuksen työryhmässä, koulunjoh-
taja–rehtori-kokouksissa, oppilashuoltotyöryhmissä sekä erityistyöntekijöiden ta-
paamisissa. Kehitimme hojksin edeltäjän hopsin käyttöä sekä osittain mukautta-
mista, ja uudistimme erityisopettajien toimenkuvia. Keräsimme tietoja erityistä tu-
kea tarvitsevista oppilaista, laadimme ennusteita tulevista tuentarpeista jne. Kehit-
tämistyö tapahtui ruohonjuuritasolla, bottom up -periaatteella, kenttätyössä innos-
tuneiden erityistyöntekijöiden sekä joidenkin rehtoreiden aloitteesta.

Vuonna 2000 perustettiin lautakunnan alainen erityisopetuksen työryhmä, jonka
tehtäväksi tuli toimia erityisopetuksen asiantuntija- ja yhteistyöelimenä. Työryhmä
suunnittelee ja koordinoi erityisopetusta sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomaisten kanssa. Sama työryhmä aloitti myös vuonna 2002 valtakun-
nallisessa Latu-hankkeessa. Hankkeen tavoitteet (Holopainen ym. 2002, 22–33) se-
kä erityisopetuksen työryhmän omat tavoitteet muodostivat kehittämistyölle poh-
jan. Tavoitteet kiteytyivät seuraavasti (Latu-hankkeen tavoitteet ja sisällöt 2002–
2004):
• nivelvaiheiden kehittäminen
• tukitoimet ja palvelut – oppilashuoltotyön kehittäminen
• integraation lisääminen yleis- ja erityisluokkaopetuksen kesken
• opetussuunnitelmatyö. 

Kehittämistyö tuli osaksi koko kuntamme perusopetuksen kehittämis- ja opetus-
suunnitelmatyötä ja siihen osallistui suuri joukko eri sektoreiden virkamiehiä ja
työntekijöitä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Hankkeen myötä
tuli muutoksia päiväkotien, koulujen ja oppilashuollon toimintakulttuuriin – yhteis-
työ tiivistyi, työnkuvat muuttuivat, uusia toimintatapoja ja tukitoimenpiteitä muo-
toutui, integraatio lisääntyi ja hallinnossa tapahtui muutoksia. 

Kehittämistyön “tulokset” eli oppilashuollon toimintaperiaatteet, ennaltaehkäisevä
oppilashuolto, tukitoimenpiteet, nivelvaiheiden hoito, muu oppilashuolto ja oppi-
lashuollon erityiskysymykset kirjattiin osaksi opetussuunnitelmaa, joka kantaa ni-
meä “Ähtäriläisen lapsen koulupolku”. Koulusektori laati yhdessä terveys- ja so-
siaalitoimen kanssa oppilashuollon sopimuksen, jonka sisältö on niin ikään opetus-
suunnitelman osana. “Ähtäriläisen lapsen koulupolku” toimii koulun arjessa käsi-
kirjana, josta kaikki tarvittava tieto on helposti löydettävissä niin isoissa kuin pie-
nissäkin oppilashuollon kysymyksissä. Se on tarkoitettu kaikkien koulun työnteki-
jöiden käyttöön.

Koulupolulla

Oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen
ovat oppilashuoltomme keskeisiä periaatteita. Näiden periaatteiden pohjalta muo-
dostuu koulupolku-ajattelumalli, joka on kiteytetty uuteen Ähtärin kaupungin pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmaan (2004, 3) seuraavasti: 

Ähtärissä perusopetuksessa jokainen oppilas oppii ikäkautensa ja omien
edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa niin, että hän tar-
vittaessa saa riittävän ajoissa opetuksellisen ja oppilashuollollisen tuen ke-
hittyäkseen itsetunnoltaan vahvaksi ja omaksuakseen jatko-opintoihin tar-
peelliset tiedot ja taidot.
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Jotta arvoperustaan kirjattu tavoite voisi toteutua koulun arjessa, kodin ja koulun
välinen yhteistyö nousee keskeiseksi. Oppilaan huoltajat ovat tärkeässä roolissa
määritettäessä oppilaan tuen tarvetta sekä toimenpiteitä. Osa nykykodeista on ai-
kaisempaa tietoisempia oppimisvaikeuksista tai koulukiusaamisesta sekä entistä
aloitteellisempia hakemaan lapsilleen myös palveluja. Oppilashuolto onkin par-
haimmillaan tiivistä kodin, koulun ja muiden tahojen välistä yhteistyötä, jolla oppi-
lasta tuetaan. Koulussa yhteistyö on hyvä rakentaa jo päiväkodissa syntyneen yh-
teisyön pohjalta. 

Toinen keskeinen seikka on koordinoida koulun oppilashuoltotyö niin, ettei se ole
ainoastaan yksittäisten erityistyöntekijöiden varassa. Oppilaan tuen tarve tulee mää-
ritellä, tukitoimenpiteet etsiä ja muut tarvittavat toimet tehdä, vaikka työntekijät
vaihtuisivat. Koordinointiin kuuluu muun muassa se, että kaikilla kouluilla on suun-
nilleen sama mittari tuen tarpeen määrittelyssä, jotta oppilaiden yhdenvertaisuus tu-
kitoimenpiteiden saamisessa toteutuisi. Toimiva koulun oppilashuoltotyöryhmä on
avainasemassa työn koordinoinnissa.  

Toiminnan periaatteet
Oppilashuollossa noudattamamme periaatteet ovat pitkäaikaisessa kehittämistyössä
hioutuneet asettamiemme tavoitteiden suuntaisiksi (Ähtäriläisen lapsen koulupolku
2004, 10–11):
• oppilaiden yhdenvertaisuus saada tarvitsemiaan oppilashuollollisia palveluja ja 

tukimuotoja 
• tuen tarpeen ennaltaehkäiseminen (esim. pieni vuosiluokkakoko)
• hyvä ja säännöllinen kodin ja koulun välinen yhteistyö:

– luottamus, kuuleminen, kunnioittaminen,
– vanhemmuuden tukeminen

• varhainen tuen tarpeen toteaminen, puheeksi ottaminen
• yleisten tukitoimenpiteiden välitön aloittaminen (esim. tukiopetus)
• oppilashuoltohenkilöstön asiantuntijoiden verkostotyö:

– jatkuvaa
– säännöllistä
– systemaattista
– tavoitteellista, välitavoitteiden kautta etenevää
– moniammatillista
– työ- ja vastuujako selkeää, ydintehtävät tiedostettu
– tietojensaantia ja salassapitoa koskevien säännösten noudattaminen
– työskentely kirjataan

• jatkuva oppilaiden oppimisen seuranta (kokeet, testaukset)
• oppilaiden psykofyysisen hyvinvoinnin seuranta (terveystarkastukset, hammas-

huolto, koulukiusaamiskyselyt jne.)
• oppilaan tilanteen uudelleenarviointi ja tarvittaessa jatkotoimiin ryhtyminen
• oikea-aikaisten tukimuotojen etsiminen
• joustava ja tehokas tukimuotojen käyttö
• koulutuksen nivelvaiheiden hoito.

Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö
Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Se saa-
vutetaan parhaiten ennaltaehkäisevällä työllä luomalla koulun arkityöskentely, toi-
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mintaympäristö ja -kulttuuri sellaisiksi, että ne tuottavat hyvinvointia. Seuraavilla
toiminnoilla ennaltaehkäistään oppilaiden ja kouluyhteisöjen ongelma- ja kriisiti-
lanteiden syntyä tai jo olemassa olevien ongelmien vaikeutumista (Ähtäriläisen lap-
sen koulupolku 2004, 14–15):

Pienet ryhmä- ja luokkakoot
• mitä pienempi oppilasryhmä on, sitä enemmän opettajalla on mahdollisuus tu-

kea yksittäistä oppilasta
• pienemmässä ryhmässä opettaja voi eriyttää opetusta enemmän
• pienessä ryhmässä lievät oppimisvaikeudet hoituvat luokanopettajan ja erityis-

opettajan yhteistyön avulla eikä muita toimenpiteitä välttämättä tarvita
• suuressa ryhmässä lieväkin oppimis-, tarkkaavaisuus- tai käyttäytymishäiriö 

muuttuu asteeltaan vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi. Oppilas tarvitsee
erilaisia tukitoimia enemmän

Varhaiskasvatuksen, koulun ja kodin välinen yhteistyö
• runkona vanhempainilta/vuosiluokka/lukuvuosi + vanhempainvartti
• lisäksi tiedotustilaisuudet, luentoillat, luokkatoimikunnat
• yhteistyö vanhempainyhdistyksen, seurakunnan, Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton (MLL) ym. järjestöjen kanssa
• varhaiskasvatuksessa päivittäinen kontakti perheeseen
• reissuvihot, puhelin, sähköposti
• perheen kasvatustyön tukeminen
• perheen oma vastuu ja tehtävät vanhempana
• yhteistyö koulutuksen nivelvaiheissa tärkeää

Moniammatillinen seuranta
• neuvola ja varhaiskasvatus
• tehostettu 5-vuotistarkastus
• kouluvalmiusselvitykset
• kouluterveystarkastukset
• kouluterveyskyselyt
• oppimisen edistyminen ja käyttäytyminen

– luku-, kirjoitus-, luetun ymmärtämistaito ja matematiikka
– sosiaaliset taidot, tunne-elämä, kiusaaminen

• tukitoimien välitön aloittaminen
• poissaolojen seuranta
• tehokas opintojen ohjaus
• ammatinvalinnanohjaus, tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin haku

Varhainen ongelmien tunnistaminen
• henkilöstön koulutus ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointi
• seulonnoissa esiin tulleiden riskioppilaiden tarkka seuranta, jatkotutkimuksiin 

lähettäminen 
• moniammatillinen tiedonsiirto nivelvaiheessa 

Huomio koulutuksen nivelvaiheisiin
• siirtymäsuunnittelu
• tehokas tiedonsiirto: lomakkeet, kokoukset, tutustumiset, tietojen oikea ajoitus, 

ryhmien kokoonpanojen suunnittelu
• riskioppilaiden ja “HOPPI” (kuntoutus-/oppimissuunnitelma) – ja hojksoppilai-

den siirrot hyvin valmistellen
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Muut asiat
• kummi- ja tukioppilastoiminta
• kerhotoiminta
• koululaisten iltapäivätoiminta
• yhteistyö nuorisotyön kanssa
• ennaltaehkäisevä päihdetyö

Koulupolun nivelvaiheet

Koulutuksen nivelvaiheet Ähtärissä
Kunnassamme toimii varhaiskasvatuksessa kaksi päiväkotia, ryhmäperhepäiväkoti
sekä lisäksi yksittäisiä  perhepäivähoitajia. Taajamassa perusopetuksesta vastaavat
kuusi vuosiluokkien 0–6 koulua sekä yksi vuosiluokkien 7–9 koulu. Esiopetusta an-
netaan päiväkodeissa sekä kouluissa. Toisen asteen oppilaitoksia ovat Ähtärin lukio
ja Ammatti-instituutti. Lisäksi Ähtärissä sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulun
maa- ja metsätalouden yksikkö Tuomarniemi. Erityiskoulu on lakkautettu vuonna
2002 ja hajautettu nykyisellään taajamakouluille pienvuosiluokiksi sekä pienryh-
mäopetusvoimavaroiksi. Laaja-alaisia erityisopettajia on kolme, samoin erityisluo-
kanopettajia, joiden lisäksi on yksi tuntiopettaja sekä väliaikainen erityislastentar-
hanopettaja. Oppilashuoltotyöryhmät (OPHR) toimivat jokaisessa päiväkodissa ja
koulussa. 

Pääosa nivelvaiheiden siirtymistä tapahtuu oppilaan siirtyessä yksiköstä toiseen.
Oppilaan siirtyessä esimerkiksi yleisopetuksesta erityisopetukseen hän joko jatkaa
kokonaan integroidusti omassa vuosiluokassaan tukitoimin, käy yksilöllistetyissä
oppiaineissa pienryhmäopetuksessa omassa koulussaan tai siirtyy pienvuosiluokan
oppilaaksi joko omassa koulussaan tai kyläkoululta taajamakouluun. Jos oppilas
siirtyy erityisopetuksesta yleisopetukseen, siirtymiset tapahtuvat vastaavasti päin-
vastaiseen suuntaan. Näissä siirtymissä erilaiset tutustumiset ja kokeilut ovat ta-
vanomainen käytänne. Olemme havainneet joillekin oppilaille hyväksi käytänteek-
si tuki- tai tilannekartoitusjaksot. Tällöin kyläkoulun erityistä tukea tarvitseva oppi-
las voi tulla sovituksi ajaksi keskustaajaman Otsonkoulun pienluokkaan, jolloin hä-
nen tuen tarpeitaan on mahdollista arvioida ja tehdä tämän pohjalta tarkempia jat-
kosuunnitelmia.

Työryhmien ja vanhempien rooli nivelvaiheissa
Pysyvillä moniammatillisilla sekä poikkihallinnollisilla työryhmillä on keskeinen
tehtävä nivelvaiheiden tiedonsiirtoprosessissa. Tarvitaan sekä päätöksentekoa val-
mistelevia laajempia poikkihallinnollisia ryhmiä että koulun oppilashuoltoryhmiä.
Oppilaan tuen tarve voi syntyä koska tahansa koulupolun aikana ja jatkua usein
vuosiluokalta toiselle, yksiköstä toiseen tai kouluasteelta toiselle siirtyessä. On tär-
keää, että vastaanottava opetusyksikkö saa tietoa siitä, millaista tuen tarvetta oppi-
lailla on ja mitä tukitoimenpiteitä he mahdollisesti tulevat tarvitsemaan. Päiväkodin
tai koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsenille on usein kertynyt arvokasta yksilökoh-
taista tietoa. Muut oppilashuollon työryhmät kokoavat tietoja eri-ikäisten tukea tar-
vitsevien oppilaiden määrästä ja tuen tarpeen laadusta. Ennusteiden laatiminen on
tärkeää, koska niiden perusteella opetuksen järjestäjä voi varautua järjestämään riit-
tävät voimavarat, esimerkiksi tukiopetustunti- ja erityisopettajan tuntivoimavaroja,
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erityisopetuksen ryhmiä, avustajia, erityisiä oppimateriaaleja, erityisiä apuvälineitä
jne.

Toinen merkittävä tekijä nivelvaiheessa on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Huol-
taja on aina mukana tiedonsiirtoprosessissa. Yhteistyön runkona ovat vuosittaiset
vanhempainillat ja -vartit (Ähtärin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma
2004, 8). Suuri osa opettajista järjestää molempia tapaamisia joka vuosi, ja ainakin
nivelvaiheissa vartit kuuluvat tavanomaiseen kodin ja koulun yhteistyöhön. Esi-
merkiksi oppilaan siirtyessä 6. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle vanhempainvartissa
täytetään vanhempien kanssa oppilaan siirtolomake, jolloin vältytään myös salassa-
pito-ongelmilta. Vastaavasti hojksoppilaan kevään hojksarviointipalaveriin kutsu-
taan vastaanottava opettaja ja tulevan koulun tarvittavaa oppilashuoltohenkilöstöä.
Oppimis- ja kuntoutussuunnitelma (HOPPI) ja hojksasiakirjat ovat tiedonsiirron
työvälineitä, joihin on kertynyt oleellista tietoa oppilaan koulupolun varrelta. 

Kehittämistyön kuluessa olemme täsmentäneet toimintatapoja, joilla oppilaan siir-
tyminen vuosiluokalta toiselle, yleisopetuksesta erityisopetukseen, koulusta toiseen
tai koulutusvaiheesta toiseen tapahtuisi mahdollisimman joustavasti. Tutustumis-
käynnit ovat tärkeä osa nivelvaihetta, mutta lisäksi tarvitaan oikea-aikaista tiedon-
siirtoa. Latu-hankkeen aikana työstimme siirtymävaiheen toimenpiteet konkreetti-
siksi toimenpidelistoiksi, joissa on määritelty työnjako sekä aikataulu ja laadimme
lomakkeen nivelvaiheen työkaluksi.  

Tähän päädyttiin, koska suullisista sopimuksista huolimatta tietoa “hukkui” välille
yllättävän paljon. Pahimmassa tapauksessa oppilaalle alkoi kasautua erilaisia vai-
keuksia tai oppilaan tilanne muuttui huonompaan suuntaan, koska vastaanottavan
yksikön avainhenkilöillä ei ollut tuen tarpeista riittävästi etukäteistietoa. 

Seuraavilla sivuilla esitellään tarkemmin vastuutahot sekä menettelytavat, joilla tie-
donsiirto koulutuksen nivelvaiheissa tapahtuu (Ähtäriläisen lapsen koulupolku
2004, 46–50). Taulukoissa käytetään koulussa käytänteinä olevia lyhenteitä tilan
säästämiseksi.

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
Perusterveydenhuollon lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Mi-
käli lapsen kehityksessä havaitaan riskitekijöitä, terveydenhoitaja, lääkäri ja psyko-
logi keskustelevat huoltajan kanssa ja ohjaavat lapsen lisätutkimuksiin. Ähtärissä
terveydenhoitajan ja lääkärin ohella terveyskeskuspsykologi tapaa lapset 2-, 5- ja 6-
vuotiaina, jolloin oppimisen riskitekijöiden havaitseminen helpottuu.

Viisivuotiaille tehdään neuvolassa tehostettu terveystarkastus (sisältää neurologisen
LENE-osion), jonka pohjana terveydenhoitajalla on huoltajan ja päivähoidon teke-
mä lapsen kasvun ja kehityksen havainnointilomake. Jo ennen lapsen siirtymistä
esiopetukseen kartoitetaan mahdolliset tuen tarpeet ja ryhdytään suunnittelemaan
tukitoimenpiteitä. Tavallisia ovat esimerkiksi puheterapia, kehitysarviot kasvatus-
ja perheneuvolassa sekä erityislastentarhanopettajan antama opetus päiväkodissa.
Lastenneuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja ja esiopetuksen opettaja
tekevät yhteistyötä lapsen aloittaessa esiopetuksen siten, että opetuksen järjestämi-
sen kannalta välttämättömät tiedot siirtyvät esiopetukseen.
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Erityistä tukea tarvitsevan lapsen, jonka oppivelvollisuus tulee olemaan 11-vuoti-
nen, lisätutkimukset ja erikoissairaanhoitoon ohjaaminen riittävän ajoissa on erit-
täin tärkeää. Näin siitä syystä, että koulutoimi pystyisi ennakoimaan tarvittavan li-
sätuen tarpeen (esimerkiksi koulukuljetukset, avustajapalvelut, iltapäivätoiminta).
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluva oppilas voi aloittaa oppivelvollisuu-
tensa vapaaehtoisesti jo 5-vuotiaana. Kun hänen siirtymistään esiopetukseen val-
mistellaan, kutsutaan koulutoimen edustajat hojksneuvotteluihin mukaan.

Varhaiserityiskasvatuksen työryhmä seuraa ja laatii tietojensa perusteella ennustei-
ta erityistä tukea tarvitsevien lasten määrästä päivähoidon voimavaroja varten. Var-
haisen diagnostisoinnin ja tukitoimenpiteiden suunnittelun tärkeys korostuu, koska
kaikki pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset osallistuvat Ähtärissä
varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen normaaleissa päiväkotiryhmissä integroi-
tuneina, koska erityisryhmiä ei ole.

Esiopetuksesta perusopetukseen
Tiedonsiirtovaihe esiopetuksesta perusopetuksen kouluun on erityisen tärkeä. Vas-
taanottava koulu tarvitsee riittävän ajoissa tietoa tulevien oppilaiden mahdollisista
tuen tarpeista, koska tiedot ovat oleellisia uusien toimivien opetusryhmien muo-
dostamiseksi. Keskeistä on saada koulunsa aloittavan oppilaan oppimisinto ja itse-
tunto säilymään tukemalla häntä tarpeeksi ajoissa ja riittävästi.

Lapset käyvät erilaisissa esiopetuksen oppimisympäristöissä. Kyläkoulun esiope-
tuksen oppilaan yksilölliset tarpeet tulevat tutuiksi esiopetusvuoden aikana ja siir-
tyminen 1. vuosiluokalle käy yleensä helposti. Samoin keskustaajaman Otsonkou-
lun esiopetuksen oppilaat ovat omassa koulussaan tuttuja puolin ja toisin, vaikkakin
ison koulun ja sen aikuisten tunteminen on lapsille vasta aluillaan. Tiedonsiirron
kannalta tärkeimmät nivelvaiheet ovat esiopetuksesta perusopetukseen, päivähoi-
don esiopetuksesta perusopetukseen tai koti- tai perhepäivähoidosta perusopetuk-
seen siirryttäessä. Erityisen haasteelliseksi päiväkodeille asian tekee oppilaiden läh-
teminen useisiin kouluihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan oppi-
laan siirtyminen päivähoidon esiopetuksesta perusopetukseen hoidetaan yksilöllis-
ten hojksneuvottelujen kautta.

Seuraavassa kuvataan tiedonsiirtoprosessin etenemistä esiopetusvuoden aikana.

TAULUKKO 1. Tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen (Ähtäriläisen lap-
sen koulupolku 2004, 48)

Toiminta Toimijataho, vastuuhenkilö

Syyslukukausi

Esiopetuksen oppilaiden oppimisvalmi- lastentarhanopettajat(ltot),
uksien arviointia erityislastentarhanopettaja(elto), Ophr

Tutkimusprosessien ja tukitoimien käyn- Ophr, ltot, erityisopettaja (eo),
nistäminen, mikäli oppilaalla arvioidaan huoltajat
olevan oppimiseen liittyviä riskitekijöitä

Syys-lokakuussa erityisopetukseen siir- ltot, elto, Ophr, huoltajat
rettyjen oppilaiden hojksin laatiminen
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Lasten esiopetussuunnitelmien laati- ltot, elto, Ophr, huoltajat
minen erityistä tukea tarvitseville esi-
oppilaille

Kevätlukukausi 

Käynnistetään viimeistään lisätutkimuk- ltot, elto, huoltajat
set esimerkiksi koululykkäyksen valmis-
telua varten

Koululykkäysanomukset psykologi, huoltajat, rehtori, sivistys-
toimenjohtaja

Maaliskuussa kouluun ilmoittautuminen koulunjohtajat, rehtori, huoltajat

Opetusryhmien muodostaminen alkaa koulunjohtajat, rehtori

11-vuotiseen oppivelvollisuuteen siirty- päiväkodinjohtaja, lto, elto, huoltajat, joh-
misen valmistelu tava erityisopettaja, koulutoimen talous-

päällikkö, rehtori

Erityistä tukea tarvitsevien esioppilaiden ltot, elto, vastaanottava opettaja / siirty-
kouluun tutustumisaikataulusta ja hojks- mäsuunnittelun aloittaminen: opettajat /
siirtopalaverista sopiminen erityisopettaja

Huhti–toukokuussa vanhempainvartit ja ltot, elto, huoltajat
tiedonsiirtolomake /hojksin ja HOPPI:n 
arviointikokoukset/ siirtopalaverit erityis-
oppilailla 

Opetusryhmät muodostetaan koulunjohtajat, rehtori

Toukokuussa kouluun tutustumispäivä koulunjohtajat, rehtori, opettajat, huolta-
jat 

1. vlk:n syyskuussa tiedonsiirron tehok- ltot, luokanopettajat, erityisopettajat 
kuuden arviointi

Kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle
Oppilaan siirtyessä 6. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle hän vaihtaa koulurakennusta,
kohtaa paljon uusia luokkatovereita ja opettajia sekä aloittaa uusien oppiaineiden
opiskelun. Tuntimäärät kasvavat ja oppilas siirtyy mahdollisesti myös koulukulje-
tusten piiriin. Tässä koulupolun muutosvaiheessa on tärkeää, että siirtyminen sujuu
mutkattomasti ja oppilaan erityistarpeet ovat ajoissa vastaanottavan yksikön tiedos-
sa, jotta tarvittavat järjestelyt voidaan suunnitella hyvin. Sekä lähettävältä että vas-
taanottavalta koululta edellytetään aktiivista roolia. Oppilashuoltoryhmässä käy-
dään oppilaiden tuen tarpeita läpi ja pohditaan opetuksen ja oppilashuoltotoimenpi-
teiden järjestämistä. Seuraavassa lueteltujen toimenpiteiden lisäksi oppilaan siirty-
mistä 7. vuosiluokalle helpottaa myös yhteisten opettajien ja opetustilojen käyttö.

TAULUKKO 2. Tiedonsiirto 6. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle (Ähtäriläisen lap-
sen koulupolku 2004, 49)

Toiminta Toimijataho, vastuuhenkilö

6. vlk:n syyslukukaudella 

Koulujen Ophtr:t käsittelevät kaikki 6. koulujen Ophtr:t
vlk:n oppilaat ja käynnistää tutkimuk-
set niitä tarvitseville ennen syyslomaa
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6. vlk:n kevätlukukaudella

Helmikuussa oppilastilastot kouluilta Yh- koulunjohtajat, Yhteiskoulun rehtori ja 
teiskoululle opinto-ohjaaja (opo)

Maaliskuussa alustava 7. vlk:n ryhmitys rehtori + opo
alkaa

Maaliskuussa oppikirjojen tilaus opettajat

6. vlk:n oppilaiden yksilöhaastattelu ky- kuraattori
läkouluilla ja luokkatunti Otsonkoululla

Huhti–toukokuussa opon kouluvierailut, koulunjohtajat, rehtori, opo
Yhteiskoulun toiminnan esittely oppilail-
le sekä oppilaiden tutustumiskäynnit 
Yhteiskoululla

6. vlk vanhempainvartit + tiedonsiirtolo- 6. vlk opettajat ja huoltajat
make 

Tiedonsiirtokokous koulun Ophtr:ltä Yh- Ophtr:t
teiskoulun Ophtr:lle

Siirtopalaverit erityistä tukea tarvitsevis- oppilas, huoltajat, vastaanottava ja lähet-
ta oppilaista (HOPPI, hojks) tävä opettaja / luokanvalvoja ja/tai erityis-

opettaja, muuta oppilashuoltohenkilöstöä

Kesäkuussa 7. vlk:t muodostetaan, lu- rehtori, opo, ym
kujärjestykset laaditaan

Elo–syyskuussa 7. vlk:n ryhmäyttämis- luokanvalvojat, kuraattori, kaupungin 
päivä seurakunnan ja MLL:n nuorisotyöntekijät

Vanhempainilta ja vanhempainvartit 7. rehtori, luokanvalvojat, opo
vlk:n oppilaiden huoltajille

Tukioppilastoiminta koulun tukioppilaat

Perusopetuksesta toiselle asteelle
Oppilaat siirtyvät jatko-opintoihin useisiin eri oppilaitoksiin, joten seuraava tiedon-
siirtomenettelytapa koskee toistaiseksi Yhteiskoulusta Ähtärin Ammatti-instituut-
tiin (ÄAI) siirtyviä oppilaita. Ammatti-instituuttiin tulee kuntayhtymän jäsenkun-
tien lisäksi oppilaita myös muista kunnista ja oppilaitoksen henkilöstö toivoo Ähtä-
rin hyväksi havaitun käytänteen siirtyvän myös muihin kuntiin. 

Erityisopetusta saaneet (hojks)oppilaat, jotka siirtyvät muihin oppilaitoksiin, yksi-
löllisesti “saattaen vaihdetaan” tuleviin oppilaitoksiinsa. Näin menetellään erityises-
ti pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden kanssa. Oppilaanohjaa-
ja, erityisopettaja ja huoltajat valmistelevat yhdessä siirtymistä, jonka suunnittelu
aloitetaan viimeistään 8. vuosiluokalla. Itsenäistymiskursseja, yksi tai useampi tu-
tustumiskäynti sekä koulutuskokeilujaksoja pyritään sisällyttämään oppilaan vii-
meisien perusopetusvuosien hojksiin. 
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TAULUKKO 3 Tiedonsiirto perusopetuksesta Ähtärin Ammatti-instituuttiin (Äh- 
täriläisen lapsen koulupolku 2004, 50) 

Toiminta Toimijataho, vastuuhenkilö

Kevätlukukaudella

Helmi–maaliskuussa yhteishaku oppilaat, huoltajat, opo

Toukokuussa oppilaat ja huoltajat täyt- opo, oppilaat, huoltajat
tävät tiedonsiirtolomakkeen toiselle as-
teelle siirtymistä varten

Kesällä

Yhteisvalinnan tulosten tultua kesä- opiskelijat, huoltajat
kuussa opiskelijat lähettävät koulutuk-
seen ilmoittautumistiedot ÄAI:iin

Kesä-elokuussa ÄAI:iin hyväksyttyjen opo, ÄAI
opiskelijoiden siirtolomakkeet toimite-
taan oppilaitokseen, hojksopiskelijoilla 
hojksasiakirja liitteenä

Syyslukukaudella

Siirtokokous Yhteiskoulun Ophr:n ja ÄAI:n opo, Ophr:t + ÄAI:n luokanvalvojat
ÄAI:n Ophr:n kesken

Syys–lokakuussa erityisopiskelijoiden ÄAI:n OPHR + muita asiantuntijoita
määrittely

Pohdintaa

Toimivan tiedonsiirron sekä tehokkaan koulutuksen nivelvaiheiden hoidon
järjestäminen palvelee ennen kaikkea oppilasta, mutta myös kaikkia koulussa työs-
kenteleviä henkilöitä. Tällainen oppilaskeskeinen ajattelu luo edellytyksiä yhtenäi-
sen perusopetuksen kehittämiselle. 

Tavallisin kompastuskivi tiedonsiirron tehostamisessa yhteistyökumppaneilta ja yk-
siköiltä toiselle liittyy vaitiolo- ja salassapitosäädöksiin. Polkua päästään kuitenkin
eteenpäin, kun yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tutkitaan jokaista ammattiryh-
mää koskevat erilliset sekä kaikkia koskevat yhteiset säädökset ja löydetään yhtei-
nen tavoite ja työnäky siitä, mikä on oppilaan ja opiskelijan parhaaksi. Luottamuk-
sellisen suhteen luominen koulun ja kodin välille on toimivan oppilashuollon pe-
rusta. Kun lapsi aloittaa perusopetuksen, vanhemmat ovat tavallisesti halukkaita ja
innostuneita yhteistyöhön, ja heillä on kokemusta eri tahojen kanssa tehtävästä yh-
teistyöstä (lastenneuvola, päivähoito, esiopetus). Koulun tulisikin osata hyödyntää
vanhempien yhteistyöhalukkuutta. Erityinen haaste on säilyttää se läpi kouluvuo-
sien! 

Toinen tavallinen kompastuskivi liittyy koulun piilo-opetussuunnitelmiin, toiminta-
kulttuuriin sekä koulun epävirallisiin ajattelu- ja toimintamalleihin. Nämä eivät voi
olla vaikuttamatta oppilaiden todellisuuteen ja kokemuksiin koulusta. Koulun ni-
velvaiheen tiedonsiirrossa saatetaan esimerkiksi yhä törmätä ajatukseen, että on op-
pilaan kannalta parempi, ettei hänestä anneta tietoja vastaanottavalle  yksikölle. 
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Tällainen ajattelutapa herättää paljon kysymyksiä. Mistä voi johtua opettajien kes-
kinäinen epäluottamus tai epätietoisuus siitä, mihin ja millä tavoin kollega vastaan-
ottamaansa tietoa käyttää? Onko syynä pelko siitä, että saatuja tietoja käytetään
epätahdikkaasti, jopa oppilasta vastaan? Pelkääkö kollega saamiensa tietojen poh-
jalta itse leimaavansa oppilaan jotenkin negatiivisesti tai tietojen vaikuttavan tie-
dostamattomasti opettajan omaan käyttäytymiseen oppilasta kohtaan? Millaisia us-
komuksia ja mentaalisia malleja opettajilla on oman toimintansa pohjana? Millai-
nen ihmiskuva heidän työskentelyään ohjaa? 

Rehtorit, koulunjohtajat, opettajat ja koko koulun henkilöstö tarvitsevat koulutusta
ja tukea oppilaiden erilaisuuden kohtaamiseen, kodin ja koulun sekä viranomaisten
välisen yhteistyön tekemiseen ja erityisesti haasteellisten kotien kohtaamiseen. Yh-
tä paljon tarvitaan koulun toimintakulttuurin kehittämistä, jotta koulutyörytmiin
muodostuisi riittävästi tilaa keskinäiselle keskustelulle, pohdinnalle ja yhteiselle
suunnittelulle. Luonnollinen muutosvastarinta, joka on kehittämistyöhön oleellises-
ti kuuluva osa, jää lyhyemmäksi ja sitoo vähemmän yhteisön voimavaroja, kun kes-
kustelulle varataan riittävästi aikaa. Toimintakulttuurin muutos edellyttää kaikkien
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Pitkäjänteinen kehittämistyö on aina prosessi,
joka muodostuu sykleittäin: luodaan uusi toimintamalli, kokeillaan sen toimivuut-
ta, eritellään ja arvioidaan saatuja kokemuksia ja lopulta luodaan kokemusten poh-
jalta uusia. Kehittämistyön johtaminen ja organisointi ovat rehtorien työn haasteita
nyt ja tulevaisuudessa.

Moniammatillisten työryhmien osuus oppilashuoltotyön kehittämisessä on olennai-
nen. Työryhmissä kertyy yksilökohtaista sekä tilastollisesti arvokasta tietoa, ja sa-
malla voidaan arvioida koko palvelurakenteen toimivuutta ja havaita puutteita. Työ-
ryhmätyöskentelyn kautta avautuvat uudet ajatusladut ja päästään systemaattiseen
ajatteluun, jolloin oppilaan ongelma alkaa näyttäytyä organisaation ongelmana eli
päästään koulussa esiin tulevien pulmien uudelleen määrittelyyn. Aimo Naukkari-
nen (1999, 243252) on käsitellyt tätä problematiikkaa väitöskirjassaan ajatuksia he-
rättävällä tavalla. Aivan konkreettinen organisaatiosta johtuva suomalaisen koulu-
järjestelmän ongelma, joka tuottaa jatkuvasti ongelmia oppilaille, on liian suuri ryh-
mäkoko. Olisi tunnustettava, että maksimiluokkakoko tulee määritellä nykyistä sel-
keämmin. Olemme onnistuneet vähentämään oppimisvaikeuksia ja estämään oras-
tavia käyttäytymishäiriötä kohdistamalla erityisopetusvoimavaraa sekä pitämällä
luokkakoon pienenä vuosiluokilla 1–2. Tulokset ovat olleet pysyviä jo parin vuoden
ajan.

Lähteet

Holopainen, P., Ikonen, O., Miettinen, K., Ojala T. & Virtanen, P. 2002. LATU-hanke. Eri-
tyistä tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen yleis- ja erityisopetuksessa 2002–2004.
Kansallinen hankesuunnitelma. Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto, täydennyskou-
lutuskeskus. 

LATU-hankkeen tavoitteet ja sisällöt 2002–2004. Ähtärin kaupunki. Erityisopetuksen ja op-
pilashuollon työryhmä.

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

64



Naukkarinen, A. 1999. Tasapainoilua kurinalaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä. 
Jyväskylä University. Jyväskylä studies in education, psychology and social research
149. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä and ER-Paino Ky, Lievestuore.
ISBN 951-39-0399-0.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Vammalan Kirjapaino
Oy. Vammala. ISBN 952-13-1878-3.

Rimpeläinen, M. 2004. Peruskoulu lasten ja  perheiden hyvinvointia tukemassa: miten vas-
taamme 2000-luvun haasteisiin? Luento 3.8.2004 Kasvatuksen ja opetuksen kesäkong-
ressissa Jyväskylässä. Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus.

Ähtärin kaupungin esiopetuksen suunnitelma 2000. Opetus- ja vapaa-aikatoimen lautakun-
ta 2000.

Ähtärin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2004. Opetus- ja vapaa-aikatoimen -
lautakunta 2004.

Ähtäriläisen lapsen koulupolku. Ähtärin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman lii-
teosa. Opetus- ja vapaa-aikatoimen lautakunta 2004.

S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a
M o n i s t e  6 / 2 0 0 5

65



Leino-Enqvist Hanna & Teittinen Heta
Tehdäänkö yhdessä? Erityis- ja yleisopetuksen 
vuosiluokkien yhteistyö 

Yleis- ja erityisopetuksen luokkien yhteistyö 

Tässä artikkelissa esittelemme koulussamme käytettyjä yleis- ja erityisope-
tuksen yhteistyötapoja. 
• Kuvaamme yhden yleis- ja yhden erityisopetuksen luokan yhteistyötä kolmen 

lukuvuoden aikana.
• Esittelemme tarkemmin pajatyöskentelymallia, joka on samanaikaisopetuksen 

sovellus.
• Kuvailemme, miten yhteistyötavat tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden saa-

vuttamista ja toteutumista.
• Pohdimme työyhteisön, erityisesti rehtorin, näkemysten vaikutusta yhteistyön 

onnistumiselle. 
• Tarkastelemme yhteistyön merkitystä sekä yleis- että erityisopetuksen luokan 

oppilaan näkökulmasta.

Yhteistyön lähtökohtina on ollut erityisluokan oppilaan oikeus osallistua kouluyh-
teisön toimintaan ja yleisopetuksen oppilaan mahdollisuus kohdata ja oppia hyväk-
symään erilaisuutta.  

Yhteistyön kehittyminen

Erityisluokkien perustaminen Harjulan kouluun
Harjula on järvenpääläinen noin 300 oppilaan kaksisarjainen koulu, jossa on vuosi-
luokat 1–6. Koulussamme on toiminut kaksi erityisluokkaa syksystä 1997 ja kolmas
syksystä 1998 alkaen. Lähes kaikkien erityisluokkien oppilaiden ensisijainen diag-
noosi on kielellisen kehityksen erityisvaikeudet. Oppilaat sijoitetaan oppilasvalin-
tojen yhteydessä koko kaupungin alueelta Harjulan kouluun. 

Alusta saakka yleis- ja erityisopetuksen luokkien välille on tietoisesti kehitetty yh-
teistyötapoja. Niiden avulla on pyritty opetussuunnitelmaan kirjattujen kasvatuksen
ja opetuksen yleisten tavoitteiden entistä tehokkaampaan saavuttamiseen. Erityis-
luokan oppilaat ovat alusta saakka osallistuneet Harjulan koulun yhteisiin tapahtu-
miin kuten päivänavauksiin, juhliin, erilaisiin projekteihin, retkille ja tutustumis-
käynneille. 

Lukuvuoden 1997–1998 alusta alkaen muutamilla erityisluokan oppilailla on ollut
mahdollisuus opiskella yleisopetuksen opetusryhmissä oppiaineita, joissa heidän on
arvioitu suoriutuvan isossakin ryhmässä. Nimitämme tätä osa-aikaiseksi integraa-
tioksi. Osalle näistä opiskelussaan hyvin edistyneistä oppilaista on järjestetty myös
koko vuoden kestänyt sijoitus joko Harjulan koulun tai oman lähikoulun yleisope-
tuksen opetusryhmään, jonka jälkeen oppilaat ovat siirtyneet kokonaan yleisope-
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tukseen. Seitsemän lukuvuoden aikana tämä on ollut mahdollista vain osalle eri-
tyisluokkien oppilaista. Muut ovat pohtineet, miksi he eivät pääse opiskelemaan
yleisopetuksen isoon luokkaan. 

Erityis- ja yleisopetuksen luokkien yhteistyön kehittäminen
Osa erityisluokan oppilaista tunsi itsensä ulkopuoliseksi Harjulan koulussa. Suu-
rimmalle osalle lähikoulu oli jokin toinen Järvenpään vuosiluokkien 1–6 koulu, jos-
sa kaverit ja sisarukset opiskelivat. Jotta kaikki erityisluokan oppilaat olisivat tun-
teneet olevansa osa Harjulan koulua, päätimme tietoisesti kehittää yhteistoimintaa
luokkien kesken. 

Tavoitteena oli saada Harjulan kouluun sijoitettujen erityisluokkien oppilaat (fyysi-
nen integraatio) tutustumaan ja ystävystymään Harjulan koulun rinnakkaisluokan
oppilaisiin järjestämällä heille yhteistä opetusta ja muuta toimintaa koulupäivän ai-
kana (toiminnallinen integraatio). Näin pyrimme mahdollistamaan oma-aloitteisen
ja luonnollisen vuorovaikutuksen erityis- ja yleisopetuksen oppilaiden kesken (so-
siaalinen integraatio). (Hautamäki ym. 1999, 133)

Syksyllä 2000 koulussa ryhdyttiin pohtimaan, kuinka lisätä erityisopetuksen oppi-
laiden oikeutta osallistua kouluyhteisön toimintaan ja kuinka saada heille kaikille
viikoittaisia kokemuksia yhteistyöstä yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Yleis- ja
erityisopetuksen 6. vuosiluokkien opettajat päätyivät kokeilemaan pajatoimintaa
kuvataiteessa. 

Kuudensien vuosiluokkien pajakokeilun innoittamina yhteistyömallien löytäminen
ja käyttöönottaminen kirjattiin yhdeksi Harjulan koulun vuosisuunnitelman kehittä-
miskohteeksi lukuvuodelle 2001–2002. Vuosisuunnitelman laatimiseen osallistui-
vat kaikki koulun opettajat. Ennen vuosisuunnitelman laatimista erityisluokanopet-
tajat pohjustivat yhteistyön tarvetta kertomalla luokanopettajille integraatiomalleis-
ta ja -teorioista sekä erityisluokan oppilaiden toiveesta tuntea kuuluvansa Harjulan
koulun oppilaisiin.  

Pajatoimintamallin syntyminen 
Lukuvuonna 2000–2001 kuudensien vuosiluokkien yksi erityisluokan- ja kaksi luo-
kanopettajaa kehittivät yhdessä kuvaamataiteen opetukseen pajatyöskentelymallin.
Vuosiluokkien 6A, 6B ja erityisluokka 5–6C:n oppilaat opiskelivat koko lukuvuo-
den kuvaamataiteen pajoissa.

Kuvataiteen pajoissa kaikki oppilaat jaettiin kolmeen yhtä suureen ryhmään. Jokai-
sessa ryhmässä oli oppilaita kaikilta yllä mainituilta vuosiluokilta. Pajoissa opetus-
ryhmät pienenivät, koska erityisluokalla opiskelee korkeintaan kymmenen oppilas-
ta. Kahden luokan- ja yhden erityisluokanopettajan lisäksi oppilaita ohjasi erityis-
luokan koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustaja työskenteli siinä pajaryhmäs-
sä, jossa erityisen tuen tarve oli suurin. Kolmen viikon ajan opettaja opetti omassa
pajassaan aina saman kuvataiteen asian. Ryhmä vaihtui viikoittain. Esimerkki pajo-
jen työskentelyn suunnittelusta ja sen toteuttamisesta on artikkelin loppupuolella. 
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Kuvataiteen pajoissa kaikki erityisluokan oppilaat pääsivät viikoittain opiskele-
maan yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Luokanopettajat mieltyivät tavan-
omaista pienempiin opetusryhmiin sekä tuntien suunnitteluun käytetyn ajan vähe-
nemiseen. Pajatoiminnan myötä kunkin opettajan tuli suunnitella kuvataiteen tunnit
vain joka kolmas viikko. Opettajat pitivät pajatyöskentelyä niin onnistuneena ope-
tuksen järjestämisen mallina, että kuvataiteen pajat otettiin käyttöön myös muilla
vuosiluokka-asteilla. Syksystä 2001 alkaen myös liikunnan, musiikin, äidinkielen ja
ilmaisutaidon opetuksessa on käytetty pajatyöskentelyä.

Pajatoiminnan tavoitteena oli sosiaalisten taitojen oppiminen kuvataiteen sisältöjen
lisäksi. Pian opettajat huomasivat, että oppilaat hakeutuivat työskentelemään vain
oman vuosiluokan oppilaiden kanssa. Näin toiminnan yhtenä tavoitteena ollut eri-
laisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus eivät lisääntyneet pelkän pajatyösken-
telyn avulla. Tämän vuoksi työskentelyyn sisällytettiin tietoisesti ohjattuja ryhmä-
töitä. Alkuun opettajat ohjasivat ryhmien muodostumista niin, että kaikissa ryhmä-
työryhmissä oli oppilaita joka vuosiluokalta. Oppilaat oppivat nopeasti muodosta-
maan itsenäisesti ryhmätöitä varten tällaisia ryhmiä. Vuosien myötä olemme huo-
manneet, että ohjattu ryhmiin jakautuminen on välttämätöntä opettaa oppilaille, jot-
ta sosiaalinen integraatio mahdollistui. Pajoissa on tärkeää järjestää säännöllisesti
ryhmätöitä. Kuvataiteen pajoissa tuntien lopuksi arvioidaan paitsi tuotosten myös
ryhmätyöskentelyn onnistumista.

Pajatyöskentelyä suunniteltaessa on otettava huomioon oppilaiden ikä ja sosiaaliset
valmiudet. Kuudennen ja viidennen vuosiluokan oppilaat pystyivät vaihtamaan
opiskelupaikkaa viikoittain. Isoilla oppilailla pajaryhmät voitiin muodostaa kolmen
viikon välein uudestaan. Pienemmillä oppilailla pajaryhmät kiersivät opettajalta toi-
selle kahden viikon välein ja he työskentelivät samoissa pajaryhmissä koko luku-
kauden, jotta muutoksia ei ollut liikaa. 

Epäilys siitä, että pajatyöskentely olisi liian vaativaa pienille oppilaille, lisäsi sa-
manaikaisopetusta yleis- erityisopetuksen luokan kesken. Samanaikaisopetus voi
olla luokanopettajalle pajatyöskentelyä helpompi tapa aloittaa yhteistyö erityisluo-
kan oppilaiden kanssa. Luokanopettaja oppii toimimaan erityisopetuksen oppilai-
den kanssa luontevasti nähdessään erityisluokanopettajan toimintamallit. 

Opetussuunnitelma yhteistyön taustalla

Järvenpään visiona on olla elinvoimainen kulttuurikaupunki. Kaupungissa
koulutuksen arvoja ovat huolenpito ihmisestä, vastuullisuus, taloudellisuus ja oi-
keudenmukaisuus. Sivistystoimen arvot on määritelty sivistystoimen kehittämis-
suunnitelmassa. Järvenpään kaupungin perusopetuksen arvot on johdettu valtakun-
nallisista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kaupungin sivistystoi-
men arvoista. Perusopetuksen arvot on kirjattu Järvenpään perusopetuksen opetus-
suunnitelman yleiseen osaan.

Yleis- ja erityisopetuksen luokkien välisen tiiviin yhteistyön taustalla ovat Järven-
pään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arvot vastuullisuus, oikeuden-
mukaisuus ja huolenpito ihmisestä, luovuus ja innovatiivisuus. Samanaikaisopetus
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ja pajatoiminta tukevat myös opetussuunnitelmaan kirjattujen kasvatuksen ja ope-
tuksen yleisten tavoitteiden toteutumista.

Taulukossa 1 on kuvattuna Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelman kasva-
tuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet ja se, miten tavoitteet saavutetaan opetus- ja
kasvatustyössä sekä miten koulumme samanaikaisopetus ja pajatunnit tukevat ta-
voitteiden saavuttamista. 

TAULUKKO 1.
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Tavoitteena on Opetus- ja kasvatustyössä Samanaikaisopetuksessa ja
pajatunneilla

• tukea oppilaan • luodaan hyväksyvä, kannustava ilmapiiri • on aiempaa monipuolisemmat ope-
persoonallisuu • luodaan luottamusta edistävät suhteet tustavat
den kasvua ja • laaditaan yhteiset säännöt ja sovitaan yh- • vaihtuvat opetusryhmät
itsetunnon ke- teisistä menettelytavoista • työskentelyä eri opettajien kanssa
hittymistä • kehitetään lapsen itsetuntemusta ja itsensä • säännölliset, ohjatut ryhmätyöt

hyväksymistä • työskentelyprosessin ja tuotoksen
• kehitetään itsearviointitaitoja yhteinen arviointi tunnin päätteeksi
• otetaan huomioon erilaiset oppimistavat ja

yksilöllinen eteneminen
• korostetaan jokaisen yksilön merkitystä ryh-

mälle ja taitoa arvostaa muita
• järjestetään yhteisiä tapahtumia ja elä-

myksiä
• mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia
• autetaan lasta/nuorta omien vahvuuksien

löytämisessä 

• kehittää lapsen • harjaannutetaan vuorovaikutustaitoja • erilaisissa ryhmissä työskentelyä ja
sosiaalisia tai- • ohjataan työskentelyyn erilaisissa ryhmissä oppimista
toja • vahvistetaan erilaisuuden hyväksymistä • yhteistyötä erityis- ja yleisopetuksen

• opetetaan vastuuta itsestä ja muista luokan ja välillä
• harjaannutetaan oppimista vuorovaikutuk-

sessa erilaisiin ryhmiin

• opettaa lapselle • harjaannutetaan keskittymistä, kuuntelua, • erityisluokan oppilailla on mahdollisuus
oppimaan oppimi- havainnointia, luokittelua, kysymysten aset- työskennellä yleisopetuksen ikätove-
sen perustaidot telua, tiedonetsintää, päättelyä, ongelman- rien kanssa

• opettaa lapselle ratkaisua, tehtävien loppuun saattamista se- • oppimaan oppimisen taidot ovat osana
elämässä tarvit- kä oman oppimisprosessin arviointia kuvataiteen työskentelyprosessia
tavia perustieto- • harjaannutetaan tavoitteiden asettamista ja • yleisopetuksen oppilaat hyötyvät ta- 
ja ja -taitoja vastuuntuntoa tehtävistä vanomaista pienemmistä opetusryh-

• harjoitellaan päätöksentekoa, vaihtoehtojen mistä pajatoiminnassa
havaitsemista ja ratkaisujen ennakointia • erityisopetuksen oppilaiden tarvitse-

• opetetaan opetussuunnitelmassa määritellyt mat monipuoliset opetustavat tukevat
perustiedot ja taidot myös yleisopetuksen oppilaita

• herättää halu • luodaan kiireetön ilmapiiri • etenkin erityisluokan oppilaille koke-
elinikäiseen op- • käytetään vaihtelevia työtapoja mukset yleisopetuksen ryhmässä
pimiseen ja • kannustavalla palautteella mahdollistetaan pärjäämisestä rohkaisevat heitä
suoda mahdolli- oppilaalle onnistumisen kokemuksia osallistumaan myös koulun ulkopuo-
suus oppimisen lella koko ikäluokalle suunnattuun
iloon toimintaan, esimerkiksi harrastuksiin



Koulun toimintakulttuuri yhteistyön tukena

Harjulan koulun toimintakulttuuriin vaikuttavat tuntuvasti koulun painottama
ilmaisukasvatus ja koulussa toimivat kolme erityisluokkaa. Opettajakunta on siirty-
nyt yksin tekemisen kulttuurista yhdessä suunnitteluun ja toimimiseen. Vuosien
myötä myös luokanopettajien ja erityisluokanopettajien tekemä yhteistyö on lisään-
tynyt. Näin erityisluokat on otettu kouluyhteisön kiinteäksi osaksi. 

Työyhteisön arvot ja visio
Koulun työskentelyssä yllä mainitut arvot ovat kaiken toiminnan perustana. Suun-
nittelupäivänä lukuvuoden alussa ja tarvittaessa myös lukuvuoden aikana keskus-
tellaan koulun yhteisistä arvoista ja toimintatavoista. Niiden pohjalta muotoutuu
koulun toimintakulttuuri. 

Erityisluokat ovat osaltaan lisänneet koulussamme käytyjä arvokeskusteluja. En-
simmäisten vuosien aikana erityisoppilaiden integrointi yleisopetukseen aiheutti
paljon keskustelua. Aluksi luokanopettajat ajattelivat, että integrointi ei ole heidän
oppilaidensa etujen mukaista. Rehtorin tukemien arvokeskustelujen myötä yhteis-
työtapoja monipuolistettiin. Vähitellen yhteistyön myötä yhteisön arvot muotoutui-
vat myönteisemmiksi integraatiolle ja muulle yhteistyölle yleis- ja erityisopetuksen
luokkien välillä. 

Rehtori yhteistyön mahdollistajana 
Rehtorilla on tärkeä rooli toimintakulttuurin kehittäjänä. Rehtorin asenne ratkaisee
paljon. Hänen tehtävänään on ohjata ja ylläpitää työyhteisön arvokeskustelua. Joka
syksy rehtorin johdolla koulun opettajat laativat vuosisuunnitelman, johon on kir-
jattu lukuvuoden yhteiset kehittämiskohteet. Niiden pohjalta opettajat suunnittele-
vat opetuksensa. Harjulan koulussa yhteistyö ja yhteisöllisyys on otettu huomioon
erilailla useissa vuosisuunnitelmissa ja lukuvuoden lopussa tehdyissä toiminnan ar-
vioinneissa. 

Lukuvuonna 2001–2002 yleis- ja erityisopetuksen yhteistyömallien kehittäminen
oli vuosisuunnitelmaan kirjattuna kehittämiskohteena. Näin koko yhteisö sitoutui
yhteistyön kehittämiseen ja uusien yhteistyömallien käyttöönottamiseen. Tämän
seurauksena yhteistyö yleis- ja erityisopetuksen luokkien välillä muodostui osaksi
koulun toimintakulttuuria. 

Rehtori voi joko mahdollistaa tai estää yhteistyön ja integraation yleis- ja erityis-
opetuksen luokkien välillä. Harjulan koulussa rehtori on antanut tilaa erilaisille ko-
keiluille opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Harjulan opettajat ovat saaneet
kokeilla monenlaisia yhteistyömalleja, esimerkiksi samanaikaisopetusta, pajatoi-
mintaa ja yleisopetuksen oppilaan integraatiota erityisluokkaan. 

Harjulan koulussa rehtori on luonut edellytykset yhteistyölle. Hän on ottanut huo-
mioon yhteisten tuntien tarpeen luodessaan yhteistyötä tekevien opettajien työjär-
jestyksiä. Tämä edellyttää useimpien vuosiluokkien ja opettajien työjärjestysten yh-
teensovittamista. Useina lukuvuosina Harjulan rehtori on aloittanut koko koulun
työjärjestysten suunnittelun integraatiotarpeiden ja yhteistyökuvioiden vaatimusten
pohjalta. 
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Rehtori on mahdollistanut yhteistyön myös koulun tuntijakoja tehdessään. Sa-
manaikaisopetus ja osa-aikainen integraatio ovat nousseet kouluyhteisömme arvo-
keskustelujen aiheiksi. Loppujen lopuksi työyhteisö on nähnyt samanaikaisopetuk-
sen ja osa-aikaisen integraation arvon. Ne eivät ole  säästötoimien kohteena.

Rehtorin johdolla Harjulan koulun oppilashuoltoa on kehitetty järjestelmällisesti.
Tämä on edesauttanut osa-aikaisen integraation toteutumista niin erityisluokalta
yleisopetukseen kuin yleisopetuksesta erityisluokalle. Rehtori on pitänyt tärkeänä
sitä, että myös luokanopettajat ovat voineet osallistua erityisopetusta käsitteleviin
koulutuksiin. Myös työyhteisön käsikirjastoa on kartutettu monipuolisella erityis-
opetuksen kirjallisuudella.

Kuvaus erityis- ja yleisopetuksen luokan yhteistyöstä 
lukuvuosina 2002–2003, 2003–2004 ja 2004–2005 

Seuraavaksi kuvaamme tarkemmin syksyllä 2002 alkaneen luokkiemme vä-
lisen yhteistyön kehittymistä. Yhteistyön tekeminen aloitettiin heti oppilaiden kou-
lupolun alussa. Näin yhteistyö on muodostunut oppilaille luonnolliseksi osaksi vii-
koittaista työskentelyä. Oppilaiden vanhemmatkin mielsivät yhteistyön osaksi kou-
lumme toimintakulttuuria, eivätkä kyseenalaistaneet sitä. 

Lukuvuosi 2002–2003: samanaikaisopetus ja 
osa-aikainen integrointi
Syksyllä 2002 yleisopetuksen 1B vuosiluokalla aloitti opiskelunsa 21 oppilasta ja
1–2C erityisluokalla 10 oppilasta. Lukuvuotta suunniteltaessa päätimme kokeilla
samanaikaisopetusta liikunnassa ja musiikissa. Työjärjestystä tehtäessä sovitimme
molempien luokkien liikunta- ja musiikki tunnit yhteen. Näille liikunta- ja musiik-
kitunneille osallistui 1C vuosiluokalta kuusi oppilasta. Erityisopetuksesta 2C vuo-
siluokan oppilaat opiskelivat liikunta- ja musiikkitunnit yleisopetuksen ryhmään in-
tegroituna ja avustajan tukemina.

Samanaikaisopetuksen lisäksi luokkamme osallistuivat myös yhteisille opintoret-
kille ja teemapäiville. Luokkamme oppilaat halusivat esittää toisilleen omissa luo-
kissa oppimiaan aapisen vuoropuheluja, runoja ja näytelmiä. Lisäksi teimme kevät-
juhlaan yhteisen ohjelmanumeron. 

Yhteisillä liikuntatunneilla oppilaat toimivat usein pienissä ryhmissä, esimerkiksi
suunnistuksessa, viitepeleissä, voimisteluharjoituksissa. Jaoimme oppilaat tietoises-
ti ryhmiin, joissa oli sekä poikia että tyttöjä ja molempien luokkien oppilaita. Ke-
vätlukukaudella sosiaalisesti taitavat oppilaat osasivat muodostaa itsekin ryhmiä
näiden kriteerien mukaan. He auttoivat myös toisia oppilaita ryhmän muodostami-
sessa. Huomasimme, että opettajan on tietoisesti ohjattava oppilaita toimimaan tois-
tensa kanssa. Luokanopettajan toiminnan malli erityisoppilaan kohtaamisessa on
tärkeä erimerkkinä yleisopetuksen oppilaalle. Mielestämme etenkin erityisluokan
oppilaat oppivat oppiaineen sisällöt paremmin sekaryhmässä kuin omassa luokas-
saan. Myös sosiaalisten taitojen ja pelisääntöjen oppiminen, esimerkiksi joukkue-
peleissä, onnistui huomattavasti helpommin sekaryhmissä. 
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Yhteistyön myötä oppilaat tutustuivat toisiinsa, oppivat hyväksymään ja arvosta-
maan erilaisuutta ja toimimaan yhdessä niin oppi- kuin välitunneillakin. Osa luok-
kiemme oppilaista hakeutui oma-aloitteisesti ilman aikuisen ohjausta sekä välitun-
neilla että pari- ja ryhmätyötilanteissa työskennelleiden yleisopetuksen oppilaiden
seuraan. 

Yhdellä 1B vuosiluokan oppilaalla oli suuria vaikeuksia lukemaan oppimisessa. Hän
vertasi itseään luokkatovereihinsa. Opettajan ja kodin kannustuksesta huolimatta op-
pilaan itsetunto ja opiskelumotivaatio laski huolestuttavasti. Tukiopetus (1 viikko-
tunti) ja laaja-alaisen erityisopettajan antama osa-aikainen erityisopetus (1 viikko-
tunti) eivät auttaneet. Oppilashuoltoryhmässä päätettiin, että oppilas integroidaan
kevätlukukauden alusta erityisluokkaan viidellä äidinkielen ja kirjallisuuden tunnil-
la viikossa. Opetusjärjestelyjen muutos kirjattiin oppilaan oppimissuunnitelmaan. 

Koulunkäynnin alussa alkanut yhteistyö helpotti yleisopetuksen oppilaan osa-ai-
kaista integrointia erityisluokkaan. Sekä oppilaan että hänen vanhempiensa oli help-
po hyväksyä osa-aikainen integrointi erityisluokkaan, koska erityisluokan opettaja
ja oppilaat olivat jo tuttuja. Luokkatoveritkin suhtautuivat integraatioon luonnolli-
sesti. Integraatio oli tuloksekas: oppilaan itsetunto kohosi, kun hän sai opiskella yh-
dessä muiden samassa lukutaidon vaiheessa olevien kanssa. Kevään aikana oppilas
oppi lukemaan. 

Keväällä oppilashuoltoryhmässä todettiin, että oppilas aloittaa 2. vuosiluokan kaik-
ki äidinkielen ja kirjallisuuden tunnit omassa vuosiluokassaan, mutta integraatiota
voidaan tarvittaessa jatkaa. Kesän aikana oppilaan lukutaito oli vahvistunut niin
paljon, ettei lukuvuonna 2003–2004 integraatiota enää tarvittu. 

Lukuvuosi 2003–2004: samanaikaisopetus, 
pajatoiminta ja integrointikokeilu 
Syksyllä 2003 uskaltauduimme koulussamme kokeilemaan jo isommilla oppilailla
käytössä ollutta pajatoimintaa. Järvenpäässä kuvataiteeseen on 1, ja 2. vuosiluokal-
la varattu vain yksi viikkotunti. Ensimmäisen vuosiluokan aikana olimme huoman-
neet, että yhden kuvataidetunnin aikana töiden tekeminen oli aina kiireistä ja osal-
la oppilaista työt jäivät aina kesken. Tunnelma oli kiireinen ja hermostunut. 

Järvenpään opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 1–5 on minimituntimäärän lisäksi
yksi viikkotunti, jonka kukin koulu käyttää oman painotuksensa mukaisesti. Harju-
lan koulussa painotetaan ilmaisutaitoa. 

Lukuvuotta suunniteltaessa päätimme aloittaa yhdistetyn kuvataiteen ja ilmaisun
pajan. Näin saimme yhteensä kaksi viikkotuntia vuoroviikoin kuvataiteeseen ja il-
maisuun. Vuosiluokkiemme 2B ja 2–3C lisäksi pajatyöskentelyyn osallistui myös
2A vuosiluokka. Vuosiluokillamme oli oppilaita yhteensä 51. Pajaryhmiin tuli 17
oppilasta. Kolmen opettajan lisäksi apuna oli myös erityisluokan koulunkäynti-
avustaja. 

Teimme lukuvuosisuunnitelman opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen poh-
jalta. Opetettavat sisällöt jaoimme opettajien kesken kunkin vahvuuksien ja toivei-
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den mukaan. Yhteissuunnittelulla varmistimme, että pajoista yksi vuosiviikkotunti
oli kuvataiteen sisältöjä ja yksi ilmaisun sisältöjä. 

Taulukossa 2 on esimerkki 2. vuosiluokan ilmaisun ja kuvataiteen pajojen suunnit-
telusta ja toteutuksesta syksyllä 2003, viikot 35–47. Vuosiluokkien 2A, 2B ja 2–3C
oppilaat on jaettu tasan kolmeen ryhmään eli sinisiin, punaisiin ja keltaisiin. Paja-
ryhmät työskentelivät kunkin opettajan omassa luokassa. Luokan tunnukset kerto-
vat taulukossa työskentelypaikan. 

TAULUKKO 2.
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Vko Siniset Punaiset Keltaiset

35 2A/Henna 2B/Heta 2–3C/ Hanna
Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty- Taidemuseovierailu: Venny Päävärit ja maalaaminen: päävä-
minen Soldan-Brofeldt ripyykkiä

36 2A/Henna 2B/Heta 2–3C/ Hanna
Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty- Taidemuseovierailun käsittely: Kylmät ja lämpimät värit. Piirtämi-
minen taiteen tarkastelua. Grafiittiky- nen vahaväreillä: kylmä vieras 

nänätyö: jatketaan Soldan- lämpimässä maassa, lämmin vie-
Brofeldtin luonnosta ras  kylmässä maassa

37 2B/Heta 2–3C/ Hanna 2A/Henna 
Taidemuseovierailu: Venny Sol- Päävärit ja maalaaminen: pää- Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty-
dan-Brofeldt väripyykkiä minen

38 2B/Heta 2–3C/ Hanna 2A/Henna
Taidemuseovierailun käsittely: Kylmät ja lämpimät värit. Piirtä- Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty-
taiteen tarkastelua. Grafiittikynä- minen vahaväreillä: kylmä vie- minen
työ: jatketaan Soldan-Brofeldtin ras lämpimässä maassa, läm-
luonnosta min vieras kylmässä maassa

39 2–3C/ Hanna 2A/Henna 2B/Heta
Päävärit ja maalaaminen: pää- Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty- Taidemuseovierailu: Venny Sol-
väripyykkiä minen dan-Brofeldt

40 2–3C/ Hanna 2A/Henna 2B/Heta 
Kylmät ja lämpimät värit. Piirtä- Ilmaisuharjoitteita ja ryhmäyty- Taidemuseovierailun käsittely: tai-
minen vahaväreillä: kylmä vie- minen teen tarkastelua. Grafiittikynätyö:
ras lämpimässä maassa, läm- jatketaan Soldan-Brofeldtin luon-
min ieras kylmässä maassa nosta

41 2A/Henna 2B/Heta 2–3C/ Hanna
Tanssi-ilmaisu: ryhmän esityk- Sanan ja kuvan yhdistäminen: Musiikki-ilmaisu: kehorytmejä
sen luominen ja harjoittelu 1/2 tietokoneella piirtäminen ja

kirjoittaminen. 1/2 etana tai siili 
käsin piirrettynä

42 2A/Henna 2B/Heta 2–3C/ Hanna
Tanssi-ilmaisu: esityksen harjoit- Sanan ja kuvan yhdistäminen: Musiikki-ilmaisu: rytmisoittimia
telu ja esittäminen 1/2 tietokoneella piirtäminen ja

kirjoittaminen. 1/2 etana tai siili 
käsin piirrettynä

43 Syysloma Syysloma Syysloma
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Liikunnassa ja musiikissa jatkoimme samanaikaisopetusta. Yhteisille musiikin tun-
neille osallistuivat myös erityisluokan 3. vuosiluokan oppilaat, jotka edellisenä
vuonna olivat olleet oman rinnakkaisluokkansa tunneilla. Muutos johtui työjärjes-
tyksellisistä syistä sekä oppilasryhmien koosta. Mikäli 3. vuosiluokan oppilaat oli-
si integroitu rinnakkaisluokkansa tunneille, opetusryhmän koko olisi ollut 32 yh-
delle opettajalle ja hänen koulunkäyntiavustajalleen. Meidän samanaikaisopetus-
ryhmässämme oli 31 oppilasta, mutta kaksi opettajaa ja koulunkäyntiavustaja. 

Talven aikana huomasimme, että 31 oppilaan musiikin opetusryhmä oli aikuisten
lukumäärästä huolimatta liian suuri. Soittimet eivät riittäneet ja tunneilla alkoi olla
levottomuutta. Siirryimme musiikkitunneillakin pajatoimintaan. Yhdistimme mu-
siikin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen pajatoiminnaksi. Jaoimme oppi-
laat kahteen ryhmään. Saimme ryhmäkooksi 15 ja 16 oppilasta. Toinen opettaja
opetti luokassaan luetun ymmärtämistä ja toinen piti musiikin tunteja. Pidimme tun-
nit peräkkäisillä tunneilla. Oppilaat osallistuivat ensin toiselle ja sitten toiselle tun-
nille.   

Lukuvuoden aikana teimme paljon muutakin yhteistyötä. Suurin yksittäinen pro-
jekti oli yhteinen tanssiesitys joulujuhlaan. Kaikki oppiaineisiin liittyvät tutustu-
miskäynnit, esimerkiksi kirjastoon ja siunauskappeliin, teimme yhdessä. Myös ke-
vään päätösretki Helsinkiin Luonnontieteelliseen museoon ja Kiasmaan oli yhtei-
nen. 

Lukuvuoden lopussa yksi erityisluokan oppilas oli kuntoutunut ja edistynyt opin-
noissaan niin hyvin, ettei koulunkäynnin jatkaminen erityisluokalla ollut enää pe-
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Vko Siniset Punaiset Keltaiset

44 2B/Heta 2–3C/ Hanna 2A/Henna 
Sanan ja kuvan yhdistäminen: Musiikki-ilmaisu: kehorytmejä Tanssi-ilmaisu: ryhmän esityksen 
1/2 tietokoneella piirtäminen ja luominen ja harjoittelu
kirjoittaminen. 1/2  etana tai siili 
käsin piirrettynä

45 2B/Heta 2–3C/ Hanna 2A/Henna 
Sanan ja kuvan yhdistäminen: Musiikki-ilmaisu: rytmisoittimia Tanssi-ilmaisu: esityksen harjoit-
1/2 tietokoneella piirtäminen ja telu ja esittäminen
kirjoittaminen. 1/2  etana tai siili 
käsin piirrettynä

46 2–3C/ Hanna 2A/Henna 2B/Heta 
Musiikki-ilmaisu: kehorytmejä Tanssi-ilmaisu: ryhmän esityk- Sanan ja kuvan yhdistäminen:

sen luominen ja harjoittelu 1/2 tietokoneella piirtäminen ja
kirjoittaminen. 1/2 etana tai siili 
käsin piirrettynä

47 2–3C/ Hanna 2A/Henna 2B/Heta 
Musiikki-ilmaisu: rytmisoittimia Tanssi-ilmaisu: esityksen harjoit- Sanan ja kuvan yhdistäminen:

telu ja esittäminen
1/2 tietokoneella piirtäminen ja 
kirjoittaminen. 1/2 etana tai siili 
käsin piirrettynä



rusteltua. Oppilashuoltoryhmässä päätettiin siirtää oppilas 2B vuosiluokkaan kokei-
lemaan opiskelua yleisopetuksen ryhmän mukana. Oppilaalla on pidennetty oppi-
velvollisuus, mutta siirto oli mahdollinen 2B vuosiluokan pienen oppilasmäärän
vuoksi. Yleisopetuksen vuosiluokkaan siirtyminen tuntui kaikista osapuolista hel-
polta. Opettajineen 2B vuosiluokka oli erityisluokan oppilaalle tuttu ja turvallinen.
Sekä siirtyvän oppilaan että 2B vuosiluokan oppilaiden vanhemmat suhtautuivat en-
nakkoluulottomasti kokeiluun. Säännöllinen yhteistyö erityisluokanopettajan kans-
sa helpotti tiedon siirtämistä sekä takasi tuen luokanopettajalle koko kokeilun ajak-
si. Niinpä tutun erityisoppilaan ottaminen luokkaan ei tuntunut luokanopettajasta
vaikealta.

Kuukauden mittainen kokeilu sujui niin hyvin, että oppilashuoltoryhmässä päätet-
tiin jatkaa kokeilua seuraavan syyslukukauden ajan. Koska oppilaalla on pidennet-
ty oppivelvollisuus, yleisopetukseen siirtymisen kokeilujakso sovittiin normaalia
pidemmäksi. Kesän aikana 2B vuosiluokalta muutti pois oppilaita, joten lain edel-
lyttämä alle 20 oppilaan ryhmäkokokin toteutui.

Lukuvuoden 2004–2005 samanaikaisopetus, pajatoiminta ja 
osa-aikainen integrointi
Syksyllä 2004 lukuvuotta suunniteltaessa päätimme jatkaa vuosiluokkien 3A, 3B ja
3–4C kuvataiteen pajoja. Kuvataiteeseen on 3. vuosiluokalla varattu kaksi viikko-
tuntia. Lisäksi sovimme pitävämme ilmaisutunnin yhdessä pajatoimintana. Aloi-
timme myös musiikinpajat vuosiluokkien 3B ja 3–4C kesken. 

Taulukossa 3 on esimerkki 3. vuosiluokan kuvataiteen pajojen suunnittelusta ja to-
teutuksesta syksyllä 2004, viikot 34–44. Vuosiluokkien 3A, 3B ja 3–4C oppilaat on
jaettu tasan kolmeen ryhmään eli vihreisiin, oransseihin ja violetteihin. Pajaryhmät
työskentelevät kunkin opettajan omassa luokassa. Luokan tunnukset kertovat taulu-
kossa työskentelypaikan.

TAULUKKO 3.
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Vko Vihreät Oranssit Violetit

34 Yhteinen vierailu Järvenpään demuseossa: Yhteinen sävel, Tuusulan järven taiteilijayhteisö

35 3A/Hanna M. 3B/Heta T. 3–4C/ Hanna L-E.
Lähiympäristön hahmottelu ja Grafiikka: frottege ja monotypia Savityöt: mielikuvitushahmo
luonnostelu

36 3A/Hanna M. 3B/Heta T. 3–4C lk./ Hanna L-E.
Lähiympäristön hahmottelu ja Grafiikka: kasvipainanta Savityöt: reliefi
luonnostelu

37 3–4C lk./ Hanna L-E. 3B/Heta T. 3A/Hanna M.
Savityöt: mielikuvitushahmo Grafiikka: frottege ja monotypia Lähiympäristön hahmottelu ja

luonnostelu

38 3–4C lk./ Hanna L-E. 3B/Heta T. 3A/Hanna M.
Savityöt: reliefi Grafiikka: kasvipainanta Lähiympäristön hahmottelu ja

luonnostelu

39 3A/Hanna M. 3–4C lk./Hanna L-E. 3B/Heta T.
Lähiympäristön hahmottelu ja Savityöt: mielikuvitushahmo Grafiikka: frottege ja monotypia
luonnostelu

Jatkuu



Vuosiluokkien 3–4C:n tytöt ovat integroituna 3. vuosiluokkien tyttöjen liikuntaryh-
mään, samoin pojat poikien liikuntaryhmään. Lisäksi kaikki 3–4 C:n oppilaat ovat
integroituna 3A:n teknisentyön ryhmään, puolet syys- ja puolet kevätlukukaudella. 

Kaksi yleisopetuksen oppilasta integroitiin erityisluokan englannin tunneille. Oppi-
lashuoltoryhmässä on sovittu, että ryhmään voidaan tarvittaessa integroida muuta-
ma yleisopetuksen oppilas lisää. Erityisluokan englantia antaa sivuaineopinnot eng-
lannissa suorittanut erityisluokanopettaja. 

Tuttuun tapaan jatkettiin yhteisiä retkiä, vierailukäyntejä ja projekteja. Ilmaisupa-
jassa työstettiin koko syyslukukauden ajan vuosiluokkien yhteistä nykytanssipro-
jektia, joka esitettiin osana joulujuhlaa. Uutena asiana muutimme vuosiluokkiemme
ruokailukäytänteitä. Aiemmin joka luokalla oli omat ruokapöydät. Nyt sovimme
vuosiluokkien 3A, 3B ja 3–4C kesken, että oppilaat saavat valita vapaasti istuma-
paikkansa ja pöytäseuransa. 

Yhteistyön hyödyt

Olemme kokeneet yleis- ja erityisopetuksen vuosiluokkien yleisyhteistyön
hyödyllisenä. Vuosien myötä olemme huomanneet, että yhteistyöstä on hyötyä niin
oppilaille, opettajille kuin koko kouluyhteisöllekin. Kokemus on osoittanut, että
olemme mahdollistaneet erityisopetuksen oppilaiden sosiaalisen integraation yleis-
opetuksen ryhmiin säännöllisellä yhteistyöllä. 

Oppilaille koituva hyöty
Tehty kehittämistyö ja siitä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että
• suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö erityis- ja yleisopetuksen vuosiluo-

kan välillä helpottaa huomattavasti oppilaiden integroimista niin yleisopetuk-
sesta erityisopetuksen luokkaan kuin erityisluokalta yleisopetukseenkin.

• yleisopetuksen oppilaat ovat oppineet työskentelemään erilaisten oppilaiden 
kanssa. 

• he ovat yhteisen toiminnan kautta myös oppineet hyväksymään erilaisuutta.
• oppilaiden sosiaaliset taidot ovat vahvistuneet.
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40 3A/Hanna M. 3–4C/Hanna L-E. 3B/Heta T.
Lähiympäristön hahmottelu ja Savityöt: reliefi Grafiikka: kasvipainanta
luonnostelu

41 3A/Hanna M. 3B /Heta T. 3–4C /Hanna L-E.
Valööri Murretut värit Pää- ja välivärit

42 3–4C/Hanna L-E. 3A/Hanna M. 3B /Heta T.
Pää- ja välivärit Valööri Murretut värit

43 Syysloma Syysloma Syysloma

44 3B /Heta T. 3–4C /Hanna L-E. 3A/Hanna M.
Murretut värit Pää- ja välivärit Valööri



• tiivis yhteistyö yleisopetuksen oppilaiden kanssa on ollut erityisoppilaita kun-
touttavaa.

• erityisopetuksen oppilaiden sosiaalinen rohkeus ja koulussa viihtyminen on li-
sääntynyt.

• yhteistyö yleisopetuksen oppilaiden kanssa oppi- ja välitunneilla on tukenut eri-
tyisopetuksen oppilaiden kielen kehittymistä. 

Keväällä 2004 teimme pajatoiminnasta ja samanaikaisopetuksesta kyselyn vuosi-
luokkien oppilaille sekä heidän vanhemmilleen. Pajatoiminnan arviointiin osallis-
tuneiden vanhempien mielestä yhteistyöstä oli seuraavia hyötyjä: 
• pajatoiminta on vastapainoa perinteiselle luokkaopetukselle  
• lapset ovat olleet tavallista motivoituneempia opiskeluun
• lapsi tulee huomioiduksi monipuolisemmin, kun häntä opettaa erityyppiset 

opettajat
• lapsen sosiaalinen kehitys vahvistuu
• etenkin erityisluokan oppilaiden vanhemmat ovat vanhempainilloissa ja -tapaa-

misissa tuoneet esille tyytyväisyytensä erityis- ja yleisopetuksen oppilaiden li-
sääntyneestä yhteistyöstä. 

Kaikki erityisluokan oppilaat ja noin puolet yleisopetuksen oppilaista pitivät paja-
tunneista ja samanaikaisopetuksesta. He kannattivat yhteistyön jatkamista. 

Puolet yleisopetuksen oppilaista opiskelisi mieluummin vain omien luokkakaverei-
den kanssa. Osa heistä koki hankalana useat opettajat ja osa koki erään erityisoppi-
laan käytöksen häiritsevänä. Suurin osa ei kuitenkaan osannut kertoa, miksi he ei-
vät halunneet opiskella erityisluokan oppilaiden kanssa.   

Opettajan näkökulma 
Yleis- ja erityisopetuksen vuosiluokkien välisestä yhteistyöstä on opettajalle mo-
nenlaista hyötyä.
• Luokanopettajilta saadun palautteen mukaan yhteistyö erityisluokkien kanssa 

on lisännyt opettajien tietoja erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja heidän
opettamisestaan.

• Yhteistyön myötä luokanopettajien on ollut helpompi vastaanottaa integroitu 
oppilas.

• Yhteistyö erityisluokanopettajan kanssa on taannut sen, että pulmatilanteissa 
kollegiaalinen tuki on lähellä.

• Opettajat ovat kokeneet pajatoiminnan keventäneen viikoittaista työtään, koska 
oppituntien suunnittelumäärä on vähentynyt. Pajatyöskentely on lisännyt opet-
tajien osaamista eri oppiaineiden opetuksessa ja antanut virikkeitä oman ope-
tuksen suunnitteluun. 

Luokanopettajien mielestä yksi suurimmista pajatoiminnan hyödyistä on ollut ryh-
mäkoon pieneneminen. Mitä suurempi yleisopetuksen opetusryhmä, sitä huomatta-
vampi on hyöty luokanopettajalle ja hänen oppilailleen. 
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Työn mielekkyys kasvaa, kun pajatoiminnassa opettajat voivat jakaa oppisisällöt
keskenään kunkin mieltymysten ja toiveiden mukaan. Opettajat ovat päässeet hyö-
dyntämään omia vahvuuksiaan laajemmin ja saaneet toisiltaan ammatillisia virik-
keitä, ideoita ja toimintamalleja suunnitellessaan tunteja yhdessä. Mahdollisuus ke-
hittää osaamistaan ja hyödyntää taitojaan parantaa opettajien työviihtyvyyttä. Myös
koko koulun yhteisöllisyys on lisääntynyt vuosiluokkien välisen yhteistyön myötä.

Opettajat ovat huomanneet, että samanaikaisopetus ja pajatoiminta auttavat opetus-
suunnitelman yleisten kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Enää ei
tarvitse vain puhua erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Harjulan koulussa erilai-
suuden hyväksymistä harjoitellaan luontevana osana päivittäistä koulunkäyntiä. 

Lähde

Hautamäki, J., Lahtinen,, U., Moberg, S & Tuunainen, K. (toim.) 1999. Erityispedago-
giikka 1, erityispedagogiikka tieteenä. WSOY. Helsinki.
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Uutela-Morander Pirjo & Ilmonen Marja
Ei se nivelittä kehokaan liiku – nivelvaiheiden 
toimivuus Somerolla

Johdanto

Somero on noin 10 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Asukkais-
ta yli puolet asuu keskustataajamassa. Kaupungin kouluverkkoon kuuluu 9 perus-
opetuksen luokkien 1–6 ja 1 vuosiluokkien 7–9 koulua sekä lukio. Esiopetus toimii
perusturvan alaisena neljässä eri yksikössä. Vuosiluokkien 1–6 koulujen oppilas-
määrä on 674 eli ikäryhmässä opiskelee keskimäärin 112 oppilasta. Yläkoulu vas-
taanottaa oman kunnan lisäksi naapurikunta Kiikalan oppilaat. Yläkoulussa opiske-
lee 413 oppilasta eli keskimäärin ikäluokassa opiskelee 138 oppilasta. Vuosiluok-
kien 7–9 koulun yhteydessä toimii Someron lukio. Siten näiden koulujen kesken
käytetyt tilat ovat yhteisiä, kuten osittain myös opettajat. Myös oppilashuoltohenki-
löstö on yhteinen.

Someron koulutoimi on ollut mukana Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston
koordinoimassa Latu-kehittämishankkeessa (Laatua opetukseen – tukea oppimisen)
vuosina 2002–2004. Yhtenä kehittämiskohteena hankkeessa oli nivelvaiheiden toi-
mivuuden arviointi. 

Nivelvaiheita Someron koulutoimessa arvioitiin kahdella kyselyllä. Ensimmäinen
kysely toteutettiin esikyselynä esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 koulu-
jen opettajille syyskuussa 2003.  Toinen kysely tehtiin elokuussa 2004, jolloin sy-
vennettiin esikyselyssä annettuja tietoja.

Esikysely

Esikysely toteutettiin lähettämällä johtajien välityksellä kyselylomakkeet kou-
lujen sekä päiväkotien opettajille. Lomakkeita lähetettiin 105. Vastauksia saatiin 53.
Vastausprosentti jäi noin 50 prosenttiin. 

Vastaajat jakautuivat seuraavasti:
• 3 esiopetuksen opettajaa 
• 1 esiopetuksen opettaja–luokanopettaja 
• 18 luokanopettajaa
• 18 erityisopettajaa 
• 5 luokanopettaja–rehtoria 
• 14 aineenopettajaa 
• 4 muuta  (tuntiopettaja, opo)

Seuraavassa käsitellään kyselyn tuloksia.
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Tuloksia 

Yhteistyön tärkeys
Nivelvaiheiden yhteistyön tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan
tärkeä ja 5= erittäin tärkeä. 

Opettajat kokivat nivelvaiheiden välisen yhteistyön tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.
Yhteistyön tärkeys sai arvon 4.4 asteikolla 1–5. Vastaajista yli puolet (29) määritte-
li nivelvaiheiden välisen yhteistyön lapsen ja nuoren koulu-uralle erittäin tärkeäksi,
17 opettajaa tärkeäksi ja 7 opettajaa määritteli sen melko tärkeäksi.

Esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–6 koulujen yhteistyö
Esiopetuksen opettajien ja vuosiluokkien 1–6 opettajien yhteistyön muotoja on kir-
jattu kuvioon 1.

•  yhteisneuvottelut 
•  yhteissuunnittelut 
•  yhteiset oppitunnit, teemaviikot 
•  tutustumiskäynnit

•  vierailut
•  yhteinen musikaaliprojekti 
•  henkilökohtaiset kontaktit 
•  tiedonvaihto oppilaista 
•  kummioppilastoiminta 

KUVIO 1. Käytössä olevat yhteistyömuodot esiopetuksen ja vuosiluokkien 
1–6 kesken

Yhteistyömuotoina esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–6 kesken nimettiin muun
muassa yhteisneuvottelut ja -suunnittelut, lasten tutustumiset ja vierailut puolin ja
toisin kouluun sekä esiopetukseen, yhteiset projektit esiopetuksen- ja vuosiluokkien
1–6 oppilaiden kesken, yhteiset teemaviikot sekä kummioppilastoiminta.

Vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun yhteistyö
Kuvioon 2 on kirjattu vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun opettajien nimeä-
mät yhteistyömuodot.

•  6. vuosiluokkien oppilaiden tutustuminen
•  oppilashuoltopalaverit, siirtopalaverit
•  opo ja tukioppilaat vierailevat vuosiluok-

kien 1–6 kouluissa

•  vanhempainilta
•  oppilaskortin siirtyminen
•  vuosiluokkien 1–6 koulun aineopettaja 

antaa tietoja
•  puhelinsoitto aikaisempaan kouluun
•  opo ja terveydenhoitaja antavat tietoa

KUVIO 2. Käytössä olevat yhteistyömuodot vuosiluokkien 1–6 koulujen 
ja 7–9 koulun kesken
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Vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun yhteistyömuotona nimettiin muun muas-
sa 6. vuosiluokan oppilaiden tutustuminen vuosiluokkien 7–9 kouluun. Tutustumi-
nen on tapahtunut keväällä vanhempainillan yhteydessä. Vanhemmat ovat saaneet
informaatiota vuosiluokkien 7–9 koulussa opiskelusta ja oppilaat tutustua koulun ti-
loihin. Tuolloin ei vielä ole ollut luokanvalvojia tai luokkien kokoonpanoa tiedos-
sa. Yhteistyömuotoina nimettiin myös yksittäisille oppilaille yhteiset oppilashuol-
topalaverit tai siirtoneuvottelut, oppilaanohjaajan ja tukioppilaiden vierailut vuosi-
luokkien 1–6 kouluissa sekä 6–7 vuosiluokkien vanhempainillat. 

Esikyselyn tuloksena voidaan todeta, että yhteistyö esiopetuksen ja vuosiluokkien
1–6 koulujen kesken on monipuolisempaa sekä laajempaa kuin vuosiluokkien 1–6
koulujen ja 7–9 koulun kesken. 

Vuosiluokkien 7–9 koulun ja toisen asteen yhteistyö
Kuviossa 3 on esitetty vuosiluokkien 7–9 koulun ja toisen asteen koulutuksen yh-
teistyömuotoja.

•  keskustelut
•  yhteiset opettajat, 

terveydenhoitaja

•  palaverit koulun edustajien 
kesken keväällä

•  siirtolomakkeen siirtyminen 
opiskelijan mukana

•  palaveri elokuussa

KUVIO 3. Käytössä olevat yhteistyömuodot vuosiluokkien 7–9 koulun ja 
toisen asteen koulujen kesken

Vuosiluokkien 7–9 koulun ja lukion sekä ammatillisten oppilaitosten välillä toteu-
tetaan osittain samoja yhteistyömuotoja kuin siirryttäessä vuosiluokkien 1–6 kou-
lusta luokkien 7–9 kouluun. Tässäkin nivelvaiheessa käytänteinä toimivat erilaiset
keskustelut, palaverit sekä siirtoneuvottelut. Oppilaiden tutustumiskäynnit toisen
asteen oppilaitoksiin eivät näytä olevan käytänteinä. Vuosiluokkien 7–9 koulun
opettajien kertomana luokkien 7–9 koulun ja lukion sekä ammatillisten oppilaitos-
ten välinen yhteistyö toteuttaa alla olevia yhteistyömuotoja.

Muita huomioita yhteistyöstä
Vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun yhteistyö nähtiin vähäisenä ja satunnai-
sesti toimivana. Oppilaskorttien käytön lisäksi oppilaanohjaaja sekä terveydenhoita-
ja toimivat tiedon siirtäjinä. Sitä vastoin vuosiluokkien 7–9 koulun ja lukion välillä
tieto siirtyy joustavasti, kun kyseiset yksiköt toimivat samassa rakennuksessa ja
opettajatkin ovat osittain yhteisiä. Vuosiluokkien 7–9 koulun ja ammatillisten oppi-
laitosten kesken tiedonsiirto tapahtuu palaverien sekä siirtolomakkeiden muodossa.
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Kehittämistä edellyttävä yhteistyö

Esiopetuksen opettajilla ja luokanopettajilla 
Kuvio 4 esittelee esi- ja luokanopettajien toiveita kehitettävistä nivelvaiheen yh-
teistyömuodoista.

•  puuhapäivät
•  oppilashuollollinen/pedagoginen 

yhteistyö
•  yhteiset palaverit suuntalinjoista

•  opettajien tutustuminen toistensa 
työkenttään 

•  tietoa oppimisvaikeuksista
•  portfolio, esiopetuksen suunnitel-

ma kouluun
•  yhteinen “tapahtumapäivä” opet-

tajille

KUVIO 4. Kehittämistä edellyttävä yhteistyö esiopetuksen ja 
vuosiluokkien 1–6 kesken

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kehittämisajatuksia yhteistyön suhteen. Esi-
opetuksen ja vuosiluokkien 1–6 opettajien kesken toivottiin pedagogista yhteistyö-
tä ja sopimuksia yhteisistä suuntalinjoista. Oppimisvaikeudet koettiin yhteiseksi
huolenaiheeksi ja tähän toivottiin lisätietoa.

Vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun opettajilla 
Alla oleva kuvio esittelee esille nousseet kehittämiskohteet vuosiluokkien 1–6 kou-
lujen ja 7–9 koulun opettajien kuvaamina. 

•  opettajien tutustuminen toisiinsa – 
yhteiset tapaamiset, koulutukset, ops-työ

•  tulevien 7. vuosiluokan oppilaiden 
ryhmien muodostuminen keväällä

•  6. vuosiluokan keväällä yhteiset teema-
päivät/leirikoulu, tukioppilaat mukana

•  yhtenäinen arviointi, 6. vuosiluokan 
loppukokeet 

•  taitotaso
•  oppilashuoltopalaverit lukuvuoden 

alussa (luokanvalv. + luokanop. + erityisop.)
•  portfolion siirtyminen
•  kirjasarjojen vertailu
•  yksilöllistämispäätökset oppilaiden mukana
•  vuosiluokkien 1–6 kotitalouskurssi kotitalous-

opettajalle

KUVIO 5. Kehittämistä edellyttävä yhteistyö vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 
7–9 koulun kesken
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Vuosiluokkien 1–6 koulujen ja 7–9 koulun opettajien kehittämisajatuksena oli
muun muassa opetusryhmien muodostaminen jo keväällä. Näin oppilaiden valmis-
tautuminen vuosiluokkien 7–9 kouluun siirtymisen suhteen selkiintyisi ennen kesä-
lomalle lähtöä. 

Yhteenveto
Yhteisenä kehittämiskohteena koettiin pedagoginen yhteistyö eri kouluasteiden
kesken. Sen perustana nähtiin opettajien tutustuminen toisiinsa. Henkilökohtaiset
kontaktit helpottavat tiedon siirtoa kouluasteelta toiselle. Nivelvaiheiden yhteistyön
toivottiin myös olevan systemaattista ja jatkuvaa. Konkreettisina muotoina esitettiin
esimerkiksi pedagogisen kahvilan perustamista, johon opettajat voisivat kokoontua
kouluasteesta riippumatta vaihtamaan ajatuksia muun muassa liittyen jonkin oppi-
aineen sisältöihin ja tavoitteisiin. Teemoina voivat olla myös yleisemmät opettami-
seen ja kasvattamiseen liittyvät kysymykset. Opettajavaihdon sekä toistensa toi-
menkuvaan tutustumisen katsottiin myös vievän yhteistä näkemystä eteenpäin. Kai-
ken kaikkiaan tiedonkulun kehittäminen koulumuodolta toiselle parantaisi nivelvai-
heen toimivuutta.

Syventävä nivelvaihekysely

Edellä esitellyn esikyselyn pohjalta heräsi kiinnostus syventää opettajien aja-
tuksia nivelvaiheessa tehtävän yhteistyön perusteista sekä toimenpiteistä, jotka aut-
taisivat oppilasta sekä opettajaa siirryttäessä koulumuodosta toiseen. Samoin kiin-
nosti, mitä tietoa, missä muodossa ja milloin opettaja haluaa saada valmistautues-
saan ottamaan vastaan nivelvaiheessa uutta ikäluokkaa.

Nivelvaihekysely suoritettiin opettajien Veso-koulutuspäivänä 9.8.2004, jolloin ky-
selylomakkeen vastausprosentti oli lähes 100. Vastaajia oli 94. 

Seuraavassa esitellään yhteistyön tuloksia. Vastaajat jakauivat seuraavasti:
• 5 lastentarhanopettajaa/esiopetuksesta vastaavaa
• 31 luokanopettajaa
• 8 erityisopettajaa
• 6 rehtoria  
• 35 aineenopettajaa
• 9 muuta (oppilashuollosta vastaavat, opinto-ohjaaja, tuntiopettajat, sivistys-

johtaja, kouluavustaja). 

Perustelut nivelvaiheissa tehtävälle yhteistyölle
Alla oleva taulukko esittelee opettajien antamia perusteluja nivelvaiheissa tehtäväl-
le yhteistyölle. Tulokset on koottu ammattiryhmittäin. Luvut osoittavat annettujen
vastausten lukumääriä.
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TAULUKKO 1. Yhteistyön tärkeys 

Vastaajat pitivät yleisesti tärkeänä siirtää tietoa kouluasteelta toiselle. Luokanopet-
tajat totesivat, että yhteistyöllä taataan opetuksellinen jatkumo  ja näin oppilasta aja-
tellen aikaa ei mene hukkaan. Lastentarhan- ja erityisopettajat painottivat tiedon-
siirrossa nimenomaan oppilaan vahvuuksien esille tuomista sekä tiedon luonnetta,
joka ei saa olla lasta leimaavaa. Vastaanottavan tahon valmistautuminen helpottuu
erityisesti materiaalin hankinnan, opetuksen suunnittelun, oppimateriaalin sekä eri-
tyistarpeiden huomioimisen suhteen. Yksi erityisopettajista totesi, että ei tarvitse
hakata päätä seinään, kun saa tietoa tavoitteiden asettelusta sekä oppilaan oppimis-
tilanteesta. Vastauksessaan aineenopettaja perusteli nivelvaiheen tärkeyden seuraa-
vasti: “Ei se nivelittä kehokaan liiku”. 

Aineenopettajilla ilmeni epätietoisuutta yksilöllistettyjen ainesisältöjen suhteen.
Yksi aineenopettajista halusi ensin koko ikäluokan yhteiseen opetukseen “kokeile-
maan”, josta sitten siirtää erityisopetukseen, kun on itse määritellyt oppilaan taito-
tason. Aineenopettajat pitivät yleisesti tärkeänä tietoa vuosiluokkien 1–6 toiminta-
tavoista sekä luokanopettajien tietämystä vuosiluokkien 7–9 vaatimuksista.

Rehtorit perustelivat yhteistyön tärkeyttä sillä, että vastaanottavan tahon valmistau-
tuminen helpottuu. Näin ennalta ehkäistään ongelmien syntymistä ja tukitoimet voi-
daan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nivelvaiheessa lapsen ja

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

84

Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Tiedon siirtyminen 3 10 8 5 1 4 31

Asteelta toiselle 
siirtymisen helpot-
tuminen – 5 10 3 – 3 21

Päällekkäisten toi-
mien välttäminen – 10 4 2 1 2 19

Vastaanottavan ta-
hon valmistautumi-
sen helpottuminen – 4 6 4 1 1 16

Opetuksellinen 
jatkumo tukitoimi-
neen – 5 3 2 2 1 13

Oppilaalle heti tar-
koituksenmukainen 
luokka/ryhmä, ope-
tus, tuki ja opetus-
materiaalit 2 – 3 – – 4 9

Työntekijöiden toi-
minnan helpottu-
minen 2 – – – 1 – 3

Oppilaiden sopeu-
tumisen helpottu-
minen 1 – – – 2 – 3



nuoren tietojen päivittäminen tapahtuu automaattisesti, kun tietoja siirretään seu-
raavalle kouluasteelle. Myös tavoitteiden luominen helpottuu. On kaikin tavoin op-
pilaan tai opiskelijan etu, että tietojen siirto tapahtuu vastaanottavalle koululle. 

Toiselle asteelle siirtymistä helpottavia tekijöitä 
Taulukko 2 esittelee opettajien ehdottamia toimenpiteitä, jotka helpottavat lasta tai
nuorta sopeutumaan seuraavalle kouluasteelle. 

TAULUKKO 2. Mikä helpottaa lapsen tai nuoren siirtymistä seuraavalle 
kouluasteelle?

Kaikki vastaajaluokat pitivät erityisen tärkeänä lapsen ja nuoren tutustumista seu-
raavalle kouluasteelle. Tutustuminen voitaisiin toteuttaa tutustumiskäyntien ja -päi-
vien sekä leirien, juhlien sekä oppilas- ja opettajavierailujen muodossa. Luokan-
opettajat pitivät tärkeänä oppilaiden tutustumista etukäteen tulevaan opettajaan tai
luokanvalvojaan tai tuleviin opettajiin seuraavalla kouluasteella. Erityisopettajat
painottivat vastauksissaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuutta
edellisenä keväänä usean koulupäivän ajan tutustua luokkatovereihin sekä luokan-
valvojaan ennen vuosiluokkien 7–9 kouluun siirtymistä. 

Yleisesti nähtiin tärkeänä myös, että oppilaat saavat tutustumisen yhteydessä tietää
luokkatovereista sekä luokanvalvojansa. Tämä edellyttää ryhmien muodostamista
kevään aikana, jota ehdotettiin niin luokan-, aineen- kuin erityisopettajienkin vas-
tauksissa. Yksi aineenopettaja toi vastauksessaan esiin luokkahenkeen panostami-
sen tärkeyden. Oppilashuoltohenkilöstön edustaja ehdottikin vuosiluokkien 7–9
koulussa heti syyslukukauden alkaessa erityistä ryhmäytymispäivää. Tärkeänä näh-
tiin, että oppilailla ja tulevalla luokanvalvojalla olisi yhteistä toimintaa ennen 7.
vuosiluokan aloitusta.

Oppilaaseen liittyvien tietojen siirtäminen kouluasteelta toiselle nähtiin kaikissa vas-
tausluokissa tärkeänä. Muutamissa vastauksissa kuitenkin todettiin, että vastaaja ha-
luaa tietoa vain erityistä tukea tarvitsevista oppilaista sekä heidän erityistarpeistaan.
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Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Tutustuminen 3 13 43 7 5 4 75

Oppilaaseen liitty-
vien tietojen siirty-
minen 2 5 14 4 2 1 28

Oppilaan sosiaali-
nen oppimisympä-
ristö 1 8 7 4 – 2 22

Yhteistyö 3 1 3 2 1 1 11

Opetuksellinen jat-
kumo – 1 3 1 – 2 7

Opettajavaihto, luo-
kanopettajien täy-
dennyskoulutus, ni-
velen siirtäminen – 1 2 – – – 3



Näin lapsi tai nuori voisi aloittaa “puhtaalta pöydältä” ilman ennakkoasenteita. Tie-
donsiirron toivottiin kuitenkin toimivan molempiin suuntiin. Toivottavana pidettiin,
että lähettävä kouluaste saa myös jälkeen päin palautetta lapsen ja nuoren koulun-
käynnin sujumisesta seuraavalla kouluasteella. Tiedon tulee olla oppilaslähtöistä ja
oppilaan näkökulmasta lähtevää. 

Erityisopetuksen lapsille ja nuorille esitettiin erityisiä siirtopalavereja lähettävän- ja
vastaanottavan koulun edustajien, huoltajien sekä lapsen tai nuoren kesken. Yksi
luokanopettaja ehdotti, että vuosiluokkien 7–9 koulu ojentaisi nuorelle konkreetti-
sen tietopaketin “Näin toimin perusopetuksen 7–9 luokkien koulussa”, josta selvi-
ää käytännön tilanteisiin ohjeet.

Oppilaan sosiaaliseksi oppimisympäristöksi kuvailtiin luokkatoverien ja opettajien
sekä muun kouluyhteisön muodostamaa tukiverkkoa lasta ja nuorta ajatellen. Tutut
luokkatoverit sekä tukioppilaat helpottavat nuoren sopeutumista vuosiluokkien 7–9
kouluun. Opettajien tulee varata aikaa oppilaan kanssa keskusteluun. Tämä vähen-
tää oppilaan pelkoja ja epätietoisuutta uudessa oppimisympäristössä. Näin lapsi ja
nuori kokee voivansa vaikuttaa omaan opiskeluunsa. Keskustelun ja vuorovaiku-
tuksen kautta lapsi ja nuori saavuttaa luottamukselliset välit opettajansa kanssa se-
kä tiedostaa omat taitonsa ja tietonsa. 

Tärkeänä nähtiin lapsen ja nuoren kannustaminen, itsetunnon kehittäminen, vas-
tuunkanto sekä opettajan antama aika lapsen ja nuoren ajatuksille sekä kysymyksil-
le. Vuosiluokkien 1–6 opettajat toivoivat tietoa seuraavan kouluasteen vaatimuksis-
ta, jolloin nuoren vastuullisuus omien velvollisuuksien suhteen voidaan informoida
jo vuosiluokilla 1–6. Aineopettaja ehdotti, että vuosiluokkien 7–9 koulussa olisi
käytävällä esillä valokuvat opettajista oppiaineittain ja muusta henkilöstöstä, jolloin
nuorelle selkiintyisi koulun henkilöstön vastuualueet koulun toiminnoista.

Opetuksellinen jatkumo nähtiin vahvana pedagogisena velvoitteena lapsen ja nuo-
ren siirtyessä kouluasteelta toiselle. Tähän liittyen yksi aineenopettajista piti tär-
keänä, että uusi ikäluokka otetaan lempeästi vastaan. Aloitus oppianeittain tapah-
tuisi rauhallisesti, jolloin aloitetaan edellisen kouluasteen asioiden kertaamisella.
Luokanopettajista yksi näki oleellisena, että perustiedot ja -taidot sekä työskente-
lyyn liittyvät taidot ovat nuorella hallinnassa siirryttäessä seuraavalle kouluasteelle.
Yhtenäistä opetuksellista jatkumoa tukevat yhtenäinen opetussuunnitelma sekä yh-
teiset toimintamallit ja rakenteet eri koulujen kesken.

Yksi aineenopettaja esitti vastauksessaan nivelvaiheiden toimivuuteen vahvasti vai-
kuttavana asiana luokanopettajien heikon aineenhallinnan. Hän ehdotti luokanopet-
tajille vankkaa täydennyskoulutusta opetettavien oppiaineiden suhteen. Aineen-
opettaja ehdotti nivelen siirtämistä alemmas, jolloin aineenopettajat vastaisivat 5. ja
6. vuosiluokan oppilaiden opetuksesta. Luokanopettaja ehdotti puolestaan opettaja-
vaihtoa vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 kesken, jolloin opettajat tutustuisivat toistensa
työkenttiin ja koulumuotoihin. 

Opettajan työtä helpottavia tekijöitä 
Alla oleva taulukko esittelee opettajien nimeämiä toimenpiteitä, jotka auttaisivat
heitä vastaanottamaan uudet oppilaat kouluasteelta toiselle siirryttäessä.
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TAULUKKO 3. Mikä helpottaisi opettajaa nivelvaiheessa hänen ottaessaan 
vastaan uutta ikäluokkaa?

Kaikki opettajat painottivat vastauksissaan oleellisen tiedon helpottavan opetuksen
suunnittelua ja toteuttamista. Esiopetuksen opettajat painottivat yhteistyötä kotien
kanssa. Vanhemmat ovat oleellisessa roolissa omaa lastaan koskevien tietojen siir-
tämisessä kouluun. Tiedonkulun kannalta tärkeää olisi luoda rakenteet tiedon siir-
tymiselle koulumuodosta toiselle. Erityisopetuksessa opiskelevien osalta tieto kul-
kee oppimissuunnitelmien ja hojksien avulla. Mitä enemmän opettajalla on moni-
puolista tietoa ajoissa käytettävissä, sen paremmin hän kykenee opetusta suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan. Luokanopettajat näkivät toivottavana vanhempien mahdol-
lisuuden kertoa lapsestaan suoraan vuosiluokkien 7–9 koulussa vastuussa olevalle
opettajalle. Tiedonsiirtoa eri kouluasteilla helpottaisi opettajien tutustuessa toisiin-
sa. Tuttujen kesken tiedonsiirto olisi luontevaa ja helppoa. 

Oppilaisiin tutustuminen on tärkeää opettajan työn kannalta. Näin opettaja saa oma-
kohtaista tietoa oppilaista sekä heidän toiminnastaan opetuksensa suunnittelun ja
toteuttamisen pohjaksi. Edellä kohdassa Kehittämistä edellyttävä yhteistyö (s. 82)
esiteltiinkin jo erilaisia tutustumisvaihtoehtoja. Yksi aineopettaja ehdotti, että 6.
vuosiluokan oppilaat voisivat kirjoittaa keväällä kirjeen uudelle luokanvalvojalleen,
jossa he kertoisivat itsestään sekä odotuksistaan vuosiluokkien 7–9 kouluun siir-
tyessään.

Siirrettävän tiedon sisältö 

Taulukossa 4 esitellään opettajien määrittelemiä tietoja, joita he toivovat saavansa
uutta ikäluokkaa vastaanottaessaan.
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Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Tieto 5  21 29 4 3 5 67

Yhteistyö 2 7 2 4 3 4 22

Tutustuminen 2 4 5 1 – – 12

Hojks, oppimis-
suunnitelma – 2 1 – – 1 4

Seuranta, palaute – – – 1 – 1 2



TAULUKKO 4. Mitä tietoa opettaja haluaa hänen ottaessaan vastaan 
uutta ikäluokkaa?

Opettajat haluavat saada tietoa oppilaan perustiedoista ja -taidoista. Esiopetuksen
opettajia kiinnostavat lapsen kehitysvaiheet. Yhteinen kiinnostuksen kohde luokan-
ja esiopetuksen opettajien kesken on kouluvalmiudet. Luokan- ja aineenopettajat
haluavat tietoa muun muassa sosiaalisista taidoista, käytöshäiriöistä ja oppilaan
edistymisestä yleisesti. Aineenopettajat haluavat tietoa myös mahdollisesta oppi-
laan lukivaikeudesta, sosiaalisista tai emotionaalisista vaikeuksista, hahmotushäi-
riöistä, oppilaaseen kohdistuneesta koulukiusaamisesta tai jos oppilas on ollut osal-
lisena kiusaamistilanteissa. Aineenopettaja mainitsee myös vuosiluokilla 1–6 ope-
tetut aihekokonaisuudet, jotka on hyvä tietää vuosiluokilla 7–9. Vuosiluokkien 1–6
kouluissa on mahdollisia eroja aihesisältöjen suhteen. Oleellisina siirrettävinä tie-
toina kouluasteelta toiselle nähtiin myös yhteystiedot edellisiin opettajiin sekä huol-
tajiin.

Luokanopettajat painottavat myös tietoa oppilaan sosiaalisista taidoista, kaverisuh-
teista, koulumotivaatiosta ja työskentelytaidoista. Yksi luokanopettaja ei nähnyt tar-
peellisena taitotason arviointia seuraavalle kouluasteelle siirryttäessä. Rehtori tote-
si tiedon sisällöstä seuraavaa: “Mitään oppilaasta olevia tietoja ei tulisi rajata ulko-
puolelle”. Rehtorit painottivat myös terveyteen liittyvien tietojen, esimerkiksi sai-
rauksiin ja allergioihin liittyvän tiedon, siirtämistä kouluasteelta toiselle. Työsken-
telyasenne nähtiin rehtorien vastauksissa informoitavana asiana, “kuvaileva adjek-
tiivi riittää”. Negatiivisia, opettajan omiin näkemyksiin tai mielipiteisiin perustuvia
ajatuksia ei tulisi siirtää eteenpäin.   
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Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Taidot, tavoitteet, 
kehitysvaihe, kou-
luvalmiudet 4 21 7 4 4 1 34

Erityistarpeet, tuki-
toimet – 8 7 3 3 2 23

Vaikeudet, ongel-
mat – 3 13 4 – – 20

Vahvuudet – 3 5 1 – – 9

Kiinnostuksen koh-
teet, motivaatio 1 2 1 1 1 – 6

Kuntoutussuunnitel-
mat, oppimissuunni-
telmat, hojksit, seu-
rannat 1 3 – 2 – – 6

Taustatiedot, koulu-
historia – 1 – 3 1 1 6

Asiantuntijalausun-
not, tutkimukset 1 2 – 2 – – 5

Arvosanat – – 5 – – – 5

Yhteystiedot – 1 1 – – 1 3



Tiedonsaannin muoto 
Alla oleva taulukko esittelee, missä muodossa opettajat toivovat saavansa tietoa
vastaanottaessaan uutta ikäluokkaa.

TAULUKKO 5. Missä muodossa opettajat haluavat saada tietoa?

Luokan- sekä erityisopettajat painottavat vastauksissaan suullista tiedonsiirtotilan-
netta. Keskustelut esiopetuksen opettajien kanssa nähtiin oleellisina lapsen siirtyes-
sä esiopetuksesta kouluun. Tämä on monilla opettajilla ollut jo käytänne, joka on
koettu mielekkääksi. Aineenopettajat sitä vastoin painottivat vastauksissaan enem-
män kirjallista tiedonsiirtoa. Aineenopettajat pitivät hyvänä käytössä olevaa muo-
toa, jossa rehtori tai opinto-ohjaaja kertoo koko opettajistolle tarkempia tietoja eri-
tyisen tuen tarpeessa olevista oppilaista. “Tarkempaa tietoa saa luokanvalvoja to-
distusten ja oppilaskorttien mukana.” Monelle aineenopettajalle riittää tieto oppi-
laan arvosanoista. Tieto pitää löytää helposti, suurempia paperinippuja lukematta.
Tiedon tulee olla mielellään kirjallisessa muodossa, yhdessä paikassa esimerkiksi
mapissa kansliassa. Toki muutama aineenopettaja piti hyvänä muotona myös opet-
tajien välisiä kokoontumisia sekä sanallista arviointia, jossa kuvaillaan oppilaan
osaamista. Taitoaineissa aineenopettaja ehdotti portfoliotyökansiota, joka olisi aloi-
tettu vuosiluokilla 1–6 ja seuraisi oppilasta aina 9. vuosiluokalle asti.

Tiedonsaannin ajoitus 
Taulukko 6 esittelee opettajien aikataulutoiveita vastaanottaessaan uutta ikäluok-
kaa.

TAULUKKO 6. Milloin opettajat haluavat saada tiedon vastaanottaessaan 
uutta ikäluokkaa?
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Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Kirjallisesti 1 6 15 1 4 1 28

Suullisesti 1 9 6 3 4 1 24

Opettajilta 1 7 – – – – 8

Vanhemmilta 1 1 – 1 – – 3

Lapselta 1 1 1 3

Huoltajien ja oppi-
laiden tapaamisella – – – – – – –

Yhteistyömuoto Esiopet- Luokan- Aineen- Erityis- Rehtorit Muut Yhteensä
tajat opettajat opettajat opettajat

Keväällä 1 4 4 5 – – 14

Ennen opetuksen 
alkua 1 5 5 – 1 – 12

Syksyllä – 3 6 – – 1 10

Ajoissa – 3 2 – 1 1 7

Ennen ryhmien 
muodostamista – – – 1 – – 1



Opettajat painottivat vastauksissaan etukäteistiedon merkitystä. Esiopetuksen ja eri-
tyisopettajat toivoivat tietoa uudesta ikäluokasta jo keväällä. Luokanopettajista osa
halusi etukäteistietoa keväällä, osa syksyllä. Vastauksissa jotkut aineenopettajista
toivat esille mahdollisen etukäteistiedon varassa oppilaan leimautumisesta. Siten
tieto halutaan ottaa vastaan vasta syksyllä, kun on itse jo tutustunut oppilaaseen. 

Kohti toimivampia nivelvaiheita

Kyselyjen tuloksena voidaan todeta, että opettajat kokevat nivelvaiheiden
välisen yhteistyön merkityksellisenä. On tärkeätä sekä oppilasta että opettajaa aja-
tellen, että tieto siirtyy kouluasteelta toiselle. Suuri osa opettajista määrittelee kui-
tenkin työpäivänsä kiireisiksi ja hektisiksi. Tämä heikentää omalta osaltaan opetta-
jien motivaatiota osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. Näin opettajien tutustuminen toi-
siinsa tai henkilökohtainen tiedonvälitys eivät ole välttämättä mahdollisia. Samoin
eri asteiden opettajien toimenkuviin tutustuminen opettajavaihdon kautta on sinäl-
lään erinomainen ehdotus, mutta riittääkö opettajilla kiinnostusta käytännön toteut-
tamiseen asti? 

Joissakin aineenopettajien vastauksissa oli myös tulkittavissa epäluottamuksen ää-
ni alemman asteen opettajien koulutuksen sekä ammattitaidon suhteen. Näitä en-
nakkoluuloja on syytä lähteä muuttamaan, jotta pääsemme molemminpuoliseen ar-
vostukseen eri koulumuotojen kesken. Tärkeätä olisi huomioida eri kouluasteiden
opettajien yhteen saattaminen jo kouluttautumisvaiheessa. Tällöin kehitetään yh-
teistyön avaimia tulevien opettajien työkaluiksi.  

Tämä nivelvaihekysely on pohjana Someron koulutoimen kehittämistyölle, jossa
yhtenä kohteena on nimenomaan nivelvaiheiden toimivuuden kehittäminen. Olem-
me työryhmänä muokanneet tiedonsiirtolomakkeet vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 väli-
selle yhteistyölle. Mutta matka jatkuu. Opettajien näkemykset tässä kyselyssä aut-
tavat meitä mahdollisten rakenteiden luomisessa eri kouluasteiden yhteistyötä kehi-
tettäessä.

Kaiken kaikkiaan osoittautui, että on paljon tapoja ja menettelyjä, jotka voivat pa-
rantaa siirtymävaiheen toimivuutta sekä oppilaiden että opettajien työn näkökul-
masta. Niiden käyttöönottoa kannattaa harkita.
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Vinni Irja
Tukipalvelut kokonaisvaltaisen opetuksen 
kumppanina Ruskeasuon koulussa  

Toiminnan perusteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa lapselle ja nuorelle monipuolisen kasvun
ja oppimisen mahdollisuus. Opetukseen liittyvien ohjaus- ja tukitoimien tarkoitus
on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus edetä opinnoissaan ikäkautensa ja yksi-
löllisten edellytystensä mukaisesti. Tässä artikkelissa kuvataan kokonaisvaltaisen
opetuksen toteuttamista Ruskeasuon koulussa Helsingissä. Opetuksen, kuntoutuk-
sen sekä hoito- ja avustustoiminnan perustana on se, että kaikessa toiminnassa luo-
tetaan 
• oppilaan aktiivisuuteen ja kykyyn oppia. Tämä tarkoittaa luontevaa, oppimisti-

lanteisiin sopivaa toimintatapaa ja rauhallisia lepohetkiä.
• oppilaan persoonallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Hänen koko per-

soonansa kehittymistä tuetaan edistämällä valmiuksia ja kehittymisen edellyttä-
miä tarpeita monipuolisesti (emotionaalinen, sosiaalinen, kognitiivinen ja mo-
torinen kehitys). Tämä edellyttää moniammatillista yhteistyötä.

• oppilaan aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen erilaisissa oppimistilanteissa, jol-
loin oppilas tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itse muita. Lähiympäristön aikui-
set vahvistavat oppilaan oma-aloitteista toimintaa ja antavat malleja. Esimer-
kiksi kommunikointia ja kielellisiä taitoja vahvistetaan mahdollisimman monis-
sa tilanteissa koulupäivän aikana.

• oppilaan itsetuntemuksen ja motivaation kehittymiseen. Oppilas tarvitsee on-
nistumisen kokemuksia kannustavassa ilmapiirissä. Hän tarvitsee ohjausta,
avustamista ja aitoa palautetta, joka kannustaa häntä positiivisesti ja kunnioitta-
valla tavalla. Positiivisessa ilmapiirissä oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja
spontaani uteliaisuus ja rohkeus lisääntyvät. Oppilas tietää, mitä häneltä odote-
taan ja toimii sen mukaisesti. 

• siihen, että harjoiteltavat taidot ovat hyödyllisiä oppilaalle myös
–  tulevaisuudessa –  kotona –  opiskelun aikana
–  työelämässä –  vuorovaikutustilanteissa
–  kommunikoitaessa –  leikissä ja vapaa-aikana –  kädentaidoissa
–  istumisessa –  seisomisessa –  liikkumisessa. 
Järjestelmällinen ja toistuva harjoittelu antaa valmiuksia myös myöhemmälle
oppimiselle. 

• siihen, että tietoinen toiminta ja oppiminen lisääntyvät oppilaan varttuessa. Tai-
dot voivat myös heikentyä haitan tai vamman seurauksena tai jos taitoja ei käy-
tetä. Oppilashuollon henkilöstön tietotaito tuleekin siirtää vähitellen huoltajille
ja jatko-opintopaikkojen työntekijöille. 
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Tukipalvelut

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan tukimuoto-
ja ovat oppilaanohjaus, oppilashuolto, tukiopetus ja erityisopetus. Niiden tuloksel-
liseen järjestämiseen vaikuttaa kodin kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatilli-
nen yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa. Vaikutusta vahvistaa muun muassa pal-
velusuunnitelmiin kirjattu hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Oppimisen mahdolli-
suudet, tavat ja keinot voidaan kirjata lapsen esiopetuksen suunnitelmaan ja vuosi-
luokilla oppimissuunnitelmaan. Erityisopetukseen otetulle tai siirretylle on tehtävä
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) sekä opinto-
ohjelma lisäopetuksessa ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. 

Oppilaanohjauksen tavoitteet on määritelty yksityiskohtaisesti perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa (2004). Oppilaanohjaus alkaa jo 1. vuosiluokalla ja
vahvistuu viimeisillä vuosiluokilla. Unelmia ja haaveita ei tyrmätä, mutta realitee-
tit jatkosuunnitelmiin pyritään tuomaan esille mahdollisimman varhain, jotta turhil-
ta pettymyksiltä vältytään. Tämä on erityisen tärkeää vammaiselle oppilaalle. 

Perusopetuslain (628/1998) 31 §:n ja perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den (2004) mukaan oppilashuoltoon kuuluu oppimisen perusedellytyksistä, fyysi-
sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on
moniammatillista yhteistyötä ja kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville se-
kä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Kunnassa tämä koskee usein
eri hallintokuntien välistä yhteistyötä. Näistä palveluista valtion erityiskoulut jär-
jestävät itse palvelu- ja kehittämiskeskuksina suurimman osan moniammatillisena
yhteistyönä.

Oppilashuoltoon kuuluu 
• kouluterveydenhuollon • erikoissairaanhoidon
• koulukuraattorin • psykologin
• sosiaalityöntekijän • kuntoutustyöntekijöiden 
palvelut. Liikuntavammaisten ja monivammaisten oppilaiden oppilashuollossa ko-
rostuu lääkinnällinen kuntoutus oppimisen perusedellytysten luojana. Lääkinnälli-
nen kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan yhteis-
työssä oppilaan, hänen huoltajiensa, lääkärin sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen yleisimpiä muotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia
ja puheterapia. Muita lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, kuten psykoterapiaa ja
ratsastusterapiaa, tulisi järjestää yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lainsäädäntö antaa hyvän pohjan oppilashuoltopalvelujen laadukkaalle järjestämi-
selle. Käytänteissä asiat eivät kuitenkaan aina hoidu yksinkertaisesti ja joustavasti.
Suurimpana esteenä lienevät taloudelliset tarpeet. Lakiin vetoamalla ja hyvällä mo-
niammatillisella yhteistyöllä ja asiakaslähtöisyydellä asiat saadaan luistamaan. Pe-
rusopetusiässä annettavat tukitoimet vähentävät varmasti tulevina vuosina monen
oppilaan kuluja. Valtion erityiskouluissa on kehitetty yhteistoimintamalleja, joita
kunnat voivat hyödyntää omia mallejaan kehittäessään. Tavoitteena on, että yhä
useampi vammainen oppilas voisi käydä oman kuntansa lähikoulua. On selvää, et-
tä vaikeimmin vammaiset oppilaat eivät voi opiskella lähikoulussaan ilman koko-
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naisvaltaisia opetus-, kuntoutus- sekä hoito- ja avustuspalveluja. Ilman niitä ei voi
puhua inklusiivisesta koulusta. Tarvitaan edelleen raja-aitojen kaatamista, ammatti-
laisten verkostoitumista ja tiimiytymistä vammaisen tai erityistukea tarvitsevan op-
pilaan ympärille; yhdessä tekemistä. Se vaatii tiedon jakamista ja toisen työn ym-
märtämistä ja kunnioittamista eri ammattiryhmien välillä; uudenlaista ammatillista
suhtautumista. Tehtävä on vaikea, mutta tekijäänsä palkitseva. Vammaisen tai eri-
tyistukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä arkea ei pidä vaikeuttaa
sillä, että palvelut joudutaan hakemaan eri paikoista. Se vie aikaa ja kuluttaa myös
henkisiä voimavaroja. Perheelle jää enemmän yhteistä laatuaikaa, kun palvelut saa-
daan samasta paikasta.

Tavoitteena ehyt koulupäivä

Opettaja vastaa oppilaan kouluoppimiseen liittyvien tavoitteiden saavutta-
misesta. Liikuntavammaista lasta opettaessaan hän tarvitsee kumppanikseen kun-
toutuksen, hoidon ja avustamisen ammattilaisia. Kun tähdätään ehyeen koulupäi-
vään ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja kuntoutumiseen, kukaan ammattilainen ei
voi toimia yksin.

Vammaisten ja muiden erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten poikkeavat tai
puuttuvat kokemukset ja vaikeus soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa ovat hyviä
esimerkkejä opetukseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja avustamistoimintaan liitty-
vistä haasteista. Uuden oppiminen, vuorovaikutus ja kommunikointi, paikasta toi-
seen siirtymiset sekä arjen muut toiminnot vaativat aikaa. Sirpaleinen ja nopeatah-
tinen aikataulu ei tue oppilaan kasvua ja oppimista. Yhden ammattiryhmän omasta
näkökulmasta katsominen ei myöskään riitä, vaan tietojen yhteensovittamisella saa-
daan yhteistä kokonaisvaltaisempi näkökulma.

Ehyeksi suunniteltu koulupäivä antaa oppilaalle enemmän aikaa, tilanteita ja koke-
muksia, joita hän oppimiseensa tarvitsee. Harjoitustilanteet liittyvät pääosin ja luon-
tevasti oppilaan arkeen, jokapäiväisiin tapahtumiin ja oppitunteihin. Oppilaalla on
mahdollisuus harjoitella valmiuksiaan luontevissa tilanteissa, oikealla tavalla ohjat-
tuna ja systemaattisesti. Näin syntyy oppimisen ja kuntoutumisen kannalta tärkeitä
toistotilanteita. Ruskeasuon koulussa on muun muassa esi- ja alkuopetuksessa va-
rattu koulutuntien lomassa aikaa arjen hallinnalle. Aika on myös merkitty lukujär-
jestykseen. Siihen on merkitty myös kaikki kuntoutukseen liittyvät asiat (kuntou-
tuslukujärjestys). Moniammatillinen yhteistyö on pakottanut miettimään ja suunnit-
telemaan uusia toimintamalleja. Eri ammattilaiset oppivat koko ajan toisiltaan, jo-
ko työn lomassa tai perehdytyskoulutuksessa. 

Moniammatillisesti yhdessä ehyeen koulupäivään

Oppimista tukevat ehyt koulupäivä, suunniteltu ympäristö, lääkinnällinen
kuntoutus,  kuntouttava oppilashuolto sekä kuntouttava hoito- ja ohjaustyö. Yhtei-
senä nimittäjänä on oppiminen; oppilaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen,
kunnioittaminen ja motivaation ylläpitäminen. Moniammatillinen yhteistyö näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi on haasteellinen tehtävä, johon tarvitaan yhteiset toi-
mintamallit, toisen ammattilaisen työn kunnioittamista ja yhteistä suunnittelua. 
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Tiimityö on moniammatillisen yhteistyön tärkeä väline. Ruskeasuon koululla jokai-
sella vuosiluokalla on perustiimi, johon kuuluvat opettaja, avustajat ja terapeutti tai
terapeutteja. Sen lisäksi tiimi voi kutsua tuekseen muita tarvittavia ammattilaisia.
On tärkeää, että tiimi organisoi ja aikatauluttaa toimintansa ja että tiimillä on vetä-
jä. Koska toiminnan kehittyminen on etenevä prosessi, tiimit ovat myös erilaisessa
kehityksen vaiheessa. Tiimien on löydettävä oma mallinsa toimia.

Moniammatillinen työyhteisö asettaa koulun johdolle erityisiä haasteita. Johtami-
nen kehittyy linjajohtamisesta väistämättä prosessien johtamisen suuntaan. Työnte-
kijöillä pitää olla luova ja joustava mahdollisuus kehittää omaa työtään, olla oman
työnsä johtajana, kokeilla ja myös lupa onnistua ja epäonnistua. Aluksi tarvitaan
paljon suunnittelu- ja kokeiluaikaa, kunnes asiat lähtevät rullaamaan. Tehtäväkuvat
muuttuvat. Moniammatillisen työn onnistuminen edellyttää koululta myös hyvää
työhyvinvoinnin suunnittelua.

Oppimisympäristö
Oppimisympäristöllä on keskeinen merkitys vammaisten ja muiden erityistukea tar-
vitsevien oppilaiden oppimisessa ja kuntoutumisessa. Oppimisympäristön (fyysi-
nen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen) suunnittelu ja toteutus on osa oppi-
laan moniammatillista kuntoutusta.

Oppimis- ja kuntoutumisympäristön tulee olla mahdollisimman turvallinen ja es-
teetön, jotta se mahdollistaa oppilaan aktiivisen toimimisen ja tukee oppilaan it-
seohjautuvuutta. Hyvä oppimisympäristö tarjoaa tilaisuuksia myös leikkiin, harras-
tuksiin ja omaan rauhaan. Se on kokemuksellinen ja virikkeinen, ja siten myös kie-
lellistä kehitystä tukeva. Hyvä oppimisympäristö herättää oppilaassa uteliaisuutta ja
mielenkiintoa erilaisten asioiden tutkimiseen ja halua toimia itse. Se lisää oppimis-
motivaatiota ja ohjaa monipuolisesti oppilaan kasvua sekä oman toiminnan ar-
viointia.

Lääkinnällinen kuntoutus
Terapeuttien ammattitaito on pohjana sekä yksilöllisessä terapiassa, terapeuttisissa
ohjaus- ja konsultointitilanteissa että kuntouttavissa ryhmätilanteissa ja arjen toi-
minnoissa. Näin kuntoutus muodostuu erilaisista ja erimittaisista terapiatilanteista
sekä kuntouttavasta perushoidosta – joko ryhmässä tai yksin. Näissä oppilaita ohja-
taan oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen – itsenäisesti, tuettuna tai
avustettuna. Terapeutit ohjaavat myös muuta henkilöstöä ja oppilaan perhettä vam-
mojen aiheuttamien ongelmien ehkäisemisessä (esimerkiksi seisominen, asentohoi-
dot, erilaisten tukien ja apuvälineiden käyttö) ja vastaavat uusien kuntoutuksellisten
taitojen ohjaamisesta ja opettamisesta. Opittujen taitojen ylläpitäminen ja vahvista-
minen arjessa toteutuu moniammatillisena yhteistyönä ja yhteistyössä perheiden
kanssa. 

Kuntouttava oppilashuolto
Vuosittaiset terveystarkastukset, terveyskasvatus ja terveystieto oppiaineena sekä
tartuntatautien ehkäisy ja hoito tukevat oppilaan kokonaisvaltaista oppimista ja
kuntoutumista.  Psykologin palvelut ovat oppilaan tapaamisia yksilöllisesti tai ryh-
mässä, oppilaiden vanhempien tapaamisia, muiden työntekijöiden konsultointia ja
yhteistyötä tiimissä. Sosiaali- ja kuntoutustyöntekijä tekevät työtä laajan verkoston

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

94



kanssa ja tuovat osaamisensa oppilaiden kanssa tehtävän yksilöllisen työn ohella
suoraan luokkatiimiin.

Kuntouttava hoitotyö – kuntoutumista arjessa
Oppilaan oppimisen ja kuntoutuksen tukeminen on luonnollinen osa hoitajan tai
koulunkäyntiavustajan työtä. Oppilaiden tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Hoitohen-
kilöstön ja koulunkäyntiavustajien tavoitteena on huolehtia näiden tarpeiden toteu-
tumisesta yksilöllisesti, turvallisesti ja tilanneherkästi.

Opetuksellisten asioiden ohjaaminen ja arjen hallinta koulukohtaiseen opetussuun-
nitelmaan sisältyvinä antavat hoitajille ja koulunkäyntiavustajille oppilaan lähi-
työntekijöinä jatkuvasti uusia haasteita. Usein toistuvat arjen tilanteet mahdollista-
vat suuren määrän toistoja, jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaan oppimistaitojen
ohjaajana ja kuntoutuksellisia tavoitteita arkeen siirtävänä työntekijänä hoitajalla ja
koulunkäyntiavustajalla on tärkeä rooli koulun arjessa, jossa kuntoutumisen ele-
mentit ovat läsnä joka hetki.

Kuntouttava hoito ja avustaminen ovat muutakin kuin fyysistä avustamista. Olen-
naista on osata houkutella ja motivoida oppilaan omat taidot ja voimavarat käyttöön
ja sitä kautta vahvistaa hänen itseluottamustaan. Lapsi ja nuori, jonka minätietoi-
suus ja ohjautuvuus ovat kehittyneet, osaa kertoa avuntarpeistaan ja ohjata itse
avustamistilanteissa vierastakin ihmistä. Viittomakieltä, pistekirjoitusta tai puhetta
tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja käyttävien oppilaiden kanssa korostu-
vat vuorovaikutustaidot: kuunteleminen, ajan antaminen ja oppilaan aktiivisuuden
tukeminen sekä oppilaantuntemus sekä tiedonkulusta huolehtiminen henkilöstön ja
oppilaan huoltajien välillä.

Oppimis- ja sosiaalisten tilanteiden ohjaamisessa on keskeistä huolehtia siitä, että
erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti ryh-
mään kuuluvien muiden oppilaiden kanssa ja että hän kykenee ottamaan huomioon
koulutoverinsa. Hoitaja ja koulunkäyntiavustaja kannustaa oppilasta yrittämään it-
se, ohjaa ratkaisemaan ongelmia ja tukee kohtaamaan onnistumisia ja epäonnistu-
misia. Hän kuuntelee ja lohduttaa, asettaa rajoja ja antaa rakentavaa palautetta tar-
peen vaatiessa. Erityisen tärkeää on, että hoitaja ja koulunkäyntiavustaja malttaa
odottaa oppilaan omaa, mahdollisesti hidastakin suoritusta. Hoitajan ja avustajan
tärkeä tehtävä on myös ohjata oppilasta ikätason mukaiseen oman ajankäytön suun-
nitteluun ja vastuun ottamiseen omista asioistaan.

Hoitajalla ja koulunkäyntiavustajalla on tärkeä rooli koulun moniammatillisessa yh-
teistyössä, joka tähtää aitoon yhdessä tekemiseen. Hoitajan ja koulunkäyntiavusta-
jan vastuulla on arjenhallinnan alue ja hän tuo oman 
• ammattitaitonsa • oppilaantuntemuksensa
• havaintonsa • ideansa
• ratkaisuehdotuksensa • kysymyksensä 
• ihmetyksensä 
yhteiseen, avoimeen keskusteluun luokkatiimissä. Oppilaan kuntoutumisprosessin
edistymisessä tärkeitä ovat tilanteet, joissa uusia ratkaisuja voidaan kokeilla ja ar-
vioida moniammatillisesti arjen tilanteissa.
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Oppilaan lähityöntekijänä hoitaja ja koulunkäyntiavustaja antaa hojksneuvotteluun
tietoa lapsen ja nuoren arjenhallintaan liittyvistä tavoitteista ja keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Kuntouttava hoito on 
• kokonaisvaltaista • ammatillista
• johdonmukaista • lasta ja nuorta kunniottavaa
• pitkäjänteistä • kärsivällistä 
työtä oppilaan rinnalla arjen toiminnoissa hänen kasvuaan ja kehitystään tukien.
Vaikka kuntouttava hoitotyö tähtääkin itsenäiseen tekemiseen, se voi joskus olla
myös puolesta tekemistä, jos oppilaan omat voimavarat eivät riitä. Kuntouttavassa
hoito- ja avustustyössä lähtökohtana on aina ihminen ja hänen tuen tarpeensa.

Valtion yleissivistävät erityiskoulut ovat vuosia kehittäneet kuntouttavaa hoitotyötä
ja antavat erityiskysymyksissä mielellään tukeaan ja apuaan kuntien kouluille. 

Perhe kumppanina

Perheen ja oppilaan lähiympäristön muodostaman lähiverkoston osallistu-
minen on oppilaan oppimisen ja kuntoutumisen kannalta oleellista. Huoltajien tuel-
la oppilas voi käyttää oppimiaan taitoja myös kotioloissa. 

Yhteistyömuotoja perheen kanssa ovat muun muassa 
• hyvä tiedotus, • kohtaamiset koulun ja kodin arjessa
• hojksneuvottelut • vanhempainillat ja -päivät
• lääkärintarkastukset • apuvälineiden sovitustilanteet. 
Hyviä kokemuksia on myös siitä, että vanhemmat keskustelevat keskenään esimer-
kiksi ohjatusti vanhempainpäivinä pienissä ryhmissä hyvin suunnitelluista aiheista.
Tärkeätä on muistaa, että vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. 

Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen 
kokonaisvaltaiseen opetukseen, kuntoutukseen 
sekä hoito- ja avustamistoimintaan

Opetusministeriö on antanut valtion erityisoppilaitoksille tehtäväksi huoleh-
tia perusopetuslain (628/1998) 39 §:n mukaisista erityisopetuksen tehtävistä. Oppi-
laitokset kutsuvat tätä toimintaa ohjaustoiminnaksi, jota ovat muun muassa koulu-
tuksen ja konsultaation sekä opetuksen ja kuntoutuksen jaksojen järjestäminen. Tä-
mä on kunnille maksullista toimintaa, ja sitä voidaan räätälöidä kuntien tarpeisiin.
Eri oppilaitokset ovat kehittäneet omille vammaisryhmilleen sopivaa ohjaustoimin-
taa ja uusia kunnille tarpeellisia toimintamalleja ollaan valmiita kehittämään yh-
dessä. Yhdeksi ohjaustoiminnan tärkeäksi haasteeksi on kouluissa nähty moniam-
matillisen työskentelytavan ideoiden siirtäminen kuntiin. Tavoitteena on löytää hy-
vä palvelukokonaisuus ja tukea oppilaan koulunkäyntiä hänen omassa koulussaan.
Valtion yleissivistävät erityiskoulut kertovat mielellään omista räätälöitävistä pal-
veluistaan ja järjestävät koulutusta tarpeen mukaan.
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Moniammatillinen yhteistyö vaatii koulun sisällä hyvin organisoitua perehdytys-
koulutusta. Eri ammattiryhmät perehdyttävät toisiaan ja jakavat omaa osaamistaan
myös muille. Näin syntyy yhdessä tekeminen.

Seuranta, arviointi ja laatutyö

Moniammatillinen työtapa on haasteellinen työmuoto, joka vaatii työtapojen
kehittämistä ja asioiden kirjaamista. Ruskeasuon koulun kuntoutusmalli on synty-
nyt tällaisen prosessin tuloksena ja sitä pilotoitiin lukuvuonna 2003–2004. 

Keväällä 2004 Ruskeasuon koulun kuntoutusmallia arvioivat ulkopuolinen arvioin-
tiryhmä, vanhemmat, oppilaat ja henkilöstö. Tähän on koottu joitakin keskeisiä ruu-
suja ja kehittämishaasteita.

Henkilökunta arvioijana 
Henkilöstöltä kysyttiin kuntoutusmallin suunnitteluprosessista, toimivuudesta, ar-
vioinnista sekä omasta motivaatiosta ja jaksamisesta. 

Henkilöstön mielestä moniammatillisen työskentelyn merkitys on lisääntynyt, aja-
tukset jäsentyneet ja työ tullut kokonaisvaltaisemmaksi. Kaikilla on sama päämää-
rä. Toimintamallin kirjaaminen nähtiin tärkeäksi. Oppilaiden tarpeisiin ja tavoittei-
siin pureudutaan entistä paremmin. Suunta nähdään oikeaksi, mutta käytännön työn
järjestämisessä on paljon haasteita. Uudenlainen tapa tehdä kuntoutustyötä vaatii
suunnitteluaikaa, ajattelutavan muutosta ja poisoppimista vanhasta. Johtamisen ke-
hittämiselle sekä arviointi- ja laatutyölle riittää myös haasteita.

Ulkopuolinen arviointi
Ulkopuoliset arvioijat olivat: lastenneurologian erikoislääkäri, kuntoutusylilääkäri,
erikoispuheterapeutti, kaksi toimintaterapeuttia ja fysioterapeutti. Heiltä kysyttiin
kuntoutuksen laadun ja määrän riittävyyttä ja sitä, onko painopisteiden valinta osu-
nut kohdalleen. Kysyimme myös, mikä sujuu hyvin ja mitkä ovat lähitulevaisuuden
haasteet.

Arvioitsijoiden mielestä yhteistyö moniammatillisen henkilöstön välillä sujuu hy-
vin ja ammatilliset raja-aidat on kaadettu. Yhteisö kantaa yhdessä vastuuta oppi-
laista. Tilat ja apuvälineet mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Toiminta-ajatus
ehyestä koulupäivästä on ilmeisen onnistunut. Ryhmien toiminta on suunniteltu hy-
vin.

Haasteena lähitulevaisuudessa on yhteistyömuotojen kehittäminen kodin ja koulun
välillä. Haasteena arviointiryhmä näki myös sen, että oppilaat ovat yhä vaikeammin
monivammaisia. Suuri vaihtelu toiminnallisten vaikeuksien ja kuntoutuksen tavoit-
teiden suhteen asettaa suuria vaatimuksia toiminnan toteuttamiselle. Ryhmä piti tär-
keänä, että oppilaille turvataan osallistumismahdollisuudet tasavertaisina muiden
ikätoverien kanssa. Koulun tulee myös kehittää toimintaansa siten, että eri mittarei-
den avulla seurataan asetettujen tavoitteiden ja perusoletusten paikkansapitävyyttä.

Arviointiryhmä halusi korostaa kuntoutusmalliin kirjattuja tavoitteita:
Ruskiksella luotetaan
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• oppilaan kykyyn oppia
• oppilaan persoonallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittymiseen
• oppilaan aktiiviseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin
• oppilaan itsetuntemuksen ja motivaation kehittymiseen
• tulevan elämän hyödyllisten taitojen harjoitteluun
• vammaan liittyvien ongelmien ehkäisyyn ja opittujen taitojen säilyttämiseen.

Kodin suorittama arviointi 
Oppilaiden vanhemmat tekivät arvioinnin vanhempainpäivänä ryhmähaastatteluna,
johon haastattelijat koulutettiin. Mallia arvioi 94 vanhempaa.

Vanhemmat kokevat yleensä koulun ilmapiirin myönteisenä, oppilaan yksilöllisyyt-
tä kunnioittavana ja omatoimisuuteen kannustavana. Koulun fyysinen ympäristö on
turvallinen ja toimiva. Koulutoverit ja sosiaaliset suhteet koetaan tärkeiksi. Henki-
löstöä vanhemmat pitävät ammattitaitoisena ja työhönsä motivoituneena. Moniam-
matillista työtapaa pidetään hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. Kuntoutuksen toteu-
tumista arjessa, osana koulutyöskentelyä, pidettiin enimmäkseen hyvänä. Osa van-
hemmista kertoi, että taidot ovat siirtyneet myös kotiin. Vanhemmat pitävät lasten-
sa viihtymistä koulussa hyvänä laatumittarina. Suurin osa vanhemmista kokee pääs-
seensä vaikuttamaan tavoitteiden asettamiseen.

Suurimpana haasteena vanhemmat kokevat tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehit-
tämisen. Vanhemmilla on oleellista tietoa lapsistaan. He toivovat säännöllistä yh-
teydenpitoa kuntoutusasioissa. Jotkut vanhemmat toivovat itselleen lisää ohjausta.
Joitakin vanhempia huolestuttaa henkilöstön vaihtuvuus. Saatiin myös paljon pie-
niä käytännön vinkkejä.

Oppilaiden suorittama arviointi
Pienet oppilaat kertoivat asioita, jotka ovat hyvin kokonaisvaltaisia. Kuntoutus on
luonnollinen osa heidän koulupäiväänsä ja he yleensä kokevat kaikki työntekijät
“kuntouttajiksi”. He puhuivat 
• leikistä • ihmisistä
• nauhojen solmimisesta • vaatteiden vaihtamisesta
• pukeutumisesta • peseytymisestä
• ruuan paloittelemisesta • kirjoittamisesta
• lukemisesta • laskemisesta
• “petojutuista” (konduktiivinen opetus) • wc-toiminnoista.

Isompien oppilaiden arvioinnissa kerrottiin enemmän terapioista, mutta myös ar-
keen liittyvistä asioista. Heidän mielestään kuntoutusta ovat esimerkiksi 
• eri terapiat • venyttely
• vartalon hallinta • seisominen
• kuntosali • uinti
• pohjallisten pitäminen • Mopo-ryhmä
• AAC-ryhmä • syömisen opettelu
• vaatteiden vaihtaminen.
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Lisäluokan oppilaat yhdistivät varsinaiset terapiat käytännön elämän sujumiseen.
He kertoivat esimerkiksi kunnon ylläpitämisestä, päivittäisten asioiden hoidosta,
pyykinpesusta ja liikkumisen harjoittelusta.

Lopuksi

Suomessa on hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen opetus- ja kuntoutushen-
kilöstö. Koulutus on kuitenkin eri henkilöstöryhmien välillä edelleen eriytynyttä.
Hyvänä puolena on, että saamme erityisosaajia. Koulutukseen tulisi kuitenkin liit-
tää enemmän opetusta yhdessä tekemisen menetelmistä ja tiimitaidoista, jotta niitä
ei työelämässä tarvitsisi alusta alkaen ryhtyä opettelemaan. Kaipaamme ajatteluta-
van muutosta. Työssä olemme oppilaiden ja perheiden palvelijoita, käytämme op-
pimiamme taitoja ja voimme oppia muilta työntekijäryhmiltä. Teemme työtä yh-
dessä eri ammattilaisten kanssa, emmekä muodosta vain oman ryhmämme “kuppi-
kuntia”. 

Jotta opitut taidot siirtyisivät arkeen, tulisi niitä opettaa myös arjen tilanteissa. Ope-
tus on kuntoutumista ja kuntoutuminen oppimista. Hyvin koulutetut ammattilaiset
voivat oppia toisiltaan, kunnioittaa toistensa työtä ja ennen kaikkea työskennellä
yhdessä oppilaan parhaaksi. Yhteinen suunnittelu ja voimien yhdistäminen säästä-
vät myös päällekkäiseltä työltä. Moniammatillinen yhteistyö vaatii yhteistä suun-
nitteluaikaa enemmän kuin perinteinen työskentelymalli. Tarvitsemme toisiamme ja
toistemme osaamista. Tavoite on luoda oppilaille edellytykset hyvään elämään, jo-
ka koostuu akateemisista taidoista ja arjen toimintojen osaamisesta niin hyvin kuin
se yleensä on mahdollista. Tavoite on huima, muttei mahdoton. Auttaisiko vastauk-
sen löytäminen erään erityisluokanopettajamme kysymykseen: “Miten aikuiset voi-
sivat yhdistää oppilaiden moninaiset tavoitteet kokonaisuudeksi, ohjelmaksi, jossa
oppilaiden päivä olisi ehyt ja opitut taidot siirtyisivät jokapäiväiseen elämään?”

Lähteet 

Perusopetuslaki 21.8.1998/628. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2004. Opetushallitus. Vammalan kirjapaino 
Oy. Vammala.   

Ruskeasuon koulun kuntoutusmalli (2004).
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Hotulainen Risto & Lappalainen Kristiina

Nuoruusiän minäkäsityksen rakentuminen ja 
tukeminen siirryttäessä toisen asteen koulutukseen

Johdanto

Nuoruusikään kuuluu useita kehitystehtäviä, joiden keskiössä on kestävän,
hierarkkisen, jäsentyneen, totuudenmukaisen ja testattavan minäkäsityksen rakenta-
minen. Päivittäin nuori prosessoi minäkäsityksensä rakennetta keräämällä koke-
muksia, vastaamalla erilaisiin haasteisiin, tekemällä erilaisia valintoja ja päätymäl-
lä tiettyihin ratkaisuihin. Aikaisemmat koulukokemukset, tehdyt valinnat, omien
mahdollisuuksien arviointi, ulkopuolinen tuki ja kannustus luovat suuntia nuoren
toiveille ja tavoitteille. Koulumaailmassa minäkäsitys sisältää nuoren käsityksiä it-
sestä oppijana (perusopetuksen oppilaana) ja hänen odotuksiaan onnistua tulevai-
suuden opinahjossa (lukion-, ammattikoulun opiskelijana tms.). 

Tarkasteltaessa oppilaiden siirtymistä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen
opiskelijan selviytymistä määrittää hänen tapansa hallita ja käsitellä koulun ja ym-
päristön asettamia vaatimuksia esimerkiksi kehitystehtävien läpikäymisessä (Rönkä
1992, 16). Perusopetuksen päättövaiheessa oleva nuori ohjaa omaa elämäänsä teke-
mällä erilaisia valintoja ja toimimalla niiden mukaisesti. On muistettava, että nuo-
ren elämän ohjaaminen tapahtuu ikäsidonnaisen kehitysympäristön tarjonnan mu-
kaisesti, jolloin yhteiskunta ja kulttuuri asettavat erilaisia haasteita ja rajoituksia
nuorten valinnoille. (Nurmi 1995, 262–264). Kouluympäristössä valintoihin vai-
kuttavat 
• nuoren koulutuksellinen henkilöhistoria
• toiset nuoret • ohjaus
• kannustus • menestyminen
• onnistuminen • arvot 
• omat käsitykset itsestä oppijana ja toimijana. 
Perusopetuksen tehtävänä on vahvistaa ja tukea nuoren myönteistä käsitystä itses-
tään edellä mainittujen osa-alueiden suhteen ja valmistaa häntä siirtymään nuoruu-
den tärkeän kehitystehtävän mukaisesti opiskelu- ja työelämään. 

Suurin osa perusopetuksen päättävistä nuorista “porhaltaa” toiselle asteelle ongel-
mitta ja selviytyy opinnoistaan koulutusputkissa kulkien. Heidän kouluminäkäsi-
tyksensä ja muodostumassa olevat opiskeluun tai ammattiin liittyvät minäkäsityk-
set ovat riittävästi jäsentyneet suhteessa oppilaitoksen vaatimuksiin ja tarjoavat si-
ten pohjan tavoitteelliselle, monia odotuksia ja arvoja sisältävälle toiminnalle. Nä-
mä nuoret kokevat, että “koulunkäynti on tärkeää tulevaa opiskelupaikkaa ajatel-
len” tai he ovat löytäneet “alan joka miellyttää ja työnäkymätkin ovat suht hyvät”. 

Osalle perusopetuksen päättövaiheessa olevista nuorista hakeutuminen ja osallistu-
minen toisen asteen koulutukseen eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Vaikeaan
tilanteeseen joutuvat ennen muuta ne nuoret, jotka jäävät valitsemansa toisen asteen
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koulutuksen ulkopuolelle. Osa nuorista joutuu vaihtamaan tai siirtämään tavoittei-
taan ja näin muokkaamaan uudenlaisen käsityksen omista päämääristään (vrt. Ho-
tulainen, 2003). Jotkut nuorista ovat vaikeammassa asemassa, koska heillä ei ole
toiveita herättäviä ja tavoiteltavia ammatti- ja koulutustoiveita. 

Syyt koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen tai jättäytymiseen ovat monitahoisia ja -
tasoisia. Osa nuorista ei pääse haluamalleen alalle, kun “ei riitä arvosanat ja pälli”.
Osa haluaa yksinkertaisesti “hengähtää” tai “kokeilla haralla eri aloja ja hakea vas-
ta sitten”. Osalle näistä nuorista, jotka eivät hakeudu jatkokoulutukseen, on saatta-
nut perusopetusvuosina syntyä negatiivisesti sävyttynyt minäkuva itsestä oppijana,
jolloin motivaatiota jatkokoulutuksen hankkimiseen ei enää välttämättä ole. Nuo-
relle itselleen koulutuksen ulkopuolelle jättäytyminen tai jääminen ei ole helppo
ratkaisu. Nuoresta voi tuntua, että “minä en jaksa käydä mitään koulua, ei minun
pää kestä eikä minua oo luotu koulun penkille istumaan” tai “päästötodistus oli niin
huono, että en kehdannu mennä mihinkään, enkä ois varmaan päässytkään”. (Lap-
palainen 2001)

Minäkäsityksen kognitiivisen ja sosiaalisen 
rakenteen kehittyminen

Minäkäsitys 
Minäkäsitys voidaan yleisesti määritellä kuvana, jonka muodostamme itsestämme.
Laajemmin esitettynä minäkäsitys voidaan jaotella toisistaan eroaviin minäkäsityk-
sen osiin. Osat edustavat eri alueilla omaksuttuja tietoja, taitoja ja koettua kompe-
tenssia esimerkiksi akateemisen osaamisen, ulkonäön, sosiaalisten suhteiden, käy-
töksen ja urheilullisuuden osalta (Harter 1985; Byrne 1996). Keräämällä kokemuk-
sia eri alueilta oppijat muodostavat jatkuvasti uusia kuvia itsestään. Useiden moti-
vaatioteorioiden perusteella oppijoiden muodostamat käsitykset itsestään toimivat
ohjaavina odotuksina suunnaten heidän toimintaansa niille aloille, joissa he tunte-
vat itsensä vahvoiksi, ja joista he saavat kannustavaa ja positiivista palautetta (esim.
Deci 1975; Bandura 1977).  

Minäkäsitykseen liittyy arvioiva osa, jonka yksilö muodostaa luomastaan kuvasta
kyseisellä osalla sekä tunteellinen osa, joka muodostuu yksilön muodostamasta tun-
teellisesta reaktiosta, jonka kuva hänessä virittää (vrt. Pajares 1996). Yksilöllä voi-
daan sanoa olevan myönteinen minäkäsitys, kun hän on tyytyväinen suorituksiinsa
ja arvioi itsensä ja luomansa kuvat positiivisesti (Harter 1999). Minäkäsityksen sub-
jektiivisuus selittää sen, että esimerkiksi keskenään samanikäisistä nuorista, jotka
ulkoisten standardien mukaan menestyvät samassa oppiaineessa samalla tasolla,
osa voi pitää itseään varmoina ja hyvinä oppijoina ja osa voi tuntea itsensä epävar-
maksi (vrt. Marsh 1990).

Minäkäsityksen rinnakkaisterminä käytetään usein itsearvostusta, jolle synonyy-
meinä esiintyvät suomen kielessä muun muassa itsetunto, yleinen minäkäsitys, it-
sekunnioitus ja itseluottamus. (vrt. Scheinin 2000.) Itsetunnon tutkimuksen tulok-
sista ja merkityksestä muun muassa  käyttäytymiseen, oppimiseen ja terveyteen on
viime aikoina esitetty varsin ristiriitaista tietoa (vrt. Baumeister ym. 2003). Tässä
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artikkelissa pidättäydytään itsetunto-keskustelun ulkopuolella ja keskitytään minä-
käsityksen kehityksen esittelyyn.

Yleisesti voidaan sanoa että minäkäsityksen ylläpitäminen ja uudelleenmuokkaus
ovat jatkuvasti kumuloituva kognitiivinen rakennusprosessi, jossa uusi minään liit-
tyvä tieto liitetään ja sulautetaan aikaisemmin muodostettuun minätietoon. Minään
liittyvien käsitysten tarkkuus, kompleksisuus ja hierarkkisuus ovat riippuvaisia sekä
käytössä olevasta kielestä että yksilön kognitiivisen kehityksen tasosta. Voidaan aja-
tella, että minäkäsitys on rakenteeltaan ensisijaisesti kognitiivinen (Harter 1999,
8–9). Toisaalta ne määritelmät, joiden perusteella minäkäsitys luodaan, muodostuvat
ympäröivän kulttuurin ja erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä. Eri-
tyisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu, kuten hyväksyntä ja palautteen oikeelli-
suus, vaikuttavat minäkäsityksen totuudenmukaisuuteen ja sisältöön (vrt. Mead
1967, 173). Tästä syystä minäkäsitys on myös sosiaalinen konstruktio eli rakenne.

Minäkäsityksen normatiivinen kehitys varhais- ja keskinuoruudessa
Nuoruusiän alkamisen tai päättymisen kronologinen rajaaminen on vaikeaa. Nuo-
ruudesta ei ylipäätään ole myöskään perusteltua puhua yhtenäisenä kehitysjaksona.
Sen sijaan nuoruudessa voidaan erottaa kehityksellisesti eri vaiheita.  Harter (1999,
28) jakaa minäkäsityksen nuoruusiän kehitysvaiheet kolmeen eri vaiheeseen, joita
ovat varhaisnuoruus, keskinuoruus ja myöhäisnuoruus. Tässä artikkelissa keski-
tymme kuvamaan nuorten minäkäsityksen kehitysvaiheita varhais- ja keskinuoruu-
dessa, koska nämä vaiheet ilmentävät oppijoiden kehitystä perusopetuksen ja toisen
asteen koulutuksen nivelvaiheessa. 

Harterin (1999) teoria minäkäsityksen rakennusvaiheista perustuu pääosin Piaget’n
teoriaan lapsen ja nuoren kognitiivisesta kehityksestä. Harterin (1983, 294) minä-
käsitysteorian ja Piaget’n teorian välillä havaitaan yhteneväisyyksiä esimerkiksi sil-
loin, kun lapset siirtyvät konkreettisten operaatioiden vaiheeseen. Tässä vaiheessa
tulee mahdolliseksi luokitusten ja yleistysten muodostaminen suhteessa itseen ja
omiin kykyihin (esim. “Olen hyvä liikunnassa, koska osaan uida, juosta ja luistella
taitavasti ja nopeasti”). Tällöin muodostettu käsitys “hyvä liikunnassa” on kor-
keamman tasoinen yleistys, joka on muodostettu hyvästä urheilumenestyksestä
usealla eri osa-alueella. Nuoruudessa siirtyminen formaalien operaatioiden vaihee-
seen edellyttäisi selkeän ja testattavissa olevan minäkuvan muodostumisen perus-
tuen ajatuksiin, tunteisiin, asenteisiin ja motiiveihin. Piaget’n teoria ei Harterin
(1999) mukaan pysty selittämään formaalien operaatioiden vaiheessa kaikkia kehi-
tykseen liittyviä variaatioita.

Piaget’n  & Inhelderin (1977) mukaan formaalien operaatioiden vaiheessa nuorten
tulisi pystyä käyttämään hypoteettis–deduktiivisia ajattelutaitoja sekä luomaan ja
testaamaan muodostamiaan formaalisia teorioita. Tästä näkökulmasta nuoren minä-
käsityksen tulisi olla selvästi jäsentynyt, organisoitunut ja rakenteellisesti testatta-
vissa oleva kokonaisuus. Harterin (1999) mukaan nuoret eivät kuitenkaan vielä for-
maalisten operaatioiden vaiheessa pysty muodostamaan toimivaa kokonaiskuvaa it-
sestä ja tästä syystä minäteoriat ovat harvoin testattavissa ja realistisia. Harterin
(1999, 30) mukaan tarvitaankin neo-Piagetialaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin
ymmärtää subjektiivisen kognitiivis–kehityksellisen minäkäsityksen yhteys kehit-
tyvään ja muokkautuvaan objektiiviseen minäkäsitykseen. Lisäksi tiedetään, että
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minäkäsityksen rakenne ja sen tarkkuus voivat vaihdella esimerkiksi kykyalueelta
toiselle siirryttäessä. Tämän vuoksi Harter (emt.) kritisoikin Piaget’n (1977) teori-
aa. Siinä ei oteta huomioon lapsen kokemusten, opetuksen, tuen ja harjoittelun vai-
kutusta, jotka kuitenkin määrittelevät kehityksen suunnan ja vauhdin kyseisen ky-
kyalueen minäkäsityksen osalta (vrt. Case 1991, 226–227). Pääsääntöisesti lasten ja
nuorten minäkäsityksen kehitykseen liittyvät muutokset ja vaiheet seuraavat kogni-
tiivisen kehityksen säännönmukaisuutta, mitä Harter (1999, 28) nimittää normatii-
viseksi kehitykseksi.

Selvän, testattavissa olevan ja itseä tyydyttävän minäkäsityksen muodostaminen on
yksi yksilön haasteellisimmista kognitiivisista kehitystehtävistä. Omaan persoo-
naan, päämääriin, tulevaisuuteen ja elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset saat-
tavat jossain vaiheessa elämää tuntua kenestä tahansa vaikeilta. Etenkin nuoruusikä
lukuisine kehitystehtävineen (vrt. Havighurst 1972, 45–82) aiheuttaa suuria painei-
ta käsitellä minään liittyvää kumuloituvaa tietoa monella eri tasolla. Kognitiivisen
kehityksen rajoitteista johtuen voi nuoren olla vaikeaa tulkita esimerkiksi ristirii-
taista minään liittyvää tietoa kehityksestään (“Olla lapsi vai aikuinen?”). Ongelmia
saattaa muodostua myös tilanteissa, joissa nuori yrittää ymmärtää tunteellisia reak-
tioitaan suhteessa muodostamiinsa kuviin. Minään liittyvä tieto voi vaihdella tilan-
teesta riippuen (“Kotona, koulussa ja kavereiden kanssa”), joten nuoruusiässä koko-
naisuuden (“Millainen minä olen ja millainen minä haluan olla?”) rakentaminen har-
moniseksi kuvaksi on usein hankalaa. Voidaan sanoa, että nuoruusiässä koetaan mi-
näkäsityksen kehityksen osalta kaikkein intensiivisin rakennusvaihe (Van der Werff
1990, 30). 

Lähestyttäessä toisen asteen koulutuksen aloittamista nuoren tulisi pystyä rakenta-
maan kokemuksistaan, palautteesta, kannustuksesta ja tuesta  jäsentynyt kuva itses-
tä, jonka perusteella hän voi tehdä tulevaisuuteensa vaikuttavia koulutusvalintoja.
Tässä vaiheessa nuoren odotetaan pystyvän tunnistamaan ja erottelemaan kattavas-
ti vahvuuksiaan ja heikkouksiaan eri alueilla ja vertailemaan pätevyyttään tarjolla
oleviin opiskelu- ja ammattivaihtoehtoihin. Voidaan kuitenkin olettaa, että kaikki
nuoret eivät ole valmiita tekemään tulevaisuutta koskettavia tärkeitä ratkaisuja joh-
donmukaisesti ja perustellen. Tällöin voi olla helpompaa seurata kavereiden teke-
miä valintoja tai “jättäytyä” valintojen ulkopuolelle. (Lappalainen 2001)

Minäkäsityksen kognitiivinen ja sosiaalinen rakentuminen 
varhais- ja keskinuoruudessa
Varhaisnuoruus kytkeytyy puberteettiin. Nuoren kognitiivisessa, psyykkisessä ja
sosiaalisessa kehityksessä tapahtuu muutoksia. Minäkäsityksen rakennusprosessiin
käytettävä minätieto on nuoruuden varhaisvaiheessa riippuvainen sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa saadusta palautteesta. Palautteessa korostuvat useimmiten toisten
nuorten arvot ja asenteet. Palautteen perusteella toimintaa pyritään muuttamaan yh-
denmukaisempaan ja hyväksyttävämpään suuntaan.

Nuoruusikää yhdistäviin arvoihin sisältyy koodeja esimerkiksi vaatetuksesta, kie-
lestä ja käyttäytymisestä. Vallalla oleva nuorisokulttuuri ja siihen tietoisesti vaikut-
tava kaupallinen nuorisokulttuuriteollisuus muokkaavat koodien tunnistamista ja
käyttöä (Hautamäki & Hautamäki 1997, 347). Kouluun ja oppimiseen liittyen on
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yleistä, että koulumenestystä ja koulussa oppimista vähätellään. Se voi epäsuorasti
ohjata myös hyvin menestyneiden oppilaiden keskuudessa koulumenestyksen ja op-
pimisen arvostuksen laskuun ja jopa tietoiseen alisuoriutumiseen, jolla pyritään
hankkimaan hyväksyntää toisten nuorten keskuudessa (Urdan & Maehr 1995; Ho-
tulainen & Schofield 2003). Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että suhtautumi-
sessa oppimiseen on kuitenkin selviä koulu-, luokka- ja kaverikohtaisia eroja, joten
kaikissa tapauksissa ei välttämättä päädytä edellä kuvatun kaltaiseen tilanteeseen
(Brendt & Keefe 1996). 

Kognitiivisessa kehityksessä tapahtuneet muutokset auttavat nuoria vähitellen erot-
telemaan suoritus- ja alakohtaisia minäkäsityksiä erilaisissa yhteyksissä ja muodos-
tamaan yhä tarkempia kuvauksia ja yleistyksiä liittyen omiin kykyihin ja osaami-
seen. Tässä vaiheessa nuoren on mahdollista erotella omaa osaamistaan eri alueilla
(esim. “Olen älykäs”), tunteita (esim. “Olen surullinen”) ja sitä kuinka käytös tai
tunteet eroavat erilaisissa konteksteissa (esim. “Minä olen riehakas kaveripiirissä,
hiljainen kotona tai ujo vieraiden ihmisten kanssa”). Edistysaskeleet kognitiivises-
sa kehityksessä mahdollistavat korkeamman asteen yleistysten tekemisen omista
kompetensseista (esim. “Olen älykäs, koska minulla on laaja sanasto, minulla on
erikoisia ajatuksia ja paljon hyviä ideoita”). Vastaavien yleistysten muodostaminen
on mahdollista myös negatiiviseen suuntaan. Vaikka yleistyskyky kasvaa, ovat
yleistykset vielä usein eriytyneitä ja saattavat sisältää toisilleen vastakohtaista in-
formaatiota, jonka ristiriitaisuutta ei pystytä täysin huomaamaan (esim. “Olen iloi-
nen kavereiden kanssa ja surullinen vanhempien kanssa”). Varhaisnuoruudessa
yleistysten vastakkaisuus ei tuota ongelmia, vaan antaa mahdollisuuden roolimai-
seen käyttäytymiseen kontekstin mukaan. (Harter 1999, 64–65)

Varhaisnuoruudessa negatiiviset kokemukset korostuvat. Tilannekohtaisesta epäon-
nistumisesta saatetaan muodostaa hyvinkin epärealistisia yleistyksiä ja mustaval-
koisia totuuksia omista kyvyistä ja esimerkiksi mahdollisuuksista oppia ja onnistua.
On tyypillistä, että yksi häpeällinen kokemus kavereiden keskuudessa tai esimer-
kiksi epäonnistunut matematiikan koe voi tuntua nuoresta  katastrofaaliselta. Onkin
todettu, että nuoret, joilla on heikko itsearvostus, arvioivat  heikoimman osa-alu-
eensa tärkeämmäksi itselleen kuin ne oppilaat, joilla on hyvä itsearvostus (Harter
1999). Tyypillistä on, että nuoret helposti korostavat oman heikon osa-alueen tär-
keyttä, mistä saattaa olla seurauksena välttämisorientoinutta käyttäytymistä, ma-
sennusta ja jopa itsetuhoista käyttäytymistä (vrt. Marttunen & Pelkonen, 1998).

Perusopetusympäristössä omaa menestymistä osataan tarkemmin eritellä eri oppiai-
neiden välillä kuin lapsuudessa. Muutokset oppimisympäristössä vuosiluokille 7–9
siirtymisen jälkeen lisäävät kuitenkin mahdollisuutta kokea epäonnistumista. Esi-
merkiksi vuosiluokkien 7–9 oppimisvaatimukset korostavat vuosiluokkia 1–6 enem-
män kilpailua arvosanoista ja suoritusten avoimempaa vertailua suhteessa toisiin op-
pilaisiin. Uudet vertaisryhmät oppiaineittain ja aikaisempaa etäisemmät opettaja
–oppilas-suhteet lisäävät epäonnistumisen kokemisen mahdollisuuksia (Eccles ym.
1993). Kokonaisuuden hahmottaminen suhteessa koettuun onnistumiseen, epäonnis-
tumiseen ja kokemusta vastaaviin syihin saattaa olla epäselvää ja mustavalkoinen
oma tulkinta epäonnistumisesta voi jäädä ilman varmistusta; onko kyseessä epäon-
nistuminen oppilaana, matematiikan oppijana, matematiikan tietyllä osa-alueella
(algebra), huolimattomuus laskukaavan soveltamisessa vai jokin täysin kyseisen op-
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piaineen ulkopuolinen syy? Odotusten ohella myös ympäristön arvot vaikuttavat
nuoren toimintaan. Pidetään arvokkaana sellaista toimintaa, jota nuorelle tärkeät
henkilöt kuten vanhemmat, ystävät, ja opettaja arvostavat. Toisaalta ne tehtävät, jois-
sa nuori pelkää epäonnistuvansa tai joissa hän jää vaille kannustusta ja  tukea me-
nettävät helposti arvoaan.

Keskinuoruudessa minäkäsitykset laajenevat sisällöltään ja jatkavat edelleen eriy-
tymistään. Nuoret pystyvät reflektoimaan kokemuksiaan aiempaa tarkemmin ja
usein he kyseenalaistavat itseensä liittyvän vastakkaisen tiedon olemassaolon. Nuo-
ret pystyvät ymmärtämään, miten tilannekohtaisuus vaikuttaa omaan käytökseen ja
muodostettuun minäkuvaan. Kehityksen seurauksena aikaisemmin mustavalkosä-
vytteiset minätotuudet muotoillaan problemaattisempaan suuntaan suhteessa omaan
persoonaan (esim. “Kuka minä olen?”). Abstraktin ajattelun avulla nuoret pystyvät
vertailemaan tekemiään yleistyksiä toisiinsa. Sen sijaan kognitiivinen kehitys ra-
joittaa näiden yleistysten vertailua, mikä voi aiheuttaa konfliktitilanteita ja huoles-
tumista omasta persoonallisuudesta (esim. “Miten tunteeni voivat vaihdella äärim-
mäisyydestä toiseen vain siirtyessäni koulusta kotiin? Mikä minussa on vialla?”). 

Vaikka Piaget’n ja Inhelderin (1977) mukaan nuorten tulisi pystyä muodostamaan
testattavissa olevia hypoteeseja ja teorioita tässä vaiheessa, on kokonaisvaltaisen ja
testattavan minäkäsityksen muodostaminen edelleen erittäin vaikeaa. Ongelman
muodostavat lukuisat nuoren kehitystehtäviin liittyvät uudet kehitystehtävät, haas-
teet ja näkökulmat, jotka tuottavat uutta minäkäsitykseen liittyvää tietoa sosiaali-
sista ja romanttisista suhteista, rooleista, odotuksista, valinnoista ja niin edelleen.
Kokemukset sisäisistä minäkäsityksen määrittelyn ristiriidoista, ongelmakohdista,
epäloogisuudesta, testaamisen ja autenttisuuden puutteesta edustavat tätä kehitys-
vaihetta. Kognitiivisen kehityksen rajoitteet käsitellä minään liittyvää vastakkaista
informaatiota saattavat johtaa vaikeisiin ristiriitatilanteisiin, turhautumiseen ja ah-
distukseen. (Harter 1999, 68–71) 

Keskinuoruudessa nuoret ovat huolissaan siitä, mitä toiset nuoret ajattelevat hänes-
tä (esim. “Kun sanoin aamulla vain moi, niin kaikki katto mua ihan ihmeissään”).
Sosiaalisen hyväksynnän lisäksi erityisesti nuorten paineet olla ulkonäöllisesti hy-
väksytty lisääntyvät keskinuoruudessa, mikä voidaan osoittaa nuorten ulkonäköön
liittyvien arviointien ja itsearvostuksen läheisestä yhteydestä (Harter 1999). Harter
(2000) on havainnut, että tyttöjen arvioinnit omasta ulkonäöstään muuttuvat nega-
tiivisemmiksi keskinuoruudessa ja erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat ne nuoret,
joiden ulkonäöllinen ideaaliminäkäsitys eroaa huomattavasti heidän sen hetkisestä
omaa ulkonäköään koskevasta arvioinnista. Yleisenä syynä heikkoihin arviointeihin
ovat julkisuudessa esitetyt naisihanteet, joihin harva tyttö tai nainen voi täysin sa-
maistua (emt.). 

Ideaali- ja aktuaaliminäkuvan erojen selvittämisen avulla voidaan Harterin (1999,
132) mukaan ennustaa muidenkin tärkeiden minäkäsityksen alueiden vaikutusta it-
searvostukseen ja mahdolliseen masennukseen. Tutkimuksessaan Harter ja Jackson
(1993, 398–399) ovat osoittaneet, että tunnereaktiot ovat yhteydessä nuorelle tär-
keän minäkäsityksen osa-alueen menestymisen ja onnistumisen kokemiseen ja
muutoksiin. Joillakin nuorilla negatiiviset tunnereaktiot aiheuttavat itsearvostuksen
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laskua, mutta toisilla nuorilla negatiivinen tapahtumaketju voi alkaa myös itsear-
vostuksen laskusta, josta seuraa negatiivisia tunnereaktioita. Nuorten keskuudessa
negatiivisia tunnereaktioita aiheuttaa etenkin sosiaalinen hyväksynnän puuttuminen
ja ulkonäöstä huomauttelu. Lisäksi masennusriskiä saattavat lisätä ongelmalliset
suhteet läheisiin ihmisiin, heidän tuen ja kannustuksen puute tai tuen ristiriitaisuu-
det nuorelle tärkeiden osaamisen osa-alueiden välillä. 

Lahjakkaille nuorille voi ilmaantua vastaavia itsearvostuksen ongelmia nuoruusiäs-
sä (vrt. Rimm 2002). Heidän kokemansa paine olla jatkuvasti erikoisen lahjakkaita
lisääntyvillä ja syventyvillä tietojen ja taitojen alueilla, jotka yhdistyvät nuoruusiän
vaatimuksiin olla samanaikaisesti sosiaalisesti ja ulkonäöllisesti hyväksytty, voi ai-
heuttaa nuorelle ristiriitaisen tilanteen, jossa omat kyvyt koetaan rajalliseksi. Risti-
riitatilanne voi johtaa riittämättömyyden tunteeseen, itsearvostuksen järkkymiseen,
tunne-elämän häiriöihin ja saattaa ilmetä myös syömishäiriöinä. (vrt. Baumeister
ym. 2003; Harter 1999)

Joillakin nuorilla minäkäsityksen rakentamiseen kuuluu jo tässä vaiheessa myös
oman paikan etsiminen rajoja kokeilemalla lapsuus–nuoruus–aikuisuus-akselilla.
Ne nuoret, jotka valitsevat itselleen ehdottaman maskuliiniset tai feminiiniset roo-
lit, joiden mukaan voi olla helppo käyttäytyä, voivat olla erityisen haavoittuvaisia.
Tämä johtuu siitä, että ehdottomat roolit johtavat helposti stereotyyppiseen käyt-
täytymiseen ja samalla huoleen käyttäytyä myös toisin (esim. “Olenko minä tällai-
nen vai esitänkö minä jotain, mitä minä en oikeasti ole?”). Esimerkiksi huomiota ja
hyväksyntää hakevan “feminiinisen” roolin esittäminen, voi johtaa rajattuihin va-
lintamahdollisuuksiin, joita roolin esittäminen edellyttää. Samalla nuoren “oman it-
sensä” löytäminen saattaa pitkittyä. Lisäksi kulttuurisiin vähemmistöryhmiin kuu-
luvat nuoret joutuvat arvioimaan omaa asemansa suhteessa valtakulttuuriin. (Harter
1999, 73–76) 

Voidaan ajatella, että keskinuoruus edustaa parhaiten usein kuvattua teini-ikäisen
muutosvaihetta, johon oletetaan kuuluvan irrationaalista käyttäytymistä ja ailahte-
levia tunteita. Nuorten kanssa toimivien henkilöiden tulisi osata yhdistää tunnus-
merkit oikeaan kehitysvaiheeseen ja heidän olisi myös syytä tietää, mitkä syyt ovat
poikkeavan toiminnan taustalla ja miten nuorta voitaisiin helpottaa käsittelemään
ristiriitaista minään liittyvää informaatiota. Erityisesti nuoruusiän masennuksen
tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen ovat merkitykseltään tärkeitä, kun tiedetään,
miten usein masennustilat uudistuvat ja miten aikuisuusiän psyykkinen hyvinvoin-
ti voi vaarantua nuoruusiän negatiivisten kokemusten seurauksena (vrt. Marttunen
& Pelkonen 1998). Koulussa masentuneisuus, haluttomuus työskennellä ja kyky
liittää oppimiseen arvoja voi johtua siis koulun ulkopuolisista tekijöistä, mutta
myös koululla, aikaisemmilla oppimiskokemuksilla ja tarjottavalla opetuksella on
vaikutusta oppilaan minäkäsitykseen ja itsearvostukseen. 

Minäkäsitys ja oppiminen 
Perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun,
oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta hän voi hankkia elämässä tar-
vitsemiaan tietoja ja taitoja ja saada valmiuden jatko-opintoihin. Tässä tehtävässä
onnistumista tukee oppimiskäsitys joka muodostuu oppijalle aiemmin rakentunees-
ta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Oppimisympäristön
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tulee tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen itseoh-
jautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppi-
laiden persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen katsotaan
jokaisen opettajan tehtäväksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) 

Persoonallisuuden ehkä keskeisin rakenne on minäkäsitys, joka syntyy vähitellen,
kun oppilas oppii tarkkailemaan itseään – millaiset ovat minun 
• taitoni • kykyni
• tunteeni • vahvuuteni
• heikkouteni • rajani
• tarpeeni • voimavarani
• motiivini • tavoitteeni
• tulokseni. 
Lisäksi minäkäsitykseen kuuluu myös erilaisten vaihtoehtojen tunnistaminen: mikä
on minulle tärkeää, mitkä ovat minun valintani ja päätökseni, tunnistanko valintani
seuraukset. (Toivonen 2004) 

Koska koulu ja oppiminen ovat lähes jokapäiväisesti läsnä nuoren elämässä, on
koulunkäynnin sujuminen yksi keskeisistä nuoren elämää ohjaavista tekijöistä
(Harter 1996, 34; Ahonen & Aro 1999, 15). “Kehut koulussa ja kotona” kannusta-
vat oppilasta yrittämään ja muodostamaan realistista kuvaa oppimisestaan. Oppilaat
mieltävät esimerkiksi sekä osaamisalueensa että tukitarpeensa pääasiallisesti koulu-
aineiden kautta. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaalta kysyttäessä, missä hän
on hyvä, on vastauksena koulussa hyvin menestyvällä oppilaalla esimerkiksi “kieliä
osaan aika hyvin”, mutta oppilas, jonka koulumenestys on heikko, saattaa vastata
esimerkiksi “ei tietoa”. (Lappalainen 2001.) Negatiiviset koulukokemukset voivat
vaikuttaa välttämisorientoituneen toiminnan joko alkamiseen tai vahvistumiseen tai
molempiin ja samalla koulunkäynnin arvostuksen laskuun. Jos koulu, koulussa tar-
jottavat tehtävät ja niissä epäonnistumisen koetaan haittaavan minäkuvaa varhai-
sessa nuoruusvaiheessa, on ymmärrettävää, että nuori yrittää vähätellä koulussa tar-
jottavien oppimistehtävien arvoa. On parempi olla ollenkaan yrittämättä kuin jou-
tua noloon tilanteeseen osaamattomuuden takia. Minäkäsityksen kehityksen turvaa-
miseksi välttämisorientoituneen käytöksen avulla pyritään ylläpitämään myönteistä
minäkuvaa (Niemivirta 1997, 75). 

Koulunkäynnin edetessä haasteellisen oppimisen välttämiskierre minäkuvan suoje-
lemiseksi voi johtaa ikätasoa alhaisempaan tieto- ja taitotasoon myös koulun alku-
vaiheessa hyvin pärjänneillä oppilailla. Olisi tärkeää, että oppilaita ohjattaisiin lop-
putuloksen sijaan jo varhaisessa vaiheessa arvioimaan omaa toimintaansa. Mielen-
kiintoisessa tutkimuksessaan Cain ja Dweck (1995) havaitsivat, että jo viisivuotiai-
den lasten välillä voidaan havaita eroja heidän suhtautumisessaan epäonnistuneen
tehtävän lopputulokseen. Toisille lapsille epäonnistuminen oli harmitonta (esim.
“Yritän uudelleen” tai “Yritin parhaani”), kun taas toiset lapset tuomitsevat itsensä
huonona tehtävän suorittajana (esim. “Minä en osaa” tai “Minä olen huono”). Jäl-
kimmäisellä ryhmällä negatiivinen suhtautuminen epäonnistumiseen oli kehityksen
myöhemmässä vaiheessa yhteydessä välttämisorientoituneeseen toimintaan vastaa-
vanlaisissa tehtävissä. Myös varhaiskasvatuksella on siis tehtävänsä tunnistaa ja en-
naltaehkäistä välttämisorientoitunutta toimintaa ja yrittää tukea oppimisorientoitu-
nutta suuntautumista (Borkowski & Thorpe 1994). Edellisen esimerkin perusteella
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voidaan hyvin olettaa mihin suuntaan lopputulosta ja virheettömyyttä korostava op-
pilasarviointi ohjaa lapsia ja nuoria. 

Ongelmia näyttää muodostuvan erityisesti silloin, kun nuorelle tärkeät ja läheiset
henkilöt eivät osaa toimia oppimista ja yksilöllistä kehitystä tukien vaan painotta-
vat lopputuloksen ja menestymisen tärkeyttä esimerkiksi suhteessa toisiin oppilai-
siin. Vanhemmat ja opettajat voivat erehtyä ylikorostamaan esimerkiksi koulussa
menestymistä. Tämä voi aiheuttaa sen, että ylikorostetaan vaikkapa matematiikan
suoritusten ja saavutusten vaikutusta elämässä menestymiseen. Erityisesti, jos ti-
lanteeseen liittyy häpeän tunne, voi nuoren itsearvostus muuttua negatiiviseen suun-
taan laukaisten välttämisorientoituneen käyttäytymisen. Lopputulosta ja menestys-
tä korostavat arvioinnit voivat johtaa negatiivisiin itsearviointeihin: “olen tyhmä” ja
“epäonnistuin menestymisessä”. Menestymisen tarve ei kuitenkaan ole ainoa itse-
arvostusta määräävä tekijä. Koulumaailmassa olisikin rakentavampaa puhua me-
nestymisen sijaan onnistumisesta.

Se, miten nuori näkee omat mahdollisuutensa oppia eli millaiset odotukset hänellä
on oppimisestaan, vaikuttaa osaamisalueittain muodostuviin ja eriytyviin arvoihin.
Nämä arvot alkavat vaikuttaa jo varhaisesta nuoruusiästä alkaen oppimismotivaati-
oon. Luonnollisesti oppilaat panostavat niihin osa-alueisiin, joissa he uskovat on-
nistuvansa. Työskentely voi saada lisäarvoa sen mukanaan tuoman kompetenssin
kasvun, mielenkiinnon ja hyödyllisyyden mukaan. Oppilaan arvojen muodostumi-
seen oppimista ja koulutyöskentelyä kohtaan vaikuttavat myös muun muassa van-
hemmat, ystävät ja opettajat. (Wigfield & Eccles 1992, 288) 

Arvojen kehittymisen polku voi viedä myös täysin pois koulussa tarjotusta opetuk-
sesta. Vaikeuksia on etenkin oppilailla, joiden joko menestymisen tai oppimisen tai
molempien odotukset ovat alhaiset ja joille oppiminen ja itsensä kehittäminen ei ole
tarjonnut tavoiteltavan arvoisia päämääriä. Nuorelle saattaa olla muodostunut ra-
joittunut kuva itsestä toiminnansuorittajana eli onnistujana (vrt. Borkowski & Thor-
pe 1994). Tällaisessa tilanteessa nuoren toiminnan tavoitteet saattavat olla hyvin
epärealistisia tai tavoitteen ja toiminnan yhteyksiä on vaikea muodostaa. Kun teh-
tävä tai toiminta ei viritä realistista ja tavoitteellista mielikuvaa, on toimintaan vai-
kea yhdistää mitään tavoiteltavia arvojakaan. Osittain tästä syystä joillekin nuorille
voi olla edelleen vuosiluokkien 7–9 loppuvaiheessa vaikea hahmottaa, miten tämän
hetkinen toiminta koulussa ja nyt tehtävät valinnat ovat yhteydessä esimerkiksi hä-
nen myöhempiin ammatti- ja opiskeluvalintoihinsa (vrt. Lappalainen 2001). Tilan-
teen kehityttyä näin pitkälle on haasteellista rakentaa positiivinen oppimista ja
oman kompetenssin kehittymistä korostava tavoitteellinen oppimisilmapiiri. 

Oppilaiden yksilölliset tarpeet ovat nousseet koulukasvatuksen käyttämien mene-
telmien määrittäjiksi ja jäsentäjiksi. Yksilöllisten piirteiden ja tarpeiden huomioon
ottaminen opetuksessa on perusta sille, että jokainen oppilas saa opetusta ikäkau-
tensa ja edellytystensä mukaisesti. Mutta yksilöllisyyden korostamisen lisäksi tar-
vitaan myös yhteisöllisyyden korostamista. Yksilöllistä oppimista tukee aktiivises-
sa, vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen (Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2004). Muutokset 2000-luvun alun työelämän toimintata-
voissa ovat korostaneet verkostoitumisen ja tiimityön merkitystä. Koulutuksen ken-
tällä on yksimielisesti todettu tarve edistää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja antaa
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heille yhteistoiminnallisen työskentelyn malleja. Käsitys osaamisen luonteesta on
muuttumassa yhteisöllisempään suuntaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on vahvasti nostettu yksi-
löllisen oppimisen ja osaamisen rinnalle sosiaalinen, yhteistyössä tapahtuva oppi-
minen ja yhteisöllisen osaamisen aakkoset (Vauras 2004). Yhdessä tekemistä ha-
luaisivat myös oppilaat “välillä ois ihan mukava tehdä ryhmä- tai paritöitä ettei opet-
taja ole koko ajan suuna päänä”. Koulun perinteinen ryhmätyö ei useinkaan täytä
yhteistyössä oppimisen ehtoja, jonka ydin on vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Ai-
dossa yhteistyössä oppimisessa tarvitaan hyvin kehittyneitä sosiaalisia taitoja sekä
omien tunteiden ja motivaation hallintaa. 

Opetuksessa ei voi Vauraan (2004) mukaan tiukasti keskittyä tiedollisiin, kognitii-
visiin sisältöihin ja päämääriin, vaan on kehitettävä myös oppilaiden sosiaalisia,
emotionaalisia ja motivationaalisia pätevyyksiä. Koululuokan sosiaalisella ilmapii-
rillä on suuri merkitys nuoren itsearvostuksen kehitykselle ja menestymiselle kou-
lutyössä. Yhteisöllisyyttä vuosiluokan tasolla lisäävät pieniltä tuntuvat asiat kuten
yhdessä laaditut säännöt, järjestäytynyt oppilaskuntatoiminta tai lukuvuoden alkuun
sijoitetut tutustumisjaksot, jolloin vuosiluokka ja luokanvalvoja tutustuvat toisiinsa
(ks. esim. Laukkanen ym. 2001). 

Koulussa oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuo-
rovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasa-
vertainen oppimisen mahdollisuus (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004). Toimiva oppilashuolto on koko koulun ja oppilaan hyvinvoinnin perusta.
Hyvinvointiin koulussa liittyy koulun olosuhteet (esim. turvallisuus, luokan työs-
kentelyilmapiiri), sosiaaliset suhteet (mm. opettajan kiinnostuneisuus oppilaiden
kuulumisista, oppilaiden yhdessä viihtyminen sekä oppilaiden ja opettajien että op-
pilaiden keskinäinen toimeentulo), itsensä toteuttamisen mahdollisuudet (oppilai-
den mielipiteiden huomioon ottaminen, rohkaisu ilmaisemaan mielipiteitään, tuen
saanti ongelmissa) ja terveydentila (Konu 2002). Toimivan oppilashuoltotyön avul-
la koulussa voidaan monipuolisesti tukea oppilaan minäkäsitysalueiden kehittymis-
tä. Ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön merkitys on korostunut etenkin niillä op-
pilailla, joilla on syystä tai toisesta tukitarpeita.

Nuorten elämään kuuluvat aikuiset pystyvät vaikuttamaan nuoren minäkäsityksen
rakentamis- ja testaamisprosessiin. He voivat arvoillaan, asenteillaan ja teoillaan se-
kä helpottaa että monimutkaistaa minäkuvaan liittyvän tiedon valikoimisessa, tes-
taamisessa ja perusteluissa. Jos esimerkiksi ystävien, opinto-ohjaajan, vanhempien
ja nuoren itsensä näkemykset omista vahvuusalueista tai tulevaisuuden koulu- ja
ammattihaaveista ovat ristiriidassa toisiinsa nähden, on omien osaamisalueiden ja
jatko-opintomahdollisuuksien tunnistaminen vaikeaa. 

Erityisenä ongelmaryhmänä Harter (1999) mainitsee nuoren elämään vaikuttavat
omnipotentit läheiset, jotka sulkevat nuoret keskustelujen ja päätöksenteon ulko-
puolelle tai tekevät päätökset nuoren puolesta. Kaveripiirillä on vaikutusta koulu-
motivaatioon ja -suoriutumiseen. Vaikka niin kutsuttu ryhmäpaine (“seura tekee
kaltaisekseen”) aiheuttaa usein positiivista painetta esimerkiksi pärjätä koulussa,
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voi ryhmän vaikutus olla myös negatiivinen. Paras keino suojata oppilasta kaveri-
piirin kielteisiltä vaikutuksilta olisi pyrkiä minimoimaan varhaiset ongelmat vas-
taamalla oppilaiden pieniinkin tukitarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa. (Salmivalli 2004)

Minäkäsityksen tukeminen siirtymävaiheessa toisen 
asteen koulutukseen
Viimeaikaisessa tutkimuksessa on nostettu esille, että kaikkien koulua käyvien op-
pilaiden kyvyt, vahvuudet ja lahjakkuudet eivät ilmene koulutyöskentelyssä ja -me-
nestyksessä. Osa perusopetuksen oppilaista kokee, että he eivät onnistu koulussa
kykyjensä mukaisesti (esim. Pirttiniemi 2000). Tällöin koulunkäynti voi muodostaa
uhkan kyseisten nuorten koulusopeutumiselle sekä oppimismyönteisen motivaation
ja oppimista arvostavan minäkäsityksen kehitykselle (vrt. Hotulainen 2003). Oppi-
laiden myöhemmän oppimisen ja kehityksen kannalta on tärkeää, mihin suuntaan
hänen mieltymyksensä ja näkemyksensä itsestään oppijana kehittyy perusopetuksen
aikana. Menestyminen perusopetuksessa avaa monia mahdollisuuksia, mutta puut-
teellinen perusopetus, heikko koulumenestys ja eriasteiset tukitarpeet voivat muo-
dostaa nuoren koulutusuran jatkamiselle vaikeasti ylitettäviä tai voitettavia esteitä,
kuten eräs oppilas tilannettaan kuvaa: “Ankara apatia – Tietää kyllä, että pitäis opis-
kella, mutta ei saa itseä millään jatkamaan”. (Lappalainen 2001)  

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja siihen liittyvässä koulutusrakenteen myl-
lerryksessä nuorten tulevaisuuden suunnittelu on aikaisempaa vaikeampaa (Pirtti-
niemi 2004). Esimerkkinä tästä on ammatilliseen koulutukseen oman kertomansa
mukaan puualalle pyrkineen opiskelijan vastaus kysymykseen, mikä sinusta tulee
koulutuksen käytyäsi: “vissiin puuseppä”. Monet oppilaat ovat selvillä jo vuosi-
luokkien 7–9 alkuvaiheessa siitä, mihin he perusopetuksesta suuntautuvat. Etenkin
lukiokoulutukseen meno selkiytyy varsin aikaisessa vaiheessa. Lukioon menijät
saavatkin lisäaikaa pohtia vastausta kysymykseen “miksi isona haluavat”. Osa op-
pilaista on myös löytänyt kiinnostuksen kohteensa ammatillisesta koulutuksesta ja
“vakaaseen” koulumenestymiseensä turvaten ovat varmoja ammatilliseen koulu-
tukseen menijöitä. (Esim. Lappalainen 2001; Pirttiniemi 2000.) Koulumenestys
määrittää selkeästi opiskelijan mahdollisuudet: “koska en pärjää lukiossa niin, sit-
ten piti ottaa joku muu vaihtoehto”.  

Vuosiluokilla 7–9 teho-ohjausta tarvitsevat ne oppilaat, joiden suunnitelmat ovat
epävarmat tai joilla ei suunnitelmia ole. Pohdittaessa ohjaustoiminnan periaatteita
ja työnjakoa kouluissa tämän ryhmän ohjaustarpeet ja -keinot on ensisijaisesti otet-
tava huomioon (vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Monille
kouluopinnoissaan heikosti motivoituneille oppilaille työelämään tutustumisen toi-
minnallisuus on tarjonnut mahdollisuuden tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää it-
selleen sopiva tapa oppia. Tarvetta työharjoittelun kehittämiseen on, sillä viime
vuosina työelämään tutustumisen merkitys on korostunut nuoren minäkuvan selki-
yttäjänä ja työelämään rekrytoinnin väylänä. (Pulkkinen 2002, 255–256) 

Oppilaat, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ovat usein työhön suuntautuneita.
Moni heistä saa myös toiminnallisissa kouluaineissa onnistumisen kokemuksia.
Oppilaiden vaatimuksissa “vähemmän teoriaa enemmän työtä” ei välttämättä ole
kyse käytänteen ja teorian vastakkaisuudesta. Teorialla saatetaan tarkoittaa myös
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yksitoikkoista opetusta, joka ei liity oppilaiden kokemuspiiriin tai oppilaalle vai-
keita teoria-aineita, kuten eräs oppilas asian kiteyttää: “yksitoikkoiset tunnit, aina
vaan teoriaa”. Siirtymävaiheessa perusopetuksesta toiselle asteelle ei ongelmana
ole ainoastaan koulutukseen sijoittuminen, vaan ongelmia voi aiheuttaa myös kou-
lutukseen kiinnittyminen, opiskeluun motivoituminen ja opiskelumotivaation yllä-
pitäminen. Työkoulumalli (ks. Hämäläinen & Komonen 2003) ja pajakoulut (ks.
esim. Hassinen & Marniemi 2004) ovat eräitä mahdollisuuksia tukea niitä nuoria,
joilla on vaikeuksia kiinnittyä toisen asteen koulutukseen. Työkoulumallia ja “paja-
maisia” käytänteitä voidaan soveltaen toteuttaa myös vuosiluokilla 7–9. “Heikon
sutjakaksi” itsensä mieltänyttä oppijaa teorian ja käytänteen yhteyden korostaminen
jo vuosiluokilla 7–9 auttaa löytämään oppimiselle myös omakohtaisia merkityksel-
lisyyden kokemuksia, jotka motivaation näkökulmasta vahvasti selittävät tehtävä-
suuntautunutta oppimista ja ponnistelua (vrt. esim. Vauras 2004). Myös oppilaiden
omien kokemusten kuunteleminen ja hyödyntäminen, jolloin he kokevat asiat oma-
kohtaisesti merkityksellisiksi, tuottaa sitoutumista koulunkäyntiin, vastuunottoa ja
motivoitumista, jopa oppimisen iloa. 

Oppilaan jatkokoulutuspaikan löytämistä helpottaa esimerkiksi tutustumisjaksot
ammatillisessa koulutuksessa tai  työpainotteinen  kouluvuosi, jonka järjestäminen
on mahdollista muun muassa oppilaille, joille on tehty henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma eli hojks, yleisopetuksen oppilaille laadittavat
oppimissuunnitelmat sekä lisäopetuksen opinto-ohjelma. Työelämään tutustutta-
mista helpottamaan on esimerkiksi Mukava-hankkeessa kehitetty  yhteistoiminnal-
linen TET-peli ja TET-tori (Kettunen 2004). Jos oppilaalla on kouluongelmia, ei
omien vahvuuksien, mielenkiinnonkohteiden ja jatkokoulutuspaikan löytäminen ta-
pahdu hetkessä. Osa oppilaista hyötyy pitkäkestoisesta, suunnitelmallisesta siirty-
mäsuunnittelusta ja -suunnitelmasta, jonka toteuttamisessa mukana ovat oppilaan
itsensä ja kouluhenkilöstön lisäksi oppilaan vanhemmat. Siirtymäsuunnitelman
avulla on mahdollisuus myös turvata oppilaan ohjauksen jatkuminen perusopetuk-
sen päättymisen jälkeenkin, jos jatkosuunnitelmat eivät syystä tai toisesta toteudu-
kaan tai opinnot keskeytyvät aloitusvaiheessa. 

Toimiva, nuoren yksilöllisyyttä ja oppimista tukeva kouluyhteisö edellyttää aktii-
vista vuorovaikutusta sekä eri opettajien että koulun ja kodin välillä.  Tärkeänä link-
kinä oppilaan kehityksellisen koulutuspolun hahmottamisessa toimii vuosiluokkien
1–6 ja 7–9 välinen nivelvaihe. Kun nivelvaihe toimii hyvin, vuosiuokalle 7 tuleva
oppilas tuo mukanaan informaatiota oppimistiedoistaan, taidoistaan, -odotuksistaan
ja vahvuuksistaan, jotka siirtyvät uusien opettajien käytettäväksi. Käytännössä esi-
merkiksi portfoliomainen tieto voitaisiin käsitellä yhdessä luokanvalvojan, opinto-
ohjaajan ja vanhempien kanssa heti 7. vuosiluokan syksyllä. Seuraavana keväänä
voidaan samalla kokoonpanolla käydä läpi oppilaan 7. vuosiluokan koulukokemuk-
sia sekä kertoa oppilaalle ja vanhemmille myös opettajien näkemyksiä kuluneesta
vuodesta. Tähän on mahdollista yhdistää siirtymäsuunnittelun aloittaminen mietti-
mällä oppilaan vahvuuksia, tavoitteita, kiinnostuksen kohteita ja ajatuksia toisen as-
teen koulutusvalinnoista. Tässä vaiheessa aloitetaan hahmottelemaan erilaisia opin-
to- ja ammattipolkuja, jolloin nuorella on vielä aikaa ponnistella tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tai ylipäätään opinto- ja ammattipolun löytämiseen. Näin myös van-
hemmat ovat kiinteästi mukana koulun ja kodin välisessä yhteistyössä perusopetuk-
sen loppuun saakka. 
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Oppilaiden yksilöllisten piirteiden ja tarpeiden huomioon ottamiseksi sekä oppilai-
den vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi vaaditaan ammatillista yhteistyö-
tä myös vuosiluokkien 7–9 opettajien välillä. Valtakunnallisella tasolla opettajan-
koulutuksen (luokan-, aineen- ja erityisopettajan- sekä opinto-ohjaajankoulutukset)
opetussuunnitelmiin tulee sisällyttää enemmän perustietoja lasten ja nuorten kasvun
ja kehityksen yleis- ja erityispiirteistä. Lisääntynyt tietoisuus esimerkiksi kognitii-
visen ja minäkäsityksen kehityksen lainalaisuuksista auttaa opettajia ymmärtämään
oppilaiden tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, jotka heijastavat nuoren kog-
nitiivisen kehitystason rajoitteita käsitellä minäkuvaan liittyvää vastakkaista infor-
maatiota. Kasvun ja kehityksen lainalaisuuksien tuntemisen, varhaisen puuttumisen
ja yhteisöllisen toiminnan avulla ennaltaehkäistään sekä oppimisongelmien kasaan-
tumista että koulutuksellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista syrjäytymistä. 

Heterogeenisia oppilasryhmiä opettaessa opettajilta vaaditaan vankan aineenhallin-
nan lisäksi oppiaineen eriyttämis- ja soveltamistaitoja. Opettajien tulisi muuttaa
opetustapojaan oppilaiden tarpeita vastaaviksi tukemalla oppilaiden vahvuuksia,
erilaisia oppimistyylejä ja antamalla valmiuksia kriittiseen ajatteluun. Lisäksi opet-
taja ohjaa ja auttaa oppilaita kehittämään yhteistyötaitojaan ja rakentamaan hyvää
vuorovaikutusta. Aktiivisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen tulisi ottaa huomi-
oon sekä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa että -menetelmissä. Yksi mah-
dollisuus kehittää eri opettajaopiskelijoiden sekä esimerkiksi opinto-ohjaaja- ja psy-
kologiopiskelijoiden vuorovaikutustaitoja on järjestää yhteisten teoriajaksojen li-
säksi tapaus- tai ongelmakeskeisiä käytänteiden harjoituksia, joissa teoriaa käytän-
teisiin soveltaen pohditaan oppilaiden ohjaus- ja tukitoimien järjestämistä ja hah-
motellaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaito-
ja tarvitaan myös oppilashuoltotyössä. Ongelmien ennaltaehkäisy, oppilaiden tuke-
minen ja heidän tukitarpeisiinsa vastaaminen vaatii moniammatillista osaamista ja
yhteistyötä. Moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä korostetaan, mutta sen toimi-
vuus käytänteissä ei ole itsestään selvyys. Opettajankoulutuksessa moniammatillis-
ta oppilashuoltotyötä voidaan opiskella ja harjoitella esimerkiksi käytännön harjoit-
telujen yhteydessä. 

Arvioinnin avulla tuetaan ja kannustetaan opiskelua sekä edesautetaan oppilaiden
itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittämistä. Kun arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön ja myös oppilaan itsearviointiin, oppilaan myönteinen mi-
näkuva ja osallisuuden tunne vahvistuvat. Oman toiminnan arvioinnin lähtökohta-
na ovat oppilaan vahvuudet ja osaaminen sekä se, mitä kukin haluaisi oppia. Itsear-
vioinnin tarkoituksena on, että oppilas oppii asettamaan opiskelulleen tavoitteita
opettajan ja muun kouluhenkilöstön ja vanhempien tukemana, minkä jälkeen vas-
tuu oppimisesta siirtyy oppilaalle. Aikuisen tehtävä on tukea sitä, että oppilas oppii
luottamaan itseensä ja tietämään, mitä osaa ja uskoo työnteon olevan hyödyllistä ja
että ponnistelemalla voi saavuttaa tavoitteita. (Toivonen 2004.) Itsearvioinnissa
nuorta tulee ohjata reflektoimaan niitä asioita, joita hän on oppinut kyseisen oppi-
misjakson tai kurssin aikana. Nuorta voidaan ohjata myös arvioimaan omaa yrittä-
mistään ja käyttämiään oppimisstrategioita ja erittelemään esimerkiksi oppimis- ja
tehtävätyyppejä haasteellisuuden, kiinnostavuuden ja hyödyllisyyden mukaan. Jak-
sojen tai kurssien päättyessä palautetta annettaessa, vastuuopettaja(ie)n tulisi olla
tietoisia oppilaidensa edistymisestä jaksojen muissakin oppiaineissa. Tämä auttaisi
oppilasta hahmottamaan kokonaisuutena omaa edistymistään. Sähköisten oppilas-

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

114



tietokantojen avulla voitaisiin kerätä jokaisesta oppilaasta sähköinen portfolio, jo-
hon kirjattaisiin oppilaan vahvuudet ja heikkoudet sekä kompetenssin karttuminen
kursseittain, jaksoittain tai puolivuosittain. Myös nuorella itsellään tulisi olla mah-
dollisuus itse arvioida kehitystään suhteessa odotuksiinsa.

Itsearvioinnin lisäksi etenkin heikosti menestyneet nuoret hyötyisivät niin kutsutus-
ta yhdistelmäpalautteesta, joka voidaan liittää yritystä korostavaan attribuutiopa-
lautteeseen (Ziegler & Schober 1997). Oppilaan kanssa tulee keskustella epäonnis-
tumisen syistä. Keskustelu auttaa oppilasta ymmärtämään oman toiminnan vaiku-
tukset tuloksiin. Yleisen yrittämiseen ja oppimisstrategioiden käyttöön tai niiden
käyttämättä jättämiseen liittyvän palautteen lisäksi on hyvä reflektoida epäonnistu-
mista suhteessa laajempaan kokonaisuuteen esimerkiksi seuraavasti: 
• miten oppilas yleensä on menestynyt kyseisessä oppiaineessa aikaisemmin
• miten oppilas menestyy tällä hetkellä muissa oppiaineissa
• miten muut ovat menestyneet samassa koe- tai tehtävätilanteessa, jos koe- tai 

tehtävä on ollut muillekin poikkeuksellisen vaikea. 
Oppilaiden omaa tiedonprosessointia voidaan kehittää 
• opettamalla oppimisstrategioita
• ankkuroimalla oppimisstrategioiden käyttö joko oppiaine- tai tehtäväkohtaisesti.  
Samalla oppilaat oppivat hahmottamaan oppimistaan kontrolloivaa ajattelua ja tun-
nistamaan omia vahvuuksiaan (Weinstein & Hume 1998; vrt. myös Das ym. 1994).
Oppimisstrategisen tiedon jakaminen yhdessä nuoren kanssa auttaa löytämään ta-
voitteita oppimiselle ja tukee nuoren siirtymistä toisen asteen koulutukseen.  

Vuosiluokilla 7–9 oppilaiden tiedot, taidot ja asenteet asettavat omat haasteensa se-
kä heidän kykyjensä, lahjakkuuksiensa tai vahvuuksiensa, yksilöllisten piirteidensä
että tukitarpeidensa huomioon ottamiseen. Osalla oppilaista on eriasteisia oppimis-
vaikeuksia, joiden syytausta on löydettävissä esimerkiksi geneettisistä tai neuro-
kognitiivista tekijöistä ja joilla tutkimusten (esim. McNulty 2003) mukaan on yh-
teyttä heidän koulumenestymiseensä. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi oppilai-
den alisuoriutumiseen ja heikkoon koulumenestymiseen on etsitty syitä myös psy-
kologisista tekijöistä. Joidenkin oppilaiden heikko koulumenestyminen näyttäisi se-
littyvän sillä, että heillä on koulun oppimistilanteissa käytössään sellaiset toiminta-
tavat, jotka eivät tue oppimista, vaan altistavat epäonnistumisille. Näiden oppimis-
ta estävien toimintatapojen ja asenteiden kehittymisessä on vanhempien kasvatus-
tyylillä ja perheympäristöllä merkityksensä, jonka lisäksi koulusta saatava palaute,
tuki ja kannustus vaikuttavat keskeisesti siihen, millaisiksi oppilaiden toimintatavat
kehittyvät ja miten motivoituneita oppilaat koulunkäyntiin ovat. (Ks. esim. Aunola
2002; Malmberg & Little 2002; Onatsu-Arvilommi 2003; Salmela-Aro & Nurmi
2004) 

Perusopetuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on oppilaiden myönteisen minäkäsi-
tyksen kehittäminen ja itseensä luottavien yksilöiden kasvattaminen, sillä oppilaan
käsitys itsestään ohjaa hänen havaintojaan, tulkintojaan ja käyttäytymistään vaikut-
taen merkittävällä tavalla hänen tulevaan elämäänsä. Myönteiset koulukokemukset,
koulusta saatu tuki ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ovat avainasemassa en-
naltaehkäistäessä riskiä ongelmien kasautumiseen (Cairns & Cairns 1994, 236,
259). Positiivisen ja tulevaisuuteen suuntautuneen minäkäsityksen rakentamisen tu-
kemiseksi tarvitaan sekä opettajien tietämystä ikävaiheen kehityksellisistä lainalai-
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suuksista että yhteistyötä koulun, oppilaan ja vanhempien kanssa. Selviytyminen
ammattiin ja aikuisuuteen ei edellytä riskittömyyttä, mutta vaikeuksista voi saada
myös voimavaroja ja kasvaa entistä vahvemmaksi: “no, taitojeni mukaan olen yrit-
tänyt selvitä ja suht hyvin onnistunut”. 
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Lappalainen Kristiina & Lievonen Virpi
Dysfaattisten nuorten jatko-opintojen suunnittelu ja 
jatko-opintoihin hakeutuminen 

Johdanto

Dysfasia on kielen kehityksen erityisvaikeus, joka vaikeuttaa lapsen tai nuo-
ren puheen tuottamista tai ymmärtämistä tai molempia. Kielellisten puuttei-
den on todettu esiintyvän erilaisina yhdistelminä, joiden mukaan dysfasiaa on
pyritty jakamaan alaluokkiin (esim. Rapinin ja Allenin luokitus). Lisäksi dysfa-
siaa luokitellaan sen vaikeusasteen mukaan. (Ahonen ym. 2001.) Dysfasian
syyt ovat vaikeasti määriteltävissä. Perussyyn katsotaan olevan aivoperäi-
nen, mutta myös geneettisellä perimällä on vaikutusta dysfasian ilmenemi-
seen (Hyytiäinen-Ruokokoski 1996; Lahey & Edwards 1995). Dysfaattisen
oppilaan optimaaliseen kehitykseen ja oppimistaitoihin voidaan vaikuttaa
kuntoutuspalvelujen ja koulun tukitoimien oikea-aikaisella ajoittamisella. Kie-
lellisistä oppimisvaikeuksista dysfasian vaikutus lapsen ja nuoren elämään
voi olla hyvin moninainen ja vaikeusasteesta johtuen pitkäkestoinen. 

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaat tekevät ratkaisun toisen asteen jatkokou-
lutuspaikasta. Päätöksentekoon ovat vaikuttamassa oppilaiden omien mieltymys-
ten, taipumusten tai halujen lisäksi monet muutkin seikat. Tässä artikkelissa selvi-
tämme, miten dysfaattiset nuoret suunnittelevat jatko-opintojaan, mihin he hakeu-
tuvat opiskelemaan perusopetuksen päättyessä ja millaisia ongelmia dysfaattisten
nuorten jatko-opintoihin siirtymisessä ilmenee. Artikkeli perustuu Virpi Lievosen
(2003) erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaan. 

Vehviläisen (2004) mukaan 2000-luvun ammatillinen koulutusjärjestelmä näyttäisi
sisältävän joitakin ristiriitaisia elementtejä. Ensinnäkin suomalaista koulutus- ja
työvoimapolitiikkaa on 2000-luvun alkuvuosina leimannut erittäin vahva ohjauk-
sellisuus, joka näyttäytyy siten, että koulutukseen hakeutumista on kannustettu ja
vaille koulutusta jääminen on tehty aikaisempaa vaikeammaksi vaihtoehdoksi. Suo-
messa perusopetuksesta saatava opetus on subjektiivinen oikeus, mutta samaa oi-
keutta ei jatketa toiselle asteelle. Koulutuksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimi-
sen periaatteiden mukaisesti koko ikäluokalle tarjotaan kuitenkin mahdollisuus
koulutukseen toisella asteella. Osallistumisesta toisen asteen koulutukseen on tullut
käytänteissä “pakollista”. Yhteiskunnan taholta tätä “pakkoa” viestitetään nuorille
siten, että ilman ammatillista koulutusta olevien nuorten oikeutta työmarkkinatu-
keen rajoitetaan. (Ks. esim. Lappalainen 2001; Lievonen 2003; Vehviläinen 2004)

Tasa-arvo sekä elinikäinen oppiminen tai -koulutus ovat olleet koulutuspolitiikan
avainkäsitteitä jo vuosikymmenien ajan. Koulutuksellisen integraation tavoitteena
on ollut luoda sellainen koulutuksellinen ja kuntoutuksellinen jatkumo, että yksilön
erityistarpeet voidaan kohdata kaikissa elämänvaiheissa ja mahdollistaa siten yksi-
lön yhteiskuntaan integroituminen. (Vrt. Lehtisalo & Raivola 1992.) Ongelmakoh-
tia tämän jatkumon ja elinikäisen oppimisen toteutumisella ovat perusopetuksen jäl-
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keinen aika ja eri kouluasteiden väliset siirtymät. Siirryttäessä perusopetuksesta jat-
ko-opintoihin ongelmana ovat usein nuoren negatiiviset koulukokemukset, heikko
koulumenestys sekä erilaiset oppimis- ja opiskeluvaikeudet. Etenkin erityistä tukea
perusopetuksessa tarvinneiden oppilaiden toisen asteen koulutukseen siirtymisen
onnistumiseen liittyy oleellisesti kysymys tuki- ja ohjauspalvelujen toimivuudesta.
Vahvan ja ikään kuin jatkuvasti taustalla olevan ohjauksellisuuden kääntöpuoli on-
kin, etteivät nuoret saa riittävästi ohjausta ja tukea opintoihin sijoittumisessa ja am-
matillisten valintojen tekemisessä (Vehviläinen 2004). 

Yksilöllisten opetusjärjestelyjen korostuminen Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (2004) kuvastaa yksilöllisyyden vahvaa asemaa koulutuspoliittisessa
ajattelussa. Myös koulutukseen liittyvät valinnanmahdollisuudet ovat huomattavas-
ti lisääntyneet 1990-luvulta lähtien. Valintoja voidaan lisäksi tehdä entistä enemmän
oppilaitosten, opetussisältöjen sekä koulutusväylien välillä. Nuorten kyvyt ja mah-
dollisuudet tehdä itsenäisiä valintoja voivat kuitenkin olla puutteelliset, mistä joh-
tuen nuoret tarvitsisivat tukea, sillä nuoruudessa tehdyt valinnat ja päätökset vai-
kuttavat merkittävästi myös myöhempään elämään. (vrt. Nyyssölä 2003; Vehviläi-
nen 2004)

Dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin siirtyminen

Koska Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu nivelvaiheproblematiikkaa kos-
kien dysfaattisia nuoria, oli hyvin mielenkiintoista sekä kartoittaa 9. vuosiluokan
oppilaiden dysfaatikoiden määrää Suomessa että selvittää dysfaattisten nuorten siir-
tymävaihetta perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Tutkimuskohteena oli-
vat kaikki Manner-Suomen 430 kuntaa. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä
puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselylomakkeet lähetettiin kuntien kou-
lutoimeen, josta se toimitettiin edelleen niille henkilöille, jotka vastasivat perus-
opetuksensa keväällä 2003 päättävien dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin hakeu-
tumisesta. Jos kunnassa ei ollut keväällä 2003 perusopetuksensa päättäviä dysfaat-
tisia nuoria, pyydettiin tämä ilmoittamaan tutkijalle. Vastauksia kyselyyn saatiin
376 kunnasta, joten lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 87,4. 

Perusopetuksensa keväällä 2003 päättäviä dysfaattisia nuoria oli 51 kunnassa yh-
teensä 135, joista tyttöjä oli reilu kolmannes ja poikia vajaa kaksi kolmannesta.
Nuorista lievästi dysfaattisia oli noin 35 prosenttia, keskivaikeasti dysfaattisia 40
prosenttia  ja vaikeasti dysfaattisia  noin 21 prosenttia. Dysfaattisista nuorista kak-
si viidesosaa opiskeli yleisopetuksen ryhmässä ja kolme viidesosaa oli otettu tai
siirretty erityisopetukseen. Dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin siirtymisestä vas-
tasi 57 henkilöä, jotka olivat koulutukseltaan 
• erityis(luokan)opettajia
• opinto-ohjaajia
• filosofian kandidaatteja 
• kasvatustieteiden maistereita 
• teologian maistereita. 
Jatko-opintoihin siirtymisestä vastanneet henkilöt olivat työskennelleet dysfaattis-
ten oppilaiden kanssa hyvin eripituisia aikoja.
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Dysfaattisten nuorten jatkokoulutukseen siirtymisen suunnittelu 
Tutkimuksessa mukana olleiden dysfaattisten nuorten jatko-opintojen suunnittelu
aloitettiin yleensä 7. tai 8. vuosiluokalla, mutta joidenkin nuorten kanssa suunnitte-
lun aloitus jäi 9. vuosiluokan syksyyn. Yleisin suunnittelun aloitusajankohta oli 8.
vuosiluokan kevätlukukausi, joten jatko-opintojen suunnitteluun jäi varsin vähän
aikaa. Myös alueellisia eroja esiintyi.

Perusopetuksensa päättävistä dysfaattisista nuorista suurimmalle osalle (noin 86 %)
suoritettiin erilaisia testejä ja tutkimuksia (esim. ammatinvalinnanohjaajan tekemät
psykologiset testit, neurologiset testit, kuntoutussäätiön tutkimukset) ennen heidän
jatko-opintojensa suunnittelun aloittamista. Testit ja tutkimukset vaihtelivat yksi-
löittäin riippumatta sukupuolesta tai dysfasian asteesta. Tyypillisin dysfaattisille
nuorille suoritettu testi oli ammatinvalintatesti. Todennäköisesti nuorille suoritettu-
jen testien ja tutkimusten teettäminen riippuu pitkälti siitä, minkä verran nuoresta jo
on olemassa ja millaista tietoa vielä tarvitaan, mitä palveluja kunnassa ja lähiseu-
dulla on tarjolla ja suostuvatko huoltajat lisätutkimuksiin. 

Tutkimuksessa mukana olleiden dysfaattisten nuorten jatko-opintojen suunnittelu
näytti toteutuvan moniammatillisena yhteistyönä. Lähes aina suunnitteluun osallis-
tuivat dysfaattinen nuori itse, hänen vanhempansa sekä perusopetuksen opinto-oh-
jaaja. Usein suunnitteluun osallistuivat myös nuoren luokanvalvoja, peruskoulun
erityisopettaja sekä terveydenhoitaja. Joissakin tapauksissa mukana olivat myös
koululääkäri, -psykologi ja -kuraattori sekä nuoren kuntouttajat, toisen asteen opin-
to-ohjaaja ja muita asiantuntijoita, kuten ammatinvalintapsykologi tai erikoislääkä-
ri. Mielenkiintoista kuitenkin oli se, että kaikki dysfaattiset nuoret eivät itse aina ol-
leet suunnittelemassa tulevia jatko-opintojaan, vaan muutamalle nuorelle ne suun-
niteltiin heidän puolestaan. Tämä on huolestuttavaa, sillä nuoren pitää olla kiinnos-
tunut alasta ja motivoitunut opiskeluun, jotta hän sitoutuu ja motivoituu opiskeluun
eikä keskeytä toisen asteen opintojaan. Huomio kiinnittyi myös siihen, kuinka har-
voin toisen asteen opinto-ohjaajat tai muu henkilöstö osallistuivat dysfaattisten
nuorten jatko-opintojen suunnitteluun. Nuoren onnistunut siirtyminen toiselle as-
teelle vaatii ehdottomasti  oppilaitosten yhteistä suunnittelua ja tietojen siirtämistä
opiskelijasta, jotta nuoren yksilölliset tarpeet pystytään ottamaan huomioon opinto-
jen aloittamisesta lähtien ja hänelle pystytään suunnittelemaan tarvittava tuki.  

Dysfaattisten nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksiin tutustuminen
Dysfaattiset nuoret tutustuivat monipuolisesti toisen asteen oppilaitoksiin sekä nii-
den tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin sukupuolesta ja dysfasian asteesta riippu-
matta. Tutkimustulosten mukaan yleisimpiä tutustumistapoja olivat perinteiset tu-
tustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin, perusopetuksen opinto-ohjaajien oppi-
laitosesittelyt sekä oppilaitosten esitteisiin perehtyminen. Näitä tutustumistapoja
olivat käyttäneet lähes kaikki tutkimuksessa mukana olleet dysfaattiset nuoret. Toi-
sen asteen pidemmällä tutustumisjaksolla oli ollut reilut kaksi kolmannesta dys-
faattisista nuorista. Dysfaattisista nuorista noin viidesosa oli osallistunut perusope-
tuksen ja toisen asteen yhteisille opintojaksoille, ja lähes saman verran oli tutustu-
nut toisen asteen oppilaitoksiin ja koulutukseen sekä työelämään myös muilla ta-
voilla, kuten esimerkiksi nuorelle ja hänen perheelleen järjestetyillä vierailuilla tai
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eri ammattien esittely nuorten itse tekemien videoiden avulla. Dysfaattisten nuorten
lisäksi myös heidän vanhemmilleen oli pääsääntöisesti annettu tietoa toisen asteen
koulutuksesta, joten vanhemmat pystyivät osallistumaan jatko-opintojen suunnitte-
luun ja tukemaan nuoren siirtymistä toisen asteen opintoihin.

Dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin 
siirtymävaiheen toteuttaminen

Dysfaattisten nuorten jatkokoulutukseen hakeutuminen
Kaikki tutkimuksessa mukana olleet 135 perusopetuksensa keväällä 2003 päättä-
nyttä dysfaattista nuorta hakeutuivat toisen asteen koulutukseen. Enemmistö dys-
faattisista nuorista haki ammatilliseen koulutukseen: noin kolme neljännestä haki
ammattioppilaitoksiin ja vajaa 15 prosenttia ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. Lu-
kioihin, kansanopistoihin sekä perusopetuksen lisäopetukseen haki vain muutama
prosentti nuorista. Ammatilliseen koulutukseen pyrkineet dysfaattiset nuoret hakivat
monille eri koulutusaloille. Suosituimpia koulutusaloja olivat tekniikan ja liikenteen
ala (noin 50 %) sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala (noin 20 %). Muille koulu-
tusaloille haki vain muutama prosentti dysfaattisista nuorista. Suosituimpia perus-
tutkintoaloja olivat catering-ala, kuntouttava ja valmentava linja, auto-, sähkö- ja
puuala. Tutkimuksen mukaan dysfasian aste ja erityisopetussiirto eivät vaikuttaneet
nuorten toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Dysfaattisten nuorten hakutoi-
veet olivat ammatillisessa koulutuksessa samansuuntaisia kuin muillakin perusope-
tuksensa päättävillä nuorilla. Koska dysfaattiset nuoret hakeutuvat pääsääntöisesti
yleiseen ammatilliseen koulutukseen, tutkimustulokset kumoavat oletukset ja aikai-
semmat kirjallisuudessa esitetyt väitteet, joiden mukaan dysfaattiset nuoret hakeu-
tuvat ensisijaisesti ammatillisiin erityisoppilaitoksiin ja kansanopistoihin (esim.
Tuovinen 1995).

Dysfaattisten nuorten jatko-opintopaikkojen ja perustutkintoalojen hakupäätösten
teon perusteet vaihtelivat yksilöittäin riippumatta nuoren sukupuolesta tai dysfasian
asteesta. Yleisimmin hakupäätökset tehtiin peruskoulun henkilöstön, dysfaattisen
nuoren ja hänen vanhempiensa yhteisten keskustelujen pohjalta. Näihin keskuste-
luihin osallistuivat jonkin verran myös ulkopuoliset asiantuntijat sekä joskus toisen
asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat. Nuorista noin 40 prosentille hakupäätökset
tehtiin heidän toiveidensa ja kiinnostustensa sekä kykyjen ja soveltuvuuden perus-
teella. Jonkin verran hakupäätöksiä tehtiin myös koulutuskokeilujen ja toisen asteen
oppilaitoksen sijainnin perusteella. Tutkimustuloksissa oli huolestuttavaa se, että
nuorista vain alle puolella hakupäätöstä tehtäessä heidän omat toiveensa ja kiinnos-
tuksensa otettiin huomioon. Kuitenkin nuoren oma kiinnostus ja motivaatio ovat
niitä tekijöitä, joiden avulla nuori kiinnittyy toisen asteen opintoihin. Hakupäätös-
ten teon perusteet vaihtelivat jonkin verran alueittain. 

Tutkimuksessa tuli esille, että dysfaattiset nuoret käyttivät vähän yhteishaun jousta-
vaa valintahakumahdollisuutta. Dysfaattisista noin 40 prosenttia haki joustavan va-
linnan kautta. Eniten joustavaa valintaa käyttivät keskivaikeasti dysfaattiset nuoret.
Erityisopetukseen siirretyt dysfaattiset nuoret hakivat yleisopetuksessa opiskelevia
dysfaattisia hieman useammin joustavassa valinnassa. Joustavan valinnan käyttöön
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näyttäisivät vaikuttavan eniten dysfaattisten nuorten jatko-opinnoista vastaavat hen-
kilöt, sillä yleensä joustavassa valinnassa hakeneet nuoret tulivat samoista perus-
kouluista. 

Dysfaattisen nuoren tietojen siirtäminen oppilaitoksesta toiseen 
Noin 90  prosenttia dysfaattisista nuorista ja heidän vanhemmistaan osallistui oppi-
laitoksiin välittyvistä tiedoista päättämiseen. Muita päätöksen tekoon osallistuneita
henkilöitä olivat muun muassa perusopetuksen opinto-ohjaajat, erityisopettajat,
nuorten luokanvalvojat sekä koulupsykologit. Vaikka perusopetuslaki (628/1998)
mahdollistaa koulutuksesta vastaaville viranomaisille mahdollisuuden siirtää ope-
tuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot toisilleen.
Kuitenkin olisi olettanut jokaisen nuoren ja hänen vanhempansa tai hänen vanhem-
piensa olevan päättämässä nuoresta välittyvistä tiedoista. 

Dysfaattisista nuorista toiselle asteelle välittyvien tietojen muoto ja määrä vaihteli-
vat yksilöittäin. Yleensä tietoa nuorista välittyi sekä kirjallisesti että suullisesti. Tut-
kimustuloksissa huomio kiinnittyi siihen, että tavallisimmat tavat välittää tietoa oli-
vat (yhteis)hakulomake ja todistus, joiden mukana dysfaattisista nuorista välittyy
vain numeerista tietoa, ja joiden perusteella ei tukitoimia juurikaan voida järjestää.
Tukitoimien järjestämistä varten tarvittava tieto löytyisi nuorten hojksista, mutta se
välittyi toiselle asteelle vain noin 60 prosentilta tutkimuksessa mukana olleista nuo-
rista. Dysfaattisista nuorista noin neljäsosalta välittyi tietoa toiselle asteelle myös 
• opettajien lausuntojen • siirtotietolomakkeiden
• lääkärintodistusten • koulutuskokeiluarvioiden
• oppilaan itsensä tekemien opiskelu- ja urasuunnitelmien avulla. 
Jonkin verran tietoa välittyi myös opettajien yhteydenottojen välityksellä. 

Kysyttäessä kolmea tärkeintä dysfaattisista nuorista toiselle asteelle tietoja välittä-
vää henkilöä jakautuivat vastaukset perusopetuksen opettajien tai erityisopettajien,
opinto-ohjaajien, dysfaattisten nuorten sekä heidän huoltajiensa kesken. Perusope-
tuksen oppilashuoltoryhmät ja muut nuorten siirtymäpalavereihin osallistujat saivat
vain yksittäisiä vastauksia. Tärkeimpänä tietojen välittäjänä pidettiin perusopetuk-
sen opinto-ohjaajaa, toiseksi tärkeimpinä nuorten huoltajia ja kolmanneksi tärkeim-
pänä perusopetuksen opettajaa tai erityisopettajaa. Tulos ei ole sinällään mikään yl-
lätys, sillä tuntevathan nämä henkilöt dysfaattisten nuorten tilanteet sekä heidän ky-
kynsä ja taitonsa. Kuitenkin edelleen ihmetyttää, miksi nuorta itseään ei pidetä tär-
keimpänä  tietojen välittäjänä. Hänenhän pitäisi olla  ensisijainen asiantuntija omas-
sa asiassaan. 

Dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin siirtymisessä 
ilmenneitä vaikeuksia 

Vastaajista suurimmin osan mielestä dysfaattisten nuorten jatko-opintojen
suunnittelussa ja niihin siirtymisessä esiintyi vaikeuksia. Vaikeudet olivat saman-
laisia koko Suomessa. Yleisimpänä suunnittelun vaikeutena vastaajat kokivat dys-
faattisille nuorille sopivien koulutusalojen vähyyden sekä erityisopetusta antavien
oppilaitosten sijainnin kaukana nuorten kotoa. 
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Tutkimus toi jälleen kerran esille myös puutteellisen yhteistyön perusopetuksen ja
toisen asteen välillä. Siirtymävaiheessa ongelmalliseksi koettiin etenkin tietojen
siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle. Tulisikin selvittää, mikä on vialla,
kun peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä ei saada toimi-
maan, vaikka molemmat osapuolet tiedostavat yhteistyön tarpeen. Malleja toimi-
vasta yhteistyöstä eri oppilaitosten välillä on olemassa, joten olisi tarpeellista jär-
jestää oppilaitosten opettajille ja muulle henkilöstölle täydennyskoulutusta, joissa
näitä malleja esiteltäisiin. Myös opettajankoulutuksessa tulisi enemmän kiinnittää
huomioita yhteistoimintaan ja yhteistyön tekemiseen niin muiden oppilaitosten ja
asiantuntijoiden kuin huoltajienkin kanssa

Vastaajat nostivat esille myös nuoreen itseensä liittyviä vaikeuksia, jotka hankaloit-
tavat jatko-opintoihin siirtymistä. Näitä olivat 
• nuorten toiveiden ja mahdollisuuksien välinen ristiriita
• nuorten kiinnostuksen ja motivaation puute
• varhainen kotoa irtautuminen
• sosiaalisten suhteiden luonnin vaikeus 
• itsetunnon ja rohkeuden puuttuminen.

Yhtenä tavallisimpana vaikeutena vastaajat nostivat esille pelon siitä, että toisella
asteella ei kyetä huomioimaan riittävästi dysfaattisten nuorten erityistarpeita ja tar-
vittavia tukitoimia ei pystytä järjestämään, esimerkiksi voimavarojen vähyyden
vuoksi. Huolta kannettiinkin muun muassa siitä, miten nuoret pärjäävät suurissa
opetusryhmissä ilman tukea, kun opinnot ovat vaativampia ja opiskelu itsenäisem-
pää kuin perusopetuksessa.  

Ratkaisuehdotuksia dysfaattisten nuorten sujuvampaan 
jatko-opintoihin siirtymiseen

Jokainen nuori on erilainen ja hänellä on omat erityiset tarpeensa. Tutki-
muksessa esille tulleet dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin siirtymisen vaikeudet
eivät koske vain dysfaattisia nuoria, vaan ovat keskimääräistä yleisempiä kaikkien
tukea tarvitsevien nuorten jatko-opintoihin siirtymisissä. Tutkimukseen vastanneet
vähentäisivät dysfaattisten nuorten jatko-opintoihin siirtymisessä esiintyviä vai-
keuksia 
• lisäämällä erityislinjoja ja työharjoittelua
• parantamalla tiedostusta toisen asteen koulutuksen sisällöistä ja vaatimuksista
• kehittämällä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistoimintaa 
• lisäämällä yhteistyötä dysfaattisten nuorten huoltajien kanssa. 
Vastaajien ratkaisuehdotukset ovatkin hyvin samansuuntaisia kuin, mitä virallisissa
keskusteluissa ja raporteissa on ehdotettu.

Vastaajien ehdottamat ratkaisut dysfaattisten nuorten jatko-opintojen suunnittelussa
ja niihin siirtymisessä esiintyviin vaikeuksiin ovat pitkälti sellaisia, että ne voitai-
siin helposti ottaa käyttöön “asenteita” muuttamalla. Moni dysfaattisten nuorten jat-
ko-opintojen suunnittelusta vastaava henkilö olisi valmis lisäämään yhteistyötä toi-
sen asteen kanssa, mutta kun tekemistä on jo muutenkin paljon, ei esimerkiksi lisä-
palavereita haluta järjestää tai osallistua niihin. Suunnittelutyötä pitäisi siis jakaa
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entistä useammalle ihmiselle, esimerkiksi oppilashuoltoryhmän jäsenille. Monia
vastaajien ehdottamia ratkaisukeinoja on ehdotettu jo aikaisemminkin, mutta niitä
ei ole otettu käyttöön esimerkiksi voimavarojen puutteen vuoksi. Kuntien taloudel-
linen tilanne näyttääkin aiheuttavan eriarvoisuutta muun muassa dysfaattisten nuor-
ten jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin siirtymisessä. 

Niin dysfaattisten kuin muidenkin erityistä tukea tarvitsevien nuorten toisen asteen
koulutukseen siirtymistä voitaisiin helpottaa ajoissa aloitetulla ohjauksella ja siirty-
misen suunnittelulla sekä eri kouluasteiden yhteistyöllä. Myös kirjallisen siirtymä-
suunnitelman tulisi olla keskeinen osa oppilaan hojksia ja oppimissuunnitelmaa.
Kuten hojks, siirtymäsuunnitelma laadittaisiin moniammatillisena yhteistyönä op-
pilaan, hänen vanhempiensa sekä opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, ja
sen toteutumista arvioitaisiin säännöllisesti. Osa vanhemmista saattaa kokea huolta
ja jopa pelkoa liittyen nuoren siirtymiseen toisen asteen koulutukseen etenkin, jos
oppilaalla on tuen tarpeita (Dee 2000). Kun siirtymäsuunnittelu aloitetaan ajoissa,
on vanhemmilla ja etenkin nuorella itsellään aikaa pohtia erilaisia toisen asteen
koulutusmahdollisuuksia ja kypsytellä siirtymistä jatko-opintoihin. Siirtymävai-
heissa vanhempien antamalla tuella ja hyväksynnällä on nuorelle suuri merkitys. 

Opinto-ohjauksen merkitys korostuu tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Tutkimuk-
sen tulosten mukaan kuitenkin erityisluokanopettajat vastaavat useimmiten dysfaat-
tisten nuorten siirtymäsuunnittelusta. Erityisluokanopettajan mukana oleminen siir-
tymäsuunnittelussa on tärkeää, mutta ensisijaisesti opinto-ohjaajan pitäisi olla suun-
nittelussa keskeisenä toimijana ja asiantuntijana. Myös joustavan valinnan käyttöä
saattaisi lisätä opinto-ohjaajien tiiviimpi mukanaolo siirtymäsuunnittelussa. Jousta-
van valinnan käyttö edesauttaisi osaltaan nuoren pääsyä haluamalleen alalle opis-
kelemaan. Opinto-ohjaajat toimisivat linkkinä myös toisen asteen oppilaitoksiin ja
heidän asiantuntemukselleen olisi käyttöä etenkin työharjoittelun ja erilaisten tutus-
tumisvaihtoehtojen järjestämisessä. Nuoren oman kiinnostuksen mukaisen opiske-
lupaikan löytymistä voitaisiin perinteisten TET-jaksojen lisäksi helpottaa muun
muassa järjestämällä tutustumiskursseja ammatillisissa oppilaitoksissa, työpaikka-
vierailuja tai erilaisin koulutuskokeiluin, joissa olisi tutustumisvaihtoehtoja myös
nuorille. 

Tutkimustulosten mukaan dysfaattiset nuoret hakeutuivat pääasiassa yleisiin am-
mattioppilaitoksiin. Mutta tietävätkö kaikki nuoret edes minne ovat todella hakeu-
tumassa, jos he eivät ole itse mukana hakupäätöstä tehtäessä, kuten tutkimuksen tu-
loksissa ilmeni? Onko kysymyksessä lainkaan  valinta vai “pakkopuskeeko” valin-
tasysteemi nuoren kirjoille johonkin oppilaitokseen pidemmäksi tai lyhyemmäksi
ajaksi? Onko nuoren tällaisessa tilanteessa mahdollista sitoutua ja motivoitua opin-
toihinsa? Toisaalta ongelmaksi voi muodostua myös se, että kun tutkimuksen mu-
kaan dysfaattiset nuoret hakeutuvat samoille koulutus- ja perustutkintoaloille kuin
muutkin nuoret, on kilpailu joillekin suosituille aloille hyvinkin kovaa. Ovatko dys-
faattiset nuoret tasa-arvoisessa asemassa muiden nuorten kanssa tässä tilanteessa ja
pystyvätkö he näyttämään taitonsa tai osaamisensa pelkkää numeerista tietoa ko-
rostavassa yhteisvalintasysteemissä? Pääsevätkö he haluamilleen aloille, toteutu-
vatko heidän toiveensa? Ja jos toteutuvat, onko heillä edellytyksiä pärjätä opin-
noissaan ilman tukitoimia? 
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Toisen asteen opiskelupaikkoja on lisätty, mutta näissä oppilaitoksissa tukitoimia,
varsinkaan erityisopetus- ja oppilashuoltopalveluja, ei ole riittävästi saatavilla.
Vaikka opintojen keskeyttämiseen on löydettävissä monia muitakin syitä kuin tuki-
tarjonnan puuttuminen, on keskeyttäminen nuorelle usein epäonnistumisen koke-
mus, josta kaikki eivät selviä ilman apua ja tukea. Perusopetuksessa nuorella on tu-
tut henkilöt, joiden puoleen ongelmissa kääntyä, mutta perusopetuksen päättymisen
jälkeen ohjausvastuu ei kuulu kenellekään. Etenkin jatko-opintoihin siirtymävai-
heessa tukea tarvitseville nuorille tulisikin nimetä henkilö, jonka puoleen nuori voi-
si tarpeen vaatiessa kääntyä.

Nuorten suorituspaineet ovat kasvaneet. Valinnan mahdollisuuksia on lukematto-
mia ja usein valinnat ovat pakollisia, vaikkei niihin vielä olisikaan kypsyyttä. Eri-
tyistä tukea tarvitsevat oppilaat saattavat olla epärealistisia valinnoissaan vielä her-
kemmin kuin nuoret, joilla tuen tarvetta ei ole, sillä tuen tarve on saattanut vaikut-
taa esimerkiksi heidän minäkäsityksensä kehitykseen. (Ks. Hotulainen & Lappalai-
nen edeltävä artikkeli tässä kirjassa.) Nuoruusikään kuuluukin, että oppilaat unel-
moivat ja pohtivat eri mahdollisuuksia löytääkseen sen, mitä ovat tai miksi haluai-
sivat tulla. Tämä vaatii aikaa, mutta myös tilaisuuksia tai mahdollisuuksia tutustua
ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ennen lopullisia päätöksiä.
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Eteläaho Anne, Hietalahti Leena & Pesonen Liisa
Erityistä tukea tarvitsevien opetuksen ja 
tukijärjestelmien kehittäminen 
ammatillisissa opinnoissa 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on 17 kunnan omistama koulutus- ja ke-
hittämisorganisaatio. Sen yhtenä tehtävänä on huolehtia, että oppilaitoksissa on riit-
tävästi opiskelijahuoltohenkilöstöä, joka puuttuu ongelmiin mahdollisimman var-
hain. Erityisesti tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita ovat ne, joilla on oppi-
misvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai muita elämänhallintaan liittyviä vai-
keuksia. Toisaalta ohjausta kohdennetaan yksilöllisiä opintoreittejä eteneviin opis-
kelijoihin (mm. lukio-opintoja suorittavat ja aikuisopiskelijat, joilla on jo aikaisem-
pia tutkintoja suoritettuina). Huomiota kiinnitetään erityisesti perusopetuksen ja
ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen yhteistyöhön sekä opiskelijan jousta-
vaan siirtymiseen ammatillisiin opintoihin. Tärkeänä pidetään myös kodin ja oppi-
laitoksen yhteistyötä. Opiskelijahuoltotyön katsotaan olevan yhteisvastuullista toi-
mintaa ja siihen osallistuvat rehtorit, opettajat, opiskelijatukihenkilöstö ja tarvitta-
essa opiskelijan muu tukiverkosto sekä viranomaisia. 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on kehitetty opiskelijahuoltoon liittyviä asi-
oita suunnitelmallisesti. Kehittämistyön tuloksena ovat syntyneet muun muassa:
• opiskelijahuollon strategia
• erityisopetuksen järjestämistä koskeva toimintaohje
• yhteinen hops- tai hojks-kaavake
• alkuhaastattelukaavake
• uusille opiskelijoille alkutasotestit matematiikassa ja äidinkielessä.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan koulutuksen keskeyttäminen on Keski-Poh-
janmaalla ollut maan alhaisinta. Koulutusyhtymän toimintaa kehitetäänkin edelleen
yksilöllisten polkujen suuntaan. Kesällä 2002 perustettiin oppilaitosten omien opis-
kelijahuoltoryhmien tueksi yhteinen opiskelijahuoltotiimi, jonka tehtävänä on ke-
hittää ja koordinoida opiskelijahuoltoon sisältyviä toimintoja sekä luoda seuranta-
järjestelmiä. Toiminnan tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä, parantaa
tutkintojen läpäisyä suunnitellussa aikataulussa sekä parantaa erityistä tukea tarvit-
sevien opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä. Tiimin tarkoituksena on opiskelijahuol-
lon, opinto-ohjauksen, erityisopetuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen asiantun-
temuksen yhdistäminen. Päämääränä on 
• erityisopetusta koskevan toimintaohjeen jalkauttaminen
• erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisen parantaminen
• tukivoimavarojen suunnittelemisen edistäminen 
• opetuksen laatukriteerien kehittäminen. 
Opiskelijahuoltotiimi kartoitti keväällä 2003 erityisopetuksen tarpeen uusien opis-
kelijoiden osalta tekemällä kyselyn perusopetuksen opinto-ohjaajille. Samalla sel-
vitettiin niiden opiskelijoiden määrä, jotka eivät hae toiselle astelle ja jotka eivät ole
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siirtyneet toisen asteen koulutukseen. Saatujen tietojen pohjalta luotiin strategia-
luonnos opiskelijahuollon toiminnalle (taulukot 1 ja 2). 

TAULUKKO 1. Opiskelijahuollon tavoitteet ja toimenpiteet 2004–2006 

TAULUKKO 2. Mittarit ja tavoitteet 2004–2006 (suunnitelma)
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Yleistavoite 2004–2006 Tavoite 2004 Toimenpiteet 2004

Nivelvaiheiden kehittäminen Tiedottaminen, yhteistyö ja siirtyvä Tehostetumpi tiedottaminen ja yh-
perusasteelta toiselle asteel- hojks palvelevat erityisnuorten nivel- teistyö kotien, peruskoulujen sekä
le siirtyvien ja toiselta asteel- vaiheita sekä tehostavat tiedonhallin- työvoimatoimiston kanssa erityis-
ta työelämään siirtyvien eri- taa ja raportointia nuorten osalta. Siirtyvän ja säh-
tyisnuorten osalta. Tuen tar- köisen hojksin sisäänajo
peen määrittely ja hojkstieto-
jen oikea kirjaaminen riittä-
vän taloudellisen tuen saami-
seksi erityisopiskelijoiden tu-
kitoimien turvaamiseksi 

Pienryhmätoiminnan volyy- Uusi työvaltainen pienryhmä tai start- Pienryhmätoiminnan kehittäminen
min kasvattaminen ti toimii / erityisopettaja

Erityispedagogisen osaami- 20 henkilöä suorittaa 5 ov:n koulutuk- Järjestetään koulutusta erityispeda-
sen lisääminen sen RYSÄ-projektiin liittyen gogisen osaamisen lisäämiseksi

Opiskelijahuoltohenkilöstön Opiskelijahuoltohenkilöstön ajankäy- Opiskelijahuoltohenkilöstön työ-
työn dokumentointi, raportoin- tön alustava raportointijärjestelmä prosessien mallintaminen
tijärjestelmän kehittäminen

TP 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005 TA 2006

Erityisopiskelijoiden määrä 134 152 155 150 150

Hojksrahoitus 450 000 530 000 535 000 530 000 530 000

Syrjäytymisen vastaisten 
projektien tuoma rahoitus 
Oppi- ja Rysä-projekti 93 000 142 000 100 000 50 000 –

Opetukseen tai tukihenki-
löstöön kohdistettu osuus 85 377 131 791 83 400 40 950 – 

Erityisrahat opetukseen ja 
tukihenkilöstön palkkauk-
seen yhteensä 535 377 661 791 618 400 570 950 530 000

Erityis- ja tukihenkilöstön 
määrä 11 14 14 14 14

Erityisopettajia 2 3 4 5 5

Syrjäytymistä ehkäisevien 
projektien tuoma lisähenki-
löstö 1.3 2.3 2 1/2 –

Opiskelijahuoltohenkilöstön 
määrä yhteensä 14.3 19.3 20 19.5 19

Keskeyttämisprosentti (nega-
tiivinen keskeytyminen) 5.3 3.3 3.3 3.3 3.3



Toimintaympäristönä Kokkolan ammattiopisto
Kokkolan ammattiopistossa koulutetaan pääasiassa ammatillista perustutkintoa
suorittavia nuoria. Opetussuunnitelmat on laadittu yhdessä työelämän edustajien
kanssa ja paikallinen aluekehitys ja työvoimatarve ovat kehittämisen painopiste-
alueita. Pääpaino on tekniikan ja liikenteen tutkinnoissa. Toinen vankka koulutus-
lohko ovat matkailu-, ravitsemis- ja talous-alan tutkinnot.

Oppilaitos ja sen henkilöstö ovat profiloituneet erityisesti nuorten elämänhallinnan
kehittämiseen tukemalla nuoren koko kasvuprosessia täysipainoiseen aikuisuuteen.
Esimerkiksi oppilaitoksen yrityselämäyhteydet ovat laajat ja vuorovaikutteiset, ja
ammattiopisto tunnetaan monipuolisista asiakastöistään. Opiskelijoita autetaan ja
tuetaan tiedonhaussa sekä itsenäisessä opiskelussa ja kannustetaan jatko-opintoihin. 

Latu kehittämishankkeena
Koulutusyhtymän kouluista ammattiopisto sekä Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto
ovat olleet mukana valtakunnallisessa Latu-hankkeessa. Näiden kahden oppilaitok-
sen hyviä kokemuksia pyritäänkin siirtämään koko koulutusyhtymän oppilaitosten
käyttöön.

Ammatillisen koulutuksen Latu-hankkeen yleistavoitteena oli luoda malleja ja toi-
mintatapoja laadukkaaseen nivelvaihetyöskentelyyn. Haluttiin parantaa koulutuk-
sen järjestäjien yleis- ja erityisopetuksen mahdollisuuksia vastata erilaisten opiske-
lijoiden yksilöllisen opetuksen ja tukipalvelujen järjestämisestä ja tukea lähikoulu-
periaatteen toteuttamista. Lisäksi tavoitteena oli yhdistää ja tehostaa yhteisten voi-
mavarojen käyttöä moniammatillisella verkostoyhteistyöllä. 

Opiskelijahuoltopalvelut Kokkolan ammattiopistossa 
Oppilaitoksessa on koko 43-vuotisen toiminnan ajan tuettu erityisen tuen tarpeessa
olevia nuoria. Esimerkiksi opiskelijahuoltoryhmä on ollut toiminnassa jo pitkään.
Erityisesti rehtorit ovat systemaattisesti kehittäneet opiskelijahuoltoon liittyviä pal-
veluita ja koulutuskuntayhtymän päättäjät ovat tukeneet koko koulutusyhtymän
opiskelijahuollon kehittämiseen tähtääviä toimia. 

Päävastuu opiskelijoiden ohjauksesta ja sen suunnittelusta on opinto-ohjaajilla,
mutta käytännössä ohjaukseen osallistuu koko henkilöstö. Ohjauksellista yhteistyö-
tä tehdään myös opiskelijoiden kotien ja eri oppilaitosten välillä sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa. Työtä tekevät opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoita-
jat, opiskelijahuollon tukihenkilöt ja asuntolan väki. 

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään.
Hän osaa suunnitella opintonsa ja laatia itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman, sitoutuu opiskeluun ja tuntee tutkintoon sisältyvät opinnot sekä niiden va-
linnaisuudet ja saa tietoa työn tai opiskelupaikan hakemisesta myös ulkomailta. Hän
osaa seurata opintosuoritustensa kertymistä ja hakea tukea mahdollisissa opiske-
luun liittyvissä vaikeuksissa. Opinto-ohjauksen voimavarannon lähtökohtana on
opiskelijan oikeus saada opintojen ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Tämän pe-
rusteella on määritelty päätoimisen opinto-ohjaajan, osaston opinto-ohjaajan ja luo-
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kanvalvojien ohjausvoimavarat. Rehtorin tai apulaisrehtorin tai molempien tehtä-
vänä on vastata oppilaitoksen opiskelijapalveluista ja opiskelijahuollon toiminnas-
ta sekä opinto-ohjaukseen liittyvien palvelujen suunnittelusta ja koordinoinnista yh-
teistyössä kyseessä olevia tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa. 

Hojkskäytänteiden kehittäminen 
Opinto-ohjauksessa perusryhmän muodostavat opiskelijan, luokanvalvojan ja opis-
kelun tukipalveluista nimetyn yhteyshenkilön muodostama kolmikanta. Tämän pie-
nen ryhmän tavoitteena on muodostaa opiskelijalle tuttu ja turvallinen toimintaym-
päristö sekä varmistaa tarvittavat tukitoimet. Jos ongelmia ilmenee opintojen aika-
na, kokoontuu kolmikanta keskustelemaan ja ratkaisemaan ongelmaa. Tarpeen mu-
kaan kolmikannan asiantuntemusta on myös mahdollista laajentaa.  

Latu-hankkeessa kehitettiin erityisesti yhteistyötä perusopetuksen luokkien 7–9
kanssa. Tavoitteiksi asetettiin hojkstietojen siirtyminen, joustavan valinnan laajem-
pi hyödyntäminen sekä jatko-opiskelupaikan turvaaminen toisella asteella ennakoi-
dusti. Tietojen kokoamisessa noudatetaan tarkoituksenmukaisuuden periaatetta ja
ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hojksiin kerättyjä tietoja säilytetään henkilötieto-
lain (528/1999) mukaisesti ja niitä voidaan oppilaan ja hänen huoltajiensa suostu-
muksella siirtää seuraavaan oppilaitokseen. Näin pystytään uudessa oppilaitoksessa
varmistamaan tarvittavat tukitoimet opintoja aloitettaessa. Lisäksi hankkeessa tuet-
tiin ja kehitettiin ammatillisen koulutuksen hojksien toteuttamista ja seurantaa. Yh-
teistyönä laadittu ja allekirjoitettu hojks velvoittaa kaikkia osapuolia toimimaan
asetettujen tavoitteiden suunnassa. Tavoitteeksi asetettiin myös, että oppimistyyli-
analyysin käytön kokeilua laajennetaan muihin oppilaitoksiin.

Kodin ja koulun yhteistyö korostuu muun muassa vanhempienilloissa ja opiskeli-
joiden tukipalavereissa, kun kyseessä on hojksin tekeminen, aiheettomat poissaolot,
määräaikainen erottaminen koulusta tai opiskelua haittaava seikka, johon pyritään
yhdessä etsimään ratkaisua. (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Opiskelija-
huollon strategia 2003.) Opiskelijan hops ja hojks laaditaan kolmikantayhteistyös-
sä varsinkin silloin, kun erityisen tuen tarve on suuri jo heti opintojen alussa. Kol-
mikantaperiaatteen avulla pyritään nopeasti reagoivaan ja ennakoivaan opinto-oh-
jaukseen. 

Luokanvalvojalla on päävastuu opiskelijan päivittäisestä ohjaamisesta. Luokanval-
vojan avaintehtäviä ovat opintoihin perehdyttäminen, ammatilliseen kasvuun oh-
jaaminen, tukitoimien järjestäminen ja niistä huolehtiminen, joissa apuna ovat yk-
sikön opinto-ohjaajat sekä tarvittaessa tukipalveluhenkilöstö. Luokanvalvoja myös
laatii yhdessä opiskelijan ja opiskelun tukipalveluista nimetyn yhteyshenkilön kans-
sa hopsin ja hojksin liitteineen. Luokanvalvoja on velvollinen ilmoittamaan muille
opettajille opiskelijan tarvitsemista tukitoimista ennen opintojakson alkamista, jot-
ta opiskelijan opinnot voidaan laatia yksilöllisiksi ja hänen oppimistavoilleen sopi-
viksi. 

Luokanvalvojan tehtävänä on myös seurata opiskelijan opinnoissa edistymistä ja
kerätä siitä tarkoituksenmukaista palautetta. Lisäksi hän välittää tietoa opiskelijoil-
le sekä opiskelijahuoltoryhmälle ja huolehtii yhteydenpidosta opiskelijan läheisiin
tai opiskelijahuoltoon. Ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajilla on vastuu
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opetuksen järjestämisestä siten, että jokaisen opiskelijan erityisen tuen tarve tulee
huomioitua jo ennen opintojakson alkamista ja opintojakson (toteutuksen) aikana.
Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä luokanvalvojan, aineenopettajan ja opiskelun
tukipalveluiden yhteyshenkilön tai jonkun muun asiantuntijatahon välillä. Koska
luokanvalvoja ei välttämättä ole jatkuvasti tekemisissä oman ryhmänsä kanssa, on
kuka tahansa henkilöstöön kuuluva henkilö velvollinen ottamaan esiin opiskelijan
opinnoissa esiintyvän ongelman ja tuomaan sen ilmi luokanvalvojalle, opinto-oh-
jaajalle, kuraattorille tai hänen yhteyshenkilölleen.

Lukiseula ja oppimistyylianalyysit erityisopetuksen tukena
Erityisopettaja on tehnyt Kokkolan ammattiopistossa lukiseuloja syksyllä 2003
opintonsa aloittaneille opiskelijoille yhteensä 415 kertaa. Käytetty lukiseula koos-
tuu neljästä osiosta: sanahahmotestistä, sanelutehtävästä, kertolaskutehtävästä ja sa-
nallisista laskutoimituksista. Lukiseulaan osallistuneista 40,2 prosentilla oli vai-
keuksia jollakin testin osa-alueella. Sanahahmotestissä, lukemalla oppimista mit-
taavassa osiossa, vaikeuksia teknisessä lukemisessa oli 35 prosentilla osallistuneis-
ta. Sanelutehtävässä, kuulemalla oppimista mittaavassa osiossa oli ongelmia, lu-
kiopetustarvetta 16 prosentilla. Kertolaskutehtävässä, muistin varassa oppimista
mittaavassa osiossa oli vaikeuksia 7,5 prosentilla ja sanallisissa laskutoimituksissa,
kokonaisuuksien hahmottamisen ongelmia 5,1 prosentilla. Tulokset ovat saman-
suuntaisia verrattuna vastaaviin muihin oppilaitoksiin Suomessa. Lukiseuloja on
tehty myös koulutusyhtymän muissa opistoissa. 

Seulonnalla erityisen tuen tarve on havaittu suureksi. Jotta opiskelijoiden erilaisiin
tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan käytännön opetustyössä, on opetustoimintaa ja
oppimisen tukijärjestelmiä kehitettävä yhteistyössä opettajien kanssa. Esimerkiksi
lukitestien avulla mahdolliselle oppimisvaikeudelle on “saatu nimi”. Sekä opiskeli-
jalle että opettajalle on usein vapauttavaa tietää, mikä voi olla oppimisen ongelmien
syynä, sillä oppimiskokemukset ovat olleet usein negatiivisia. Poikkeuksetta jokai-
sella seulaan “jääneellä” oli kuitenkin jokin vahva alue, jota voidaan hyödyntää op-
pimisen onnistumiseksi, mikä puolestaan vaikuttaa opiskelijan itsetuntoon (ks. Ho-
tulainen & Lappalainen tässä kirjassa). Aiemmista negatiivisista kokemuksista huo-
limatta opiskelija voi tuntea olevansa hyvä, vaikka oppiminen olisikin erilaista.

Kun opiskelijalla on havaittu erityisiä oppimisvaikeuksia, voidaan hänelle tehdä
myös oppimistyylianalyysi. Näin opiskelija voi tunnistaa oman tapansa oppia ja
kontrolloida niitä osatekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti yrityk-
siin ratkaista ongelmia, keskittyä, oppia, työskennellä ja opiskella tehokkaasti. Op-
pimistyylianalyysin tuloksia on mahdollista hyödyntää myös ryhmätilanteissa. Täl-
löin opettaja voi ottaa opetuksessa huomioon yksittäisen opiskelijan tai koko ryh-
män yksilöllisen oppimisen tyylin oppimisen turvaamiseksi. 

Oppimisstrategioiden opettaminen ja sisäistäminen vievät aikaa, koska edistyminen
tapahtuu askel askeleelta ja työ on jaettava pieniin osiin. Opettamisessa on selkeä
struktuuri ja vahvaa ohjaamista. Opiskelijaa ei jätetä yksin, mutta vähitellen opitaan
itsenäisyyttä ja selkeää vastuun ottamista opiskelusta ja oppimisesta. Tilanteissa ko-
rostuu usein erityiskasvatuksen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollollinen näkökul-
ma. Opiskelijaa tuetaan fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa. Tilan-
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teet sisältävät usein myös elämänhallinnan erilaisten strategioiden ja taitojen ope-
tusta ja ohjausta.

Koulukuraattori
Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa yksilö- ja
yhteisötason ongelmien selvittelyssä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Ku-
raattorin työskentely on enimmäkseen yksilökohtaista asiakastyötä, jonka mukai-
sesti nuorta pyritään tukemaan myönteisten ratkaisujen löytämiseksi opiskelun ja
elämän ongelmiin. Myös ennaltaehkäisevä, rakenteisiin vaikuttava työ on osa kou-
lukuraattorin työnkuvaa. Viime aikojen kokemusten perusteella on pääteltävissä, et-
tä koulun sosiaalityölle ja sen edelleen kehittämiselle on olemassa suuri tarve. Kou-
lun sosiaalityön tehtävänä on puuttua tilanteeseen, kun opiskelijan todetaan laimin-
lyövän opintojaan tai hän on muuten vaarassa keskeyttää opintonsa. Opiskelijoiden
tilannetta selvitetään haastatteluilla ja sen jälkeen arvioidaan tukitoimien tarpeelli-
suus. (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Opiskelijahuollon strategia 2003) 

Verkostotyö on tärkeä ja olennainen osa koulun sosiaalityötä, koska nuorisopsykiat-
rian ja päihdehuollon asiantuntemus ja tukipalvelut ovat usein välttämättömiä, jotta
tilanteessa päästäisiin eteenpäin. Yhteistyötä vanhempien ja lähiverkoston kanssa ei
sovi myöskään unohtaa. (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Opiskelija-
huollon strategia 2003)

Terveydenhoitajan palvelut
Opiskelijahuoltopalvelut täydentävät opettajien tekemää opetus- ja kasvatustyötä.
Terveydenhoitaja tekee terveys- ja kutsuntatarkistukset sekä terveydenhoidon ja
hoidon tarpeen arvioinnit, antaa ehkäisyneuvontaa ja käy nuorten kanssa tukikes-
kusteluja. Hän on tärkeä yhteistyökumppani opiskelijoiden elämäntilanteita ja op-
pimisen ongelmia selvitettäessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja pys-
tyy usein valottamaan asiaa erilaisesta näkökulmasta.  

Opiskelijahuollon tukihenkilö
Vuodesta 1998 lähtien on oppilaitoksessa toiminut lisäksi opiskelijahuollon tuki-
henkilö, joka auttaa opiskelijahuoltoa “kadonneiden” nuorten etsimisessä. Tilanteen
niin vaatiessa tukihenkilö voi “pysäyttää” nuoren ja arvioida yhdessä nuoren sekä
verkoston kanssa opiskelijan tulevaisuuden suuntaa. Tukihenkilö hakee nuoren tar-
vittaessa muutamia kertoja kouluun, jotta nuori saadaan kiinnittymään koulutuk-
seen. Tukihenkilön tehtävänä on tarvittaessa tukea ja ohjata nuorta erityispalvelui-
hin yhteistyössä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 

Asuntolanhoitaja ja -valvoja
Kokkolan ammattiopiston ylläpitämät opiskelija-asuntolat ovat opiskelijoille mak-
suttomia. Opiskelija-asuntoloissa on itsehallinto, asukkaat valitsevat keskuudestaan
solunvanhimmat, jotka toimivat asukkaiden edustajina. Asuntolatoiminnasta vastaa
asuntolanhoitaja ja järjestyksestä tai valvonnasta huolehtii asuntolanvalvoja. Opis-
kelija-asuntolat on jaettu aikuis- ja nuorisoasteen asuntoloiksi Asuntolan soluissa on
4–6 huonetta, jotka ovat joko yhden tai kahden hengen huoneita. Opiskelijoiden
vastuuta omasta solusta ja asuntolan toiminnasta pyritään lisäämään ja asuntolassa
on tarjolla runsaasti vapaa-ajan toimintaa, jonka avulla pyritään ehkäisemään opis-
kelijoiden koulunkäynnin keskeyttämistä.
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Saattaen vaihtaen perusopetuksesta ammattiopistoon
Ammattiopistolla on ollut käytössään vuodesta 1996 lähtien saattaen vaihtaen -jär-
jestelmä tuen tarpeessa olevien nuorten siirtymävaiheen turvaamiseksi. Se on ke-
hittynyt nykyiseen muotoonsa ammattiopiston aloitteesta. Käytänteissä tämä tar-
koittaa sitä, että maaliskuussa opiston kuraattori lähestyy alueen opinto-ohjaajia kir-
jeellä, jossa kerrotaan opiston työntekijöiden vierailusta perusopetuksen oppilas-
huoltoryhmään saattaen vaihtaen -toiminnan merkeissä. Peruskouluista paikalla
ovat yleensä opinto-ohjaaja, kuraattori ja erityisopettaja, usein myös rehtori. Am-
mattiopistolta vierailuun osallistuvat koulukuraattori, opiskelijahuollon tukihenki-
lö, terveydenhoitaja ja nykyisin myös opinto-ohjaaja.

Käytännössä vierailut toteutetaan lähialueen perusopetuksen oppilashuoltoryhmiin.
Tavoitteena on saada tietoa oppilaitokseemme siirtyvistä nuorista, jotka tarvitsevat
tukea mahdollisesti heti opintojen alkuvaiheessa. Myös muiden tukea tarvitsevien
oppilaiden tilanteesta on mahdollista keskustella ja miettiä yhdessä, mitä tukitoimia
nuori voisi tarvita toisella asteella. Usein vieraillaan myös eritysopetuksen vuosi-
luokissa ja kerrotaan toisen asteen tukitoimista. 

Tavoitteena on ollut saada perusopetuksen hojks nuoren ja vanhempien allekirjoi-
tuksella varustettuna siirtymään nuorta vastaanottavaan oppilaitokseen. Asiakirja
muodostaisi pohjan uudessa koulussa laadittavalle hojksille. Paikallisen nuoriso-
psykiatrisen poliklinikan ja osaston kanssa on sovittu, että mikäli heillä on hoidos-
sa nuori, joka on siirtymässä toiselle asteelle ja tarvitsee opinnoissaan tukea, järjes-
tetään palaveri nuorisopoliklinikalla, jonne kutsutaan nuori, vanhemmat, koulun
edustus sekä nuorisopsykiatrian edustajia. 

Kesän aikana kerätään yhteen tiedot, jotka saadaan tuen tarpeessa olevista nuorista
saattaen vaihtaen -palavereissa, siirtohojksista, joustavan valinnan tai opiskelija-
kohtaisten palaverien kautta. Elokuun alussa oppilaitosten opiskelijavalintojen var-
mistuttua kuraattori kirjaa tuen tarpeessa olevat opiskelijat ja kaikkien opiskelijoi-
den keskiarvot. Listoihin kirjataan tietoja yleisellä tasolla, esimerkiksi, että nuori on
tarvinnut erityistä tukea perusopetuksessa tai hänellä on yksilöllistetty opintosuun-
nitelma, lukihäiriö tai muuta vastaavaa. 

Laaditut luettelot toimitetaan luokanvalvojille saatekirjeen kanssa. Tavoitteenamme
ei ole leimata nuorta, vaan toiselle asteelle siirtyminen on samalla mahdollisuus
opiskelijan elämässä. Erityisen tuen tarpeessa perusopetuksessa ollut nuori voi pär-
jätä toisella asteella jopa ilman mitään tukitoimia.

Opettajia pyydetään tekemään opiskelijoille alkuhaastattelu kaavakkeella tai suulli-
sesti. Lisäksi käytetään lukiseuloja ja opettajan omaa havainnointia. Mikäli näiden
kerättyjen tietojen pohjalta näyttää siltä, että nuori tarvitsee erityistä tukea myös toi-
sella asteella, opiskelijalle tehdään hojks ja määritellään hänen tarvitsemansa tuki-
toimet. Saattaen vaihtaen -palavereissa saatuja tietoja sekä nuorten perusopetuksen
todistusten keskiarvotietoja käytetään myös ennakoivasti tukiopettajien työn suun-
nitteluun. Jos johonkin ryhmään on tulossa useita tuen tarpeessa olevia nuoria ja
keskiarvot ovat kovin alhaisia, ryhmään hankitaan tukiopettaja. Yleensä oppilaitok-
sessamme on 6–8 tukiopettajaa. Myöhemmin apuopettajia voidaan palkata lisää,
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mikäli osastolle tulee useita erityisopiskelijoita. Muuten suunnataan voimavaroja
tukiopetukseen sekä opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Erilaisilla ope-
tusjärjestelyillä ja tukitoimilla on voitu turvata erityisopiskelijoiden opintojen edis-
tyminen. Heidän keskeyttämisprosentti on ollut suhteellisen alhainen esimerkiksi
lukuvuonna 2001–2002 oli 96 hojksopiskelijaa ja heistä keskeytti opintonsa vain
kuusi.

Räätälöityjä ja työvaltaisia ratkaisuja oppimisen tueksi
Opiskelija voi suorittaa ammatillisia opintoja laajennetusti työssäoppien tai työpa-
jalla. Esimerkiksi mielenterveysongelmaisille nuorille on suunniteltu räätälöityjä
ratkaisuja ja paniikkihäiriöisille opiskelijoille on järjestetty mahdollisuus aloittaa
opintonsa pienessä työpaikassa ja tehdä opettajille oppimistehtäviä. Opettaja käy
säännöllisesti yhdessä kuraattorin kanssa työpaikoilla tapaamassa nuoria, jolloin
mahdollisista ongelmista keskustellaan nuoren luvalla. 

Työvaltaista koulutusta on järjestetty muun muassa talotekniikan perustutkinto-opin-
noissa. Ryhmässä opiskelee kymmenen nuorta, joiden opinnot ovat olleet vaarassa
keskeytyä. Uudet opiskelijat tulevat ryhmään nonstop-periaatteella. Osa on lahjak-
kaita nuoria, jotka tarvitsivat henkilökohtaista ohjausta elämänhallintaansa, osa nuo-
ria, jotka ovat poissaolojen vuoksi siirtyneet tavalliselta lvi-linjalta pienryhmään.

Apuopettajat ja Stoppi-rästipaja
Apuopettajia palkataan niille aloille, joilla on eniten tukea tarvitsevia opiskelijoita.
Tuen tarpeessa oleville nuorille sovitaan tukipaketti ja yhteisiä aineita on mahdol-
lista suorittaa esimerkiksi Stoppi-rästipajassa, jossa työskentelee nuoriso-ohjaaja
sekä eri aineiden opettajia. Opettajat kokoavat opiskelijalle “opintopaketin”, joka
vastaa opiskelijalta puuttuvia opintojaksoja tai niiden osia. Tarkoituksena on, että
opiskelija suorittaa “paketin” Stoppi-rästipajassa ohjatusti ja valvotusti. Pelisäännöt
laaditaan yhdessä opettajien ja oppilaan kanssa ja aineenopettaja huolehtii kokonai-
suuden arvioinnista yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. 

Koulutusyhtymän yhteinen opiskelijahuoltotiimi
Koulutusyhtymän yhteinen opiskelijahuoltotiimi toimii yhdessä opiskelijahuollon
kehittämiseksi. Opiskelijahuollon eräs tulostavoite on erityisopetusta koskevan toi-
mintaohjeen käytänteisiin vieminen. Erityisopettaja osallistuu tiimin jäsenenä muun
muassa hojksopiskelijoiden tunnistamiseen, tukitoimien suunnitteluun sekä toimin-
tamallien kehittämiseen toimialueen eri oppilaitoksissa. 

Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden palvelujen ja proses-
sien arvioimiseksi laadittaisiin laatukriteerit, joissa erityisopetusta tulisi käsitellä
järjestelmä-, toiminta- ja yksilötason kokonaisuuksien näkökulmasta. Edellisten li-
säksi laatu voi määräytyä myös paikallisella tasolla pohdituista arvo- ja tarvelähtö-
kohdista. (Ikonen ym. 2003.) Osaltaan laatutavoitteilla ja -kriteereillä turvattaisiin
oppilaiden oikeudet saada opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta kas-
vunsa ja kehityksensä tueksi ikäkautensa sekä henkilökohtaisten edellytystensä mu-
kaisesti.
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Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa koemme tärkeäksi myös nivelvai-
heen koulusta työelämään tai tuettuun työhön. Tavoitteena on kehittää työhön siir-
tymisen nivelvaihetta yhteistyössä nuorten, oppilaitosten opiskelijahuoltohenkilös-
tön ja työvoimapalvelukeskuksen henkilöstön kanssa. Ammatillisen koulutuksen
ohjauksellisina haasteina ovat työelämän ja koulutuksen kiinteä kytkeytyminen toi-
siinsa sekä työelämään ohjaaminen ja opiskelijoiden sijoittumisen seuraaminen.
Tällä hetkellä jatkokoulutukseen pääsemistä tuetaan väyläopinnoilla yhdessä Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi opiskelijoiden jatkosuunni-
telmien toteutumista ja yhteiskuntaan sijoittumista seurataan yhteistyössä työvoi-
matoimistojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. 

Opiskelijahuollossa tulevaisuuden tavoitteena on valmentava koulutus erityistä tu-
kea tarvitseville nuorille ja erityisopettajien määrän lisääminen.

Latu-hankkeen aikana yhteistyötä on tehostettu peruskoulujen kanssa. Toivottavas-
ti siirtyvä hojks tulee osaksi hyvää yhteistyökäytännettä niiden nuorten kanssa, jot-
ka tulevat toiselle asteelle yhteistyöhön osallistuvista peruskouluista. 

Yhtenä kehittämiskohteena koulutusyhtymässä on myös opinto-ohjauksen kehittä-
minen yhteistyössä alueen perus-, toisen- ja korkea-asteen sekä työvoimahallinnon
kanssa. Tavoitteena on opiskelijan polun tukeminen koulutuksen ja elämän kaikis-
sa vaiheissa. Lisääntyvään ja erilaistuvaan ohjaustarpeeseen kehitetään koulutusyh-
tymän Internetsivuille verkko-ohjauksen portaalia, joka mahdollistaa joustavasti ih-
misille heidän tarvitsemaansa ohjausapua. 

Oppilashuollon toimintaa tukevia projekteja

Nuorten kuntoutuskokeilu Oppi-projekti
Oppi-projekti oli Kelan rahoittama 15–17-vuotiaille nuorille suunnattu kuntoutus-
kokeilu, johon osallistui 30 nuorta. Projektin kautta selvitettiin lainsäädännöllistä
uudistustarvetta pysyvän palvelumallin luomiseksi syrjäytymisvaarassa oleville
nuorille. Nuorten ongelmia olivat 
• erilaiset oppimisvaikeudet
• sosiaaliset ja psyykkiset vaikeudet
• vapaa-ajan ongelmat tai toiminnan puute
• päihteiden väärinkäyttö
• sosiaalisen tuen puute
• verkoston niukkuus
• ammatillinen epäselvyys 
• odotusten epärealistisuus. 
Tavoitteena oli tukea nuoria kokonaisvaltaisesti. Jokaiselle nuorelle laadittiin yksi-
löllisesti räätälöity kuntoutussuunnitelma yhdessä nuoren ja hänen perheensä kans-
sa jo vuosiluokilla 7–9. Tukemisessa käytettiin seuraavia keinoja: 
• pitkäjänteinen yksilöohjaus • rinnalla kulkeminen
• perhetyö • kuntoutussuunnitelmat
• kuntoutustutkimukset • työkokeilut
• kuntoutustoiminta • ryhmätoiminta
• ammatilliset pajat • vapaa-aikatoiminta
• seuranta • jatkopolkujen suunnittelu. 

S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a
M o n i s t e  6 / 2 0 0 5

137



Perheiden, peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, Villa Elban, nuorisotoimen
keskussairaalan ja muiden viranomaisten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.

Kuntoutustutkimusyksikön psykologi koki tärkeäksi, että nuorten tilanteeseen puu-
tutaan riittävän varhain. Erityisen tärkeä vaihe on perusopetuksesta toiselle asteelle
siirtyminen. Ongelmat voivat ilmetä samalla tavalla, mutta syyt voivat olla moni-
naiset; psyykkiset, joko kasvatukselliset tai neurologiset tai molemmat. On tärkeää
tutkia, mistä oireet tai oppimisen heikkous johtuvat, jotta nuorta voidaan tukea ja
ottaa hänen yksilölliset piirteensä huomioon opintojen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Tämä edellyttää, että kouluilla on käytettävissä riittävät psykologipalvelut. 

Projektissa mukana olleille nuorille oli yhteistä se, että lähes kaikilla oli jonkin as-
teisia tarkkaavaisuuden häiriöitä sekä lisäksi useilla matemaattisia tai kielellisiä vai-
keuksia. Varsinkin pojilla oli “kouluallergia” yleistä eli motivaatio teoreettiseen
opiskeluun oli ollut hukassa jo useita vuosia. Läksykirjoja ei ehkä ollut avattu pit-
kään aikaan. Useilla oli käytöshäiriöitä. Lahjoihinsa nähden useat olivat alisuoriu-
tujia. Joillakin oli masennusta. Hoitamattomana se on yksi syrjäytymisen riskiteki-
jä. Koska teoreettispainotteinen opiskelu sopi näille nuorille huonosti, nähtiin tär-
keäksi räätälöidä heille yksilöllinen polku ammattiin eli käytäntöpainotteinen ja
työvaltainen ammatillinen koulutus riittävine tukitoimineen. Virallista palvelujär-
jestelmää täydentävä Oppi-projekti todettiin hyväksi. Se on saanut jatkoprojektin,
Ammattistartin, jonka kanssa jatketaan nuorten kokonaisvaltaista kuntouttamista,
tarjotaan yksilöohjausta, työkokeiluja sekä seurantaa ja suunnitellaan yksilöllisiä
jatkopolkuja toiselle asteelle. 

Rysä-projekti 1.8.2003–30.9.2005
Opetushallituksen ja ESR:n rahoittamissa innopaja-projekteissa on tarkoituksena
aktivoida perusopetuksen päättövaiheessa olevia ja muita ammatillista koulutusta
vailla olevia nuoria ammatilliseen koulutukseen sekä pyrkiä ehkäisemään keskeyt-
tämisiä tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa. Erityisesti projekteissa
kiinnitetään huomiota perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen sekä amma-
tillisen koulutuksen aloitusvaiheeseen opintojen jatkumisen turvaamiseksi. Innopa-
jojen tarkoituksena on auttaa nuoria saavuttamaan ammatillinen tutkinto erilaisten
tukitoimien avulla. Projekteissa nuorille luodaan mahdollisuuksia suorittaa amma-
tillinen koulutus yksilöllisesti ja joustavasti, oppilaitosten “tavallisina” opiskelijoi-
na ja muun muassa normaalein opintososiaalisin eduin.

Innopaja-projekteissa kehitetään opiskelijoita aktivoivia ja työelämäläheisiä ope-
tusmenetelmiä sekä hyödynnetään paikkakuntakohtaisesti eri hallinnonalojen yhtei-
siä, ammatilliseen oppilaitosympäristöön soveltuvia toimintamalleja. Keskeistä in-
nopajojen toiminnalle on opiskelijahuollon kehittyneisyys sekä läheiset ja kiinteät
yhteydet paikkakunnan sosiaali- ja nuorisotoimeen. (http://www.oph.fi/ammatilli
nenesr/)

Mitä haluaisimme edelleen kehittää?
Toiveissa on saattaen vaihtaen -järjestelmän kokeilu laajentaa koko koulutusyhty-
män alueelle. Tavoitteena on tehostaa ongelmien tunnistamista ja räätälöityjen rat-
kaisujen kokeilua. Koulutusyhtymän alueella voitaisiin opiskelijahuoltotiimeissä
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kartoittaa vapaana olevat opiskelupaikat ja pyrkiä tarjoamaan niitä nuorille, jotka
ovat opiskelupaikkaa vailla. Lisäksi opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta eli
erityispedagoginen koulutusosio (5 ov).

Haluamme kehittää myös rästipajatoimintaa, joka antaa mahdollisuuden arvioida
nuoren tilannetta ja miettiä räätälöityjä ratkaisuja rauhassa. Pajalla voisi suorittaa
yhteisiä aineita ja käydä kokeilemassa eri aloja sekä saada tukiopetusta, arviointia
ja oppimisvaikeuksien testausta. Myös vaihtoehtoisen oppimispolun suorittamista
varten yhteisten aineiden materiaalia voisi olla tarjolla enemmän. Lisäksi haluai-
simme konsultoivan erityisopettajan.

Opettajat ja muu koulun tai oppilaitoksen henkilöstö tarvitsevat koulutusta, joka an-
taa heille tietoa ja uskallusta toteuttaa vaihtoehtoisia opetusjärjestelyjä. Tulevaisuu-
den haasteita ovat laajennettu työssäoppiminen, työvaltainen koulutus ja kolman-
nen sektorin hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa sekä opiskelijoiden va-
paa-ajan toiminnoissa. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret vaativat esimerkiksi eri-
tyisjärjestelyjä työssäoppimisen suorittamiseen. Kuntien työpajat tai -säätiöt voisi-
vat mahdollistaa tuetun työssäoppimispaikan. Joskus nuori tarvitsee joksikin aikaa
vaihtoehtoisen reitin opintojensa suorittamiseen ja opintojen keskeyttäminen voi-
daan ehkäistä oikea-aikaisella joustavuudella. Esimerkiksi nuoren opiskeluala voi
olla väärä ja nuori voi tarvita paikkaa, jossa kokeilla jotain muuta alaa. Jos tuen tar-
peessa oleva nuori keskeyttää opiskelun, voivat työpajat tai -säätiöt mahdollistaa
nuorelle päivittäisen toimintaympäristön. Myös nuoren valmistuessa voivat työpa-
jat ja -säätiöt tarjota tuetusti toisen asteen koulutuksen jälkeen hyvän mahdollisuu-
den kokeilla siipiään.
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Myyryläinen Jaana, Oikari Leena & Salmi Sirkka 
Valmentavan koulutuksen rooli nivelvaiheessa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
pähkinänkuoressa

Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjaus-
ta voidaan järjestää ammatillisen perustutkintokoulutuksen yhteydessä. Koulutusta
järjestetään kahdessa eri muodossa:
• Valmentava I on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakeutua am-

matilliseen perustutkintokoulutukseen. Koulutuksen laajuus voi olla 20–80
opintoviikkoa.

• Valmentava II on tarkoitettu vaikeimmin vammaisille opiskelijoille itsenäiseen 
elämään ja työhön valmentavaksi koulutukseksi korvaamaan perustutkintokou-
lutusta. Koulutuksen laajuus voi olla 40–120 opintoviikkoa.

Opetusministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvan. Tällä hetkellä lupa on 34
“tavallisen” ammatillisen koulutuksen järjestäjällä sekä kaikilla ammatillisilla eri-
tyisoppilaitoksilla. Opiskelijoita koulutuksessa on runsaat 2 000.

Koulutusta varten on laadittu opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskeli-
joiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa
(2000). Opetussuunnitelma on joustava ja se sallii yksilölliset ratkaisut. Koulutus
tukee koko ikäluokan kouluttamisen periaatetta perusopetuksen jälkeisessä koulu-
tuksessa. Se antaa tukea tarvitseville nuorille lisäaikaa ammatinvalintaan, osaami-
sen vahvistamiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen.

Latu-hankkeen aikana tehtiin tunnetuksi tätä perusopetuksen ja ammatillisen kou-
lutuksen väliin jäävää erityisoppilaille tarkoitettua koulutusta. Hankkeessa kehitel-
tiin tukea tarvitseville opiskelijoille välivuosimalleja, joiden aikana on mahdolli-
suus syventää ja tarkentaa ammatillisen koulutuksen tuntemusta ja varmistaa am-
matinvalinnan osuvuutta. Seuraavassa esitellään hankkeen avulla syntynyttä Boval-
lius-ammattiopiston ja Varkauden peruskoulujen välistä yhteistyötä ja tuloksia. Toi-
sena esimerkkinä kuvataan Sodankylästä kotoisin olevan Annin koulupolusta pe-
rusopetuksesta ammatillisen koulutuksen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen opiskelijaksi.

AVAAVA-koulutuksen yhteistyö Varkauden alueella

Bovallius-ammattiopisto on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka erityise-
nä tehtävänä on huolehtia ammatillisen erityisopetuksen järjestämisestä ja sen yh-
teydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta. Kohderyhmänä
ovat ensisijaisesti kuurot ja kuulovammaiset, dysfaattiset ja kehitysvammaiset nuo-
ret. Oppilaitos sijaitsee Pieksämäellä. Vuodesta 2002 alkaen koulutusta on annettu
myös Varkaudessa ja vuodesta 2004 Joroisissa. Varkauden toimipisteessä voi opis-
kella kotitalousyrittäjän perustutkintoa ja suorittaa opintoja työpainotteisessa amma-
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tilliseen koulutukseen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa.
Koulutus on nimetty AVAAVA-koulutukseksi. Sen painotus on työ- ja koulutusko-
keiluissa. Tavoitteena on löytää opiskelijoille sopivat ja mieluisat jatkokoulutuspai-
kat. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma eli hojks. Työ- ja koulutuskokeiluja on toteutettu yhteistyössä Var-
kauden työelämän ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. 

AVAAVAN lähtökohtana Latu-hankkeessa oli yhteistyön käynnistäminen Osman ja
Tehtaan perusopetuksen koulujen kanssa Varkaudessa. Yhteistyöhön tuli myöhem-
min myös Varkauden ammatti-instituutin eri koulutusalojen opinto-ohjaajia, erityis-
opettaja ja ammatinvalinnanohjaushenkilöstöä Varkauden työvoimatoimistosta. Ta-
voitteena oli tarjota perusopetuksensa päättäville erityisoppilaille ensimmäinen jat-
ko-opiskelupaikka läheltä kotia, koska osalla nuorista ei ole rohkeutta muuttaa vie-
raalle paikkakunnalle erityisoppilaitokseen opiskelemaan. Osalta saattaa puuttua
myös valmiudet siirtyä suoraan integroituun ammatilliseen opetukseen omalla koti-
paikkakunnalla. 

AVAAVA yhteistyön tavoitteet
Yhteistyön päätavoitteeksi asetettiin perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen
hakeutumisen tukeminen ja nivelvaiheen toimivuuden edistäminen. 
Lisätavoitteiksi asetettiin:
• koulutuksen tasa-arvon toteutumisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 
• ammatilliseen yleisopetukseen integroitumisen edistäminen
• yhteistyöverkostojen luominen yleis- ja erityisopetuksen kanssa
• yhteistyömuotojen etsiminen elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen yleistavoitteiden lisäksi vuoden 2003 aikana haluttiin selvittää valmenta-
van koulutuksen merkitystä ja löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Motivoiko koulutus nuorten ammatilliseen koulutukseen hakeutumista?
• Selkiyttääkö koulutus nuorten todenmukaista kuvaa työelämästä, erilaisista am-

mateista ja koulutuksen vaihtoehdoista?
• Edistääkö koulutus nuoria arvioimaan realistisesti omia tavoitteita ja mahdolli-

suuksia?
• Edistääkö koulutus opiskelijan elämänhallintataitoja ja luottamusta omiin ky-

kyihin?
• Miten nivelvaiheen toimiva yhteistyömalli muodostetaan perusopetuksen, am-

matillisen koulutuksen ja työelämän sekä sidosryhmien kanssa?
• Mikä on erityisoppilaitoksen rooli tässä mallissa?
• Mitä tukitoimia tarvitaan integraation onnistumiseksi?

Mikä AVAAVA on?
Koulutukseen hakeutuu perusopetuksen päättäneitä nuoria ja perusopetuksen jäl-
keen koulutuksesta syrjäytyneitä nuoria. AVAAVAlle hakeudutaan useimmiten sik-
si, että opiskelija ei tiedä, mitä haluaa tehdä perusopetuksen jälkeen. Toisaalta hä-
nellä ei kenties ole rohkeutta siirtyä integroituun ammatilliseen opetukseen. Joilla-
kin opiskelijoilla saattaa olla opiskelusuunnitelmia, joihin he tarvitsevat tukea, kan-
nustusta ja varmuutta siitä, että koulutusala on heille sopiva.

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

142



Koulutuksen pääpaino on työ- ja koulutuskokeiluissa, koska niiden avulla nuori op-
pii parhaiten tietämään ja tuntemaan ammatillista suuntautumistaan. Tämän päivän
koulutustarjonta on niin laaja, että moni nuori ei siitä “viidakosta” osaa etsiä tai löy-
dä omaa alaansa. Hakuoppaat ja mainokset houkuttelevat opiskelijoita hienoilla sa-
noilla eri aloille. Opiskelijoilla on erilaisia oppimisvaikeuksia ja ne on huomioitava
opiskelupaikkaa ja ammattia hakiessa. Kartoitamme yhdessä nuoren kanssa kiin-
nostuksen kohteita ja mahdollisia koulutus- ja työkokeilualoja. Mikäli nuorella ei
ole pienintäkään ajatusta siitä, mitä hän haluaisi tehdä tulevaisuudessa, kartoitus
aloitetaan siitä, mitä hän ei ainakaan halua tehdä. Näin karsiutuu huomattava jouk-
ko eri ammatteja. Kun mieluinen ala tai alat ovat tiedossa, ryhdymme etsimään nuo-
relle työ- ja koulutuskokeilupaikkoja. Häntä kannustetaan ja opastetaan itse etsi-
mään ja hakemaan työkokeilupaikkaa. Valtaosa nuorista ottaakin itse yhteyttä työ-
paikkaan, jonka jälkeen myös oppilaitoksesta otetaan sinne yhteys.  Tarvittaessa op-
pilaitos hankkii työkokeilupaikan nuorelle. Pääasia on, että paikka löytyy. Koulu-
tuskokeilupaikat hankitaan yleensä yhteistyössä toisen asteen opinto-ohjaajien
kanssa. Työ- ja koulutuskokeilupaikkoihin nuoren ei tarvitse mennä yksin. Jos nuo-
ri haluaa, ohjaaja menee hänen mukanaan ja on siellä niin kauan kun on tarvetta.

Työ- ja koulutuskokeilupaikkojen kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa muun
muassa vakuutus-, työasu- ja ruokailuasioiden lisäksi määritellään kokeilulle asetu-
tut tavoitteet. Päätavoite on, että nuori saa todellisen kuvan ammatista, koulutuk-
sesta sekä omasta soveltuvuudestaan alalle. Työkokeilut kestävät kolmesta viiteen
viikkoon ja koulutuskokeilut kahdesta kolmeen viikkoon. Kokeilun avulla vältytään
jo varhaisessa vaiheessa mahdollisilta vääriltä opiskeluvalinnoilta. 

Tavoitteena on, että nuori tutustuisi enemmän kuin yhteen työpaikkaan tai koulu-
tusalaan. Näin hän voi vertailla eri ammatteja ja koulutuksia ja voi tehdä päätöksen
jatkokoulutuspaikasta saamiensa kokemusten perusteella. Oman alan löytyminen
tukee myös elämänhallintataitojen oppimista, sillä niistä nuoret oppivat ottamaan
vastuuta ja huolehtimaan itse omista asioistaan aikuisen tukemana. Jokapäiväisiä
arkielämän taitoja, kuten ruoanvalmistusta, puhtaanapitoa ja pyykinpesua, opiske-
lemme kodinomaisessa toimipaikassamme.

Koulutuskokeilut ovat tärkeä yhteistyöväline Bovallius-ammattiopiston ja Varkau-
den muiden toisen asteen oppilaitosten välillä. Kokeilujen avulla nuori tutustuu tu-
levaan opiskelupaikkaansa ja opettajat oppivat tuntemaan mahdollisia tulevia opis-
kelijoitaan. Näin myös pohjustamme tulevaisuutta, jos nuori päättää hakea kysei-
seen oppilaitokseen. Yleensä hakijat ovat sijoittuneet hyvin tavallisten ammattiop-
pilaitosten integroituun erityisopetukseen tai ammatillisiin erityisoppilaitoksiin.

Koulutuskokeiluihin tulee joskus opiskelijoita myös perusopetuksen päättöluokilta.
He tulevat useimmiten erityisopetuksesta tai pienluokilta. He ovat pääsääntöisesti
Varkaudesta, keväällä 2004 on ollut koulutuskokeilijoita myös lähikunnista.

Latu-hanke toiminnan edistäjänä
Latu-hankkeen merkeissä yhteistyö ja verkostoituminen ovat edenneet hyvin. Syk-
syn 2003 ja kevään 2004 aikana työryhmämme on kokoontunut säännöllisesti kuu-
kausittain. Työryhmään kuuluvat Bovallius-ammattiopistosta opinto-ohjaaja, Var-
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kauden ammatti-instituutista opinto-ohjaajat ja erityisopettaja sekä Osman koulun
rehtori. Kokouksissa käsitellään esille tulevia yhteisiä aiheita ja kukin kertoo oppi-
laitoksensa kuulumiset. Kokoonnumme vuorotellen toistemme luona ja usein pai-
kan “emäntä tai isäntä” on laatinut myös esityslistan. Tapaamisissa on teema: esi-
merkiksi helmikuussa 2004 teemana oli Latu-hanke ja moniammatillinen yhteistyö.
Kutsuimme edustajia Kelasta, sosiaali- ja työvoimatoimistosta. Keskustelimme
asiantuntijoiden kanssa opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista. Samassa kokoukses-
sa Esi-Sofia –hankkeen edustaja kertoi meille sosiaalisista yrityksistä ja kyseisen
hankkeen nykytilanteesta. 

Yhteistyön lisäksi olemme osallistuneet koulutusmessuille, käyneet kertomassa op-
pilaitoksestamme vanhempainilloissa, kouluissa ja työpaikoilla. Osa kotitalousyrit-
täjiksi opiskelevista opiskelijoista suorittavat varhaiskasvatuksen kurssia integroi-
tuna tavallisen oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijaryhmään. “Oravanahkakauppana”
Jaana Myyryläinen on itse ollut kertomassa erityisopetuksesta lähihoitajaopiskeli-
joille.

Ilman Latu-työryhmän jäsenten ja muiden yhteistyökumppanien henkilökohtaista
panosta ei Latu-hanke olisi edennyt näin hienosti emmekä olisi päässet viemään eri-
tyisopetuksen ilosanomaa eteenpäin. Verkostoituminen ja tunnetuksi tuleminen ovat
vaatineet ja vaativat yhä edelleen paljon työtä, uusien suhteiden luomista ja olevien
ylläpitämistä. Bovallius-ammattiopiston toiminta Varkaudessa on päässyt hyvään al-
kuun ja yhteistyötahot ovat kokeneet toiminnan tarpeelliseksi. Latu-hanke on siis
tuottanut hyviä tuloksia ja toimintatapojen toivotaan säilyvän ja kehittyvän myös
jatkossa.  

Tapauskertomus harjaantumisluokan oppilaan siirtymisestä 
perusopetuksesta ammatilliseen oppilaitokseen

Lukuvuonna 2003–2004 kävi 17-vuotias Anni harjaantumisopetuksen lisä-
opetuksen luokkaa. Annilla on Downin oireyhtymä sekä varhaislapsuudessa puh-
jennut diabetes. Lisäksi hänellä on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, hankala reu-
ma sekä aikoinaan leikkauksella korjattu lonkkavika. Synnynnäinen sydänvika on
korjattu hyvin tuloksin. Anni on keskiasteisesti kehitysvammainen.

Lukuisista sairauksista huolimatta Annilla on myönteinen mielenlaatu. Hän on hy-
vin innostunut oppilas. Anni ymmärtää tilannesidonnaista arkikieltä ja ilmaisee it-
seään puheella. Hän on oudossa ympäristössä ujo ja arka peläten muun muassa voi-
makkaita ääniä ja vieraita ihmisiä. 

Annin tulevaisuutta pohdittiin 9. vuosiluokan alusta saakka. Vaihtoehtoina olivat jo-
ko lisäopetusvuosi harjaantumisluokassa tai siirtyminen toimintakeskukseen. Paik-
kakunnalla ei ollut vuoden 2003 keväällä varmuutta perustetaanko ammatillisen
koulutuksen yhteyteen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen linja
erityistä tukea tarvitseville nuorille, joten päätettiin, että Anni jatkaa harjaantumis-
luokassa. 

Syksyllä 2003 valmentava linja perustettiin paikkakunnan tavalliseen ammatilliseen
oppilaitokseen. Anni kuitenkin opiskeli edelleen harjaantumisluokassa. Näin kaikil-
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le osapuolille jäi vuosi aikaa tottua ajatukseen, että toimintakeskuksen sijaan Anni
jatkaakin opiskeluaan ammattioppilaitoksessa. 

Jo syyslukukaudella 2003 harjaantumisluokan ja ammatillisen koulutuksen erityis-
opettajat kokoontuivat laatimaan toimintastrategiaa Annin luontevasta siirtymisestä
uuteen oppilaitokseen. Sovittiin, että harjaantumisluokan oppilaat vierailevat am-
mattioppilaitoksella syyslukukaudella 2003 pari kertaa luistelun ja pikkujoulun
merkeissä. Keväällä 2004 Anni kävisi avustajan kanssa noin kerran kuukaudessa tu-
tustumassa luokkaan ja sen toimintatapoihin. Lisätavoitteena oli myös pidentää tu-
tustumiskäyntiä ajallisesti. Lisäksi sovittiin, että harjaantumisluokan hojkspalaveri
pidetään helmikuun 2004 alussa ja tiedonsiirtopalaveriin kokoonnutaan 18.5.2004.
Tiedonsiirtopalaveriin kutsuttaisiin kaikki Annin kanssa toimineet henkilöt: äiti,
harjaantumisluokan opettaja ja avustaja sekä peruskoulun kouluterveydenhoitaja.
Ammatillisesta oppilaitoksesta päätettiin kutsua kaikki tulevat yhteistyöhenkilöt eli
ammattikoulun erityisopettajat ja kouluterveydenhoitaja sekä kehitysvammahuol-
lon esimies ja tuleva avustaja.

Anni kävi kolme kertaa tutustumassa ammattioppilaitokseen yhdessä oman luok-
kansa kanssa ja avustajan kanssa tulevaan luokkaansa neljä kertaa. Tutkimusjakso
Heinolan reumasairaalassa ja viikon leirikoulu Kuusamossa siirsivät aikatauluja
jonkin verran, mutta pääsääntöisesti suunnitellut tutustumiskerrat toteutuivat. Anni
oli ujo, arka ja hyvin riippuvainen mukana olevasta avustajasta. Luokkahuoneessa
hän suostui maalaamaan vähän aikaa vesiväreillä ja tekemään samoja kynätehtäviä
kuin omassakin luokassa. Häntä pelottivat vieraat ihmiset, outo ympäristö ja voi-
makkaat äänet. 

Hojkspalaverissa helmikuun 2004 alussa keskusteltiin asioista, joita tulee huomioi-
da, kun Anni aloittaa opiskelun ammattikoululla: koulumatkat, fysioterapian järjes-
täminen, diabeteksen ja reuman hoitoon liittyvät asiat, avustajan tarve ja muut kou-
lunkäyntiin kuuluvat käytännön toimintatavat. Äidillä oli monta huolen aihetta,
muun muassa vuorotyönsä ja siitä johtuva Annin aamu- ja iltapäivähoidon tarve.
Myös tulevaa avustajaa mietityttivät monet asiat kuten Annin kanssa pärjääminen,
yhteistyö vanhempien kanssa, miten fysioterapiakäynnit järjestyvät, osaavatko uu-
det ihmiset käyttää insuliinipumppua jne. Päätettiin ottaa nämä kaikki asiat esille
toukokuun 2004 tiedonsiirtopalaverissa.

Toukokuun 18. päivä 2004 ammattioppilaitokselle kokoontui kymmenen henkilöä.
Annin äiti, kehitysvammahuollon esimies ja harjaantumisluokan väki välittivät tie-
toa Annista suullisesti ja kirjallisesti siirtolomakkeen, terveydenhoitoon liittyvien
papereiden ja Annin koulunkäynnin tavoitteita kevään 2003 selventävän hojksliit-
teen avulla. 

Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen yhteiset tavoitteet painottuivat itsenäi-
syyskasvatukseen ja sosiaalisten taitojen opiskeluun. Tavoitteeksi asetettiin, että
Anni tulisi mielellään kouluun, oppisi voittamaan pelon ja kokemaan olonsa tur-
valliseksi uudessa koulussa, Anni löytäisi uusia ystäviä sekä saisi uusia harrastuk-
sia ja vapaa-ajanviettotapoja. Keskinäisen luottamuksen saavuttaminen asetettiin
tärkeäksi tavoitteeksi. Lisäksi muistiin kirjattiin äidin toiveet ja tavoitteet tulevalle
vuodelle.
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Suunniteltiin, että Anni voisi viettää joskus myös öitä opiskelijoiden asuntolassa.
Päätettiin, että kevään 2004 ja alkukesän aikana valmentavan linjan luokassa vaki-
tuisesti toimiva erityisopettaja vierailee harjaantumisluokassa tutustumassa Annin
opetuksessa käytettyihin materiaaleihin ja fysioterapiapalvelujen järjestämiseen. 

Neljän kuukauden opiskelujakson jälkeen ammattioppilaitoksen henkilöstö on ker-
tonut, että valtaosa äidin ja koulun asettamista tavoitteista on jo nyt toteutunut. An-
nista on kehittynyt kesän aikana tyttö, joka itsenäisesti liikkuu ja toimii ammatti-
koulun alueella, puhuttelee vieraitakin ihmisiä ja kuuluu luokkayhteisöönsä täysi-
valtaisena jäsenenä. Ainoastaan riippuvuus diabeteksen ja lääkityksen hoitamisesta
estää itsenäisemmän elämän. Yöpyminen asuntolassa on toistaiseksi jäänyt toteutu-
matta, tosin sitä suunnitellaan kovasti.

Ammattioppilaitoksen henkilöstön mielestä kaikki ennalta tehdyt toimenpiteet ku-
ten tutustumiset, tiedonsiirtopalaveri, kirjallinen materiaali ja erityisopettajien hen-
kilökohtaiset tapaamiset olivat tarpeen. Tärkeimmäksi yksityiskohdaksi mainittiin
hojksin liite, johon oli kirjattu oppiaineiden tavoitteet ja sen avulla voitiin jatkaa
opetusta siitä, mihin lisäopetus päättyi. Tiedonsiirtopalaveri koettiin myös tärkeäk-
si, koska pelkkä siirtolomake ei olisi vastannut kaikkiin kysymyksiin, joita liittyy
vaikeavammaisen oppilaan opetukseen ja kuntoutukseen. 

Seuraavan oppilaan kanssa toimimme samansuuntaisesti oppilaan henkilökohtaiset
tarpeet tarkoin huomioiden. Tiedonsiirtopalaverin ajankohtaa tullaan aikaistamaan
huhtikuun lopulle, jotta mahdollisiin järjestelyihin ja etukäteistoimintoihin jäisi
enemmän aikaa.

Lähdeviite

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa kou-
lutuksessa. Opetussuunnitelman perusteet 2000. Opetushallituksen määräys 42/011/
2000. Yliopistopaino. Helsinki.

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

146



Ikonen Merja 
Opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Opinto-ohjaus toisella asteella

Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 5 §) ja asetuksen (811/ 1998,
4 §) mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
ja opinto-ohjausta. Opinto-ohjaus on henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-
jen ohjausta. Opinto-ohjauksen tavoitteet ja ohjeet sen järjestämisestä oppilaitok-
sissa on vahvistettu ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa.
Opiskelijahuoltoa koskevan lain (479/2003, 37a §) mukaan opiskelijahuollolla tar-
koitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden se-
kä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä li-
säävää toimintaa. Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä palveluita an-
tavien ja järjestävien viranomaisten sekä muiden tahojen kanssa ja antaa opiskeli-
joille tietoa näistä eduista ja palveluista sekä tarvittaessa ohjata hakemaan niitä.

Opetussuunnitelmien perusteissa opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata ja tukea
opiskelijaa opiskelussa, ammatillisessa suuntautumisessa ja oman elämän hallin-
nassa. Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Lisäksi jo-
kaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista opintojen ohjausta riittäväs-
ti. Erityisesti niiden opiskelijoiden ohjauksesta tulee huolehtia, joilla on opiskelu-
vaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Ti-
lastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2002–2003 ammatillisen koulutuksen jätti kes-
ken 11 prosenttia opiskelijoista, joten ohjaukselle on tarvetta. 

Opinto-ohjaus on oppilaitoksen koko henkilöstön tehtävä. Ohjaukseen osallistuvat 
• opinto-ohjaajat • ryhmänohjaajat
• opettajat • koulutuspäälliköt
• rehtorit • opiskelijaterveydenhuolto
• toimisto- ja muu henkilöstö • sidosryhmät. 
Opinto-ohjaus jatkuu koko opiskeluajan painottuen koulutuksen nivelvaiheisiin.
Toisella asteella opinto-ohjausta annetaan ennen opiskelujen alkamista, opiskelun
aikana sekä opintojen loppuvaiheessa.

Opinto-ohjaus Savon ammatti- ja aikuisopisto tekniikan 
liikenteen alalla Varkaudessa

Savon ammatti- ja aikuisopistossa jokaisella opiskelijalla on oikeus oppimis-
ja toimintaedellytyksistään riippumatta opiskella ammatti. Ammatillisen koulutuk-
sen tavoitteena on opiskelijan työllistyminen, jatko-opintokelpoisuuden takaaminen
sekä hyvän elämän eväiden antaminen. Suurin osa opiskelijoista on tavallisia, am-
mattiin tähtääviä opiskelijoita. Koulussa on myös ammattialansa huippuosaajia ja
huippuälykkäitä Varkauden lukiossa opiskelevia opiskelijoita. Lisäksi on opiskeli-
joita, jotka eivät suoriudu perustutkinto-opinnoista ilman tukitoimenpiteitä.  Erilai-
set oppijat ovat haaste opinto-ohjaukselle, sillä esimerkiksi Suomen mestaruustason
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huippuhitsari tarvitsee erilaista ohjausta kilpailutilanteessa esiintymiseen kuin käy-
töshäiriöinen “rääväsuu” työssäoppimispaikan asiakaspalvelutilanteen hoitamiseen. 

Varkauden koulutusmessujen järjestäminen on alun perin saattanut perusopetuksen,
lukio- ja ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistot yhteistyö-
hön. Kymmenen vuoden kokemuksella messujen järjestäminen sujuu joustavasti ja
jokaisella toimijalla on oma tärkeä roolinsa. Perusopetuksen oppilaat saavat moni-
puolista tietoa toisen asteen koulutusvaihtoehdoista. Lukiolaiset ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijat tutustuvat korkea-asteen tarjontaan ja esimerkiksi puolus-
tusvoimiin työpaikkana. Opettajat vaihtavat VIP-kahviossa ajatuksiaan ja koulujen
rehtorit tapaavat toisiaan messujen yhteydessä pidettävissä palavereissa. Perusope-
tuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden vanhempainilta pidetään ammattikoulun ti-
loissa messujen yhteydessä.

Teknologiateollisuus ry on järjestänyt Varkauden ja naapurikuntien opettajille, reh-
toreille ja opinto-ohjaajille yhteisiä tutustumiskäyntejä yrityksiin ja kouluihin. Yh-
teiset bussimatkat ja rauhalliset ruokailutilanteet ovat olleet oivallisia tutustumisti-
laisuuksia myös muiden koulujen edustajiin.

Latu-hanke kokosi yhteen Varkauden kaupungin erityisopetuksessa työskentelevät
henkilöt. Latu-hankkeen koulutuspäiviltä ja ryhmätapaamisista tuli uusia ideoita
erilaisten oppijoiden opettamiseen ja ohjaukseen sekä yhteistyön tekemiseen. Latu-
hankkeen myötä löytyi myös hyvä yhteistyökumppani Bovallius-ammattiopisto
Pieksämäeltä. Varkauden ja Bovalliuksen Latu-ryhmät kokoontuivat hankkeen ai-
kana säännöllisesti kerran kuukaudessa eri kouluilla. Ryhmätapaamisissa pohdim-
me erilaisiin oppijoihin liittyviä ajankohtaisia asioita, tulevia koulutustilaisuuksia ja
kannustimme toisiamme erityisopetuksen työsaralla.

Opinto-ohjauksen kehittämishanke on ollut keväästä 2004 uusi yhteistyömuotom-
me. Kehittämishankkeeseen kuuluvat Varkauden seudun peruskoulut, lukiot ja am-
matilliset oppilaitokset sekä Bovallius-ammattiopisto. Hankkeessa tehdään yhteis-
työtä myös työvoimaviranomaisten, Kelan ja sosiaalitoimen kanssa. Tapaamme
säännöllisesti kuukausittain. Olemme tehneet kouluittain ohjauksen arvioinnit ja
sen perusteella kehitämme ohjausta. 

Ensimmäinen yhteinen koulutustilaisuus rehtoreille, opinto-ohjaajille, opiskelija-
huoltoryhmille ja opettajille pidettiin Warkaus-salissa helmikuussa 2005. Varkau-
den opinto-ohjaajat järjestivät opiskelijoilleen ennalta ehkäisevän päihdetyön kou-
lutuksen ja teemaan liittyvän vanhempainillan. Vanhempainillan yleisömenestys
kannustaa meitä jatkossakin kodin ja koulun yhteistyöhön.

Opinto-ohjaus ennen opiskelujen alkamista

Mitä paremmin tunnemme tulevien opiskelijoiden taustat, edelliset opettajat
ja kouluyhteisöt sekä opiskelijat itsensä tukijoukkoineen, sitä sujuvampaa on nuo-
ren koulutyö toisella asteella. Ja mitä paremmin perusopetuksen opettajat ja oppi-
laat tuntevat ammatillisen koulutuksen ja toimintatavat, sitä helpompi on opettajien
ohjata oppijoita hakeutumisvaiheessa. 
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Varkaudessa on perinteisesti tehty yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen oppi-
laitosten kanssa. Olemme kehitelleet ja kokeilleet myös uusia yhteistyökuvioita,
joihin Latu-hanke on meitä kannustanut ja joita Teknologiateollisuus on tukenut.
Opinto-ohjauksen kehittämishanke on tuottanut uusia ajatuksia ja tietysti niitä ovat
ideoineet omat opettajamme. 

Joka syksy työvoimatoimiston järjestämät yhteistyökokoukset kokoavat Varkauden
ja naapurikuntien opinto-ohjaajat yhteen. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia
asioita ja toisinaan kokouksessa on alustajana asiantuntija. Tilaisuuksiin osallistu-
taan aktiivisesti ja tiedonsiirto niissä on tehokasta. Samoin nämä tilaisuudet edes-
auttavat esimerkiksi koulujen opinto-ohjaajien ja työvoimatoimiston ammatinvalin-
tapsykologin yhteistyötä sekä edistävät tietoa ja ymmärrystä koulujen tai viran-
omaisten toimintatavoista. 

Vuosi sitten sähköosaston opettaja piti oppilaitoksemme työtiloissa elektroniikka-
kerhoa 6. vuosiluokan oppilaille. Tarjosimme kerhoa kokeilumielessä läheiselle pe-
rusopetuksen koululle ja yllätyimme kerhon suosiosta.  

Oppilaitoksemme koulutusalat ovat kutsuneet tiettyjä vuosiluokkien 7–9 oppilas-
ryhmiä opettajineen tutustumaan alaansa ja tekemään töitä opiskelijoidemme kans-
sa. Esimerkiksi catering-alalle opetuskeittiöön kutsuttiin leipojaryhmän ja tulevat
paperiprosessinhoitajat valmistivat aspiriiniä kemian valinnaisryhmän kanssa. 

Kutsumme kaikki Varkauden, Joroisten ja Heinäveden 7. vuosiluokan oppilaat
opettajineen päiväksi tutustumaan ammatilliseen koulutukseen ja tekemään töitä
käsillään. Tuutorit ja opinto-ohjaaja käyvät alueemme 8. vuosiluokan oppilaiden
opinto-ohjauksen tunnilla kertomassa opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa. 

Perusopetuksen 9. luokan oppilaat tulevat oman valintansa mukaan meidän eri
osastoille tutustumaan joko päiväksi tai jopa viikoksi. He käyvät meillä myös Tai-
taja 9-kilpailun yhteydessä. Se on valtakunnallinen leikkimielinen, kädentaitoja ko-
rostava kilpailu. Tänä talvena sähköalan väki pyysi messumatkalle mukaan vuosi-
luokkien 7–9 teknisistä töistä innostuneita oppilaita. 

Eri alojen opettajamme kiertävät tuutoreiden kanssa 9. vuosiluokan oppilaiden ryh-
missä. Esimerkiksi catering-alan opettaja vierailee kotitalouden valinnaisryhmien
tunneilla ja teknologiateollisuuden koulutus- ja työmahdollisuuksista käy kerto-
massa metalli- tai sähköalan opettaja. Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja käy
tuutoreineen kertomassa ammatillisesta koulutuksesta 9. vuosiluokan oppilaiden
vanhempainilloissa. 

Kevättalvella opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kiertävät Varkauden seudun kouluil-
la nivelvaihepalavereissa keskustelemassa meille opiskelijoiksi hakeneiden 9. vuo-
siluokan oppilaiden asioista. Opiskelun kannalta välttämätöntä tietoa voidaan siir-
tää toiselle asteelle, kun tiedonsiirtoluvat ovat kunnossa. Monesti näissä tilaisuuk-
sissa on mukana tuleva opiskelija huoltajineen. Vuonna 2003 lähetimme Varkauden
seudun opinto-ohjaajille oppilastietolomakkeen jaettavaksi 9. vuosiluokan oppilail-
le. Oppilaat täyttivät lomakkeet opinto-ohjauksen tunneilla toukokuussa, huoltajat
allekirjoittivat ne ja kesällä opiskelijat toimittivat lomakkeet meille opiskelupaikan
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vastaanottamiskirjeiden mukana. On hyvä tietää jo kesällä, ketkä opiskelijoista me-
nevät syksyllä iltapäiväopiskelijoiksi lukioon ja ketkä kenties tarvitsevat erilaisia
tukitoimenpiteitä heti elokuussa opiskelujen alkaessa.  

Opinto-ohjaaja on mukana joustavan valinnan hakemusten käsittelyssä ja tutustuu
näin tuleviin opiskelijoihinsa jo keväällä. Myös valintakokeiden ennakkojärjeste-
lyissä ja käytännön toteuttamisessa opinto-ohjaaja on mukana.

Opinto-ohjaus opiskeluaikana

Opiskelujen alkaessa syksyllä opinto-ohjaaja on mukana uusien opiskelijoi-
den opintojen hyväksiluvuista päätettäessä ja hopsien laadinnassa. Uusille opiskeli-
joille pidetään lähtötasotestejä ja samalla heidän erityisen tuen tarvettaan arvioi-
daan. Hojksin laatimisesta kantaa päävastuun erityisopettaja. Opinto-ohjaaja osal-
listuu tiettyjen hojksien laadintaan ja tukitoimien järjestämiseen. “Vanhojen” opis-
kelijoiden hopsien päivittäminen työllistää pitkin vuotta.

Opinto-ohjaus ei ole oppilaitoksessamme sidottu aikaan, paikkaan tai henkilöön,
koska nuoren tai hänen huoltajansa ohjauksen tarvetta ei voi sitoa virka-aikaan.
Sunnuntai-illan kännykkäohjaus on usein viikon kysytyintä ohjausta. Perheen yh-
dessäolo viikonloppuisin herättää vanhempien kiinnostuksen nuoren elämänhallin-
tataitoihin ja joskus myös opiskeluun. Vanhempainiltojen jälkeisinä päivinä huolta-
jat soittelevat ja kyselevät nuoriensa tekemisistä. Tekstiviestin lähettäminen opinto-
ohjaajalle on helppo ja turvallinen tapa lähestyä ikävissäkin asioissa, jos puuttuu
rohkeutta kohdata kasvokkain. Myös opiskelija voi anonyyminä kysyä sähköpostil-
la mieltään askarruttavista asioista apua opinto-ohjaajalta.

Olen luopunut opinto-ohjaajan huoneen oveen kiinnitetystä ohjausajan varauslis-
tasta. Liikun työsaleissa, oppilaitoksen käytävillä ja kahviossa. Näin olen jatkuvas-
ti opiskelijoiden käytettävissä ja näen samalla itsekin, missä opiskelijoiden kanssa
mennään. Tarvittaessa voimme opiskelijan kanssa sopia rauhallisen keskusteluajan
työhuoneeseeni, nuoren kotiin, kahvilaan tai vaikka kävelylenkille ulos. Pikakysy-
myksiin vastaan heti. 

Opiskelijan erilaiset verkostopalaverit ovat myös ohjaustilanteita. Kahdenkeskiset
automatkat näihin kokouksiin antavat myös mahdollisuuden keskusteluille. 

Erityisopettaja on tärkeä ohjaaja koulussamme. Erityisopettaja ja opinto-ohjaaja te-
kevät kiinteää yhteistyötä. Noudatamme niin sanottua yhden luukun periaatetta eli
opiskelija saa opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja kuraattorin palvelut samanaikai-
sesti kohdatessaan jommankumman meistä. Molemmilla on vahvuuksia, joiden mu-
kaan työtehtäviä jaetaan. 

Ammatinopettajat ovat tärkeitä ohjaajia opiskelijan elämässä, koska he ovat nuo-
relle malli ammattilaisesta. Ammatinopettajan suhtautuminen työhönsä ja edusta-
maansa ammattialaan on nuorelle esikuva niin hyvässä kuin pahassa. Unohtaa ei so-
vi opintosihteerin, tietoteknisen tuen tai varastonhoitajan elämänhallintataitojen
vahvistavaa vaikutusta. Eli ohjaus on kouluyhteisön yhteinen asia.
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Opinto-ohjaus opiskelujen loppuvaiheessa

Pohdimme valmistuvien opiskelijoiden kanssa sekä ryhmäohjauksessa että
tarvittaessa yksilöohjauksessa, mitä opiskelija tekee ammattikoulun jälkeen. Suu-
rella osalla pojista on päällimmäisenä mielessä armeijaan meno. Osalla opiskeli-
joista on jo kevättalvella tiedossa työpaikka. Muutama nuori hakee helmikuussa yh-
teishaussa toisen asteen koulutukseen, ja jotkut heistä haluavat suorittaa koulus-
samme toisen tutkinnon. Oppilaitosten Internetsivut ja yleistynyt Internethaku näyt-
tävät vähentävän jo valmistuneiden opiskelijoiden vierailuja opinto-ohjaajan luona. 

Ammattikorkeakoulu kiinnostaa joka vuosi pariakymmentä nuorta. Ammattikor-
keakoulun tuutorit vierailevat syksyllä ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa
omasta opiskelustaan ja vastaavasti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat käy-
vät kevättalvella vastavierailulla ammattikorkeakoululla. 

Hojksopiskelijoiden urasuunnitelmia aletaan valmistella heti ensimmäisellä luokal-
la, ja ne täsmentyvät opiskeluaikana. Erilainen oppija saa tai tarvitsee opinto-oh-
jausta keskimääräistä opiskelijaa enemmän. Erilaisten oppijoiden siirtyminen työ-
elämään on iso haaste niin nuorelle kuin koulullekin, mutta onneksi hyvin sujunut
työssäoppiminen tasoittaa tietä työpaikkaan.

Keväällä ennen koulun loppua kaikki valmistuvat opiskelijat vierailevat luokittain
työvoimatoimistossa. Tuleville työnhakijoille esitellään työvoimatoimiston palve-
lut. Kolmannen luokan kevääseen kuuluvat myös ammattiliittojen vierailut oppi-
tunneilla. Joka vuosi muutama opiskelija on kiinnostunut oppisopimuksesta.  

Lähteet

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).

Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998).

Laki opiskelijahuollosta (479/2003).
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Tervo Merja
Varhainen osallisuus ja yhteistyö ovat 
tulevaisuuden pääomaa 

Nuorten osallisuudesta on viime vuosien aikana tullut keskeinen teema kun-
tien nuorisotoiminnan ja koulujen käytänteiden kehittämisessä. Nuorten aktiivista
kansalaisuutta edistäviä, osallistavia menetelmiä kehitetään monissa järjestöissä ja
hankkeissa. Vuosi 2005 on Euroopan neuvoston järjestämä Kansalaiskasvatuksen
teemavuosi, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan demokraattisessa yhteiskunnassa. Toiminnan painopiste on kou-
luissa ja oppilaitoksissa.

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma vuodelta 2004, Euroopan komission nuo-
risotyön ja kansalaisvaikuttamisen Valkoinen kirja vuodelta 2001, EU:n Nuoriso-oh-
jelma (2004), erilaiset projektit ja verkostot ovat tärkeitä osallisuuden sanansaatta-
jia. On aika kysyä, mitä ja millaisia taitoja tämän päivän opettaja, nuorisotyöntekijä
tai muut nuorten parissa toimivat tarvitsevat edistääkseen osallisuutta? Voiko sitä
opettaa ja millä menetelmillä? Kohtaavatko koulu ja nuorisotyö osallisuuden aree-
noilla? 

Valtakunnallinen nuorten osallisuushanke 2003–2007

Nuorten osallisuushanke tuottaa ja kehittää nuorten osallisuuden ja hyvin-
voinnin edistämiseksi hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Hankkeella tähdätään
todellisiin ja pysyviin muutoksiin. Siihen kuuluu 38 seudullista osahanketta eripuo-
lilta Suomea. Mukana on yli 70 kuntaa. Opetusministeriö ja kunnat rahoittavat han-
ketta. Käytännön toimia hallinnoi ja koordinoi Opetushallitus yhdessä Nuorisoyh-
teistyö Allianssi ry:n kanssa. Hanke rakentuu poikkihallinnolliselle yhteistyölle, eri
toimijoiden sitoutumiselle ja keskinäiselle luottamukselle. Valtakunnallisessa joh-
toryhmässä ovat edustettuina 
• opetusministeriö • työministeriö
• sosiaali- ja terveysministeriö • Suomen Kuntaliitto
• Nuorisoyhteistyö Allianssi ry • Opetushallitus.

Paikalliset hankkeet ovat kuntien ja seutujen tarpeista nousevia kehittämisprojekte-
ja, joiden avulla tuetaan perustyötä ja edistetään yhteistyötä. Vuoden 2004 aikana
aloitettiin hankkeiden välinen työskentely seuraavin teemoin:  
1 Koulun kehittäminen yhteisöllisellä ja yhteistyöllisellä työtavalla

• opintojen etenemisen seuranta ja perusopetuksen arviointi
• kodin ja koulun yhteistyö
• opettajien valmiudet
• ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

2 Toisen asteen opintoihin ohjaaminen ja työmarkkinoille poluttaminen tai mo-
lempia
• ohjaus ja paikallinen yhteistyö nivelvaiheessa

Holopainen Pirkko, Ojala Terhi, Miett inen Kaija & Orellana Tarja
S i i r t y m ä t  s u j u v i k s i  –  e h y t t ä  k o u l u p o l k u a  r a k e n t a m a s s a

152



• opintojen keskeyttämisten alentaminen
• ura- ja rekrytointipalvelut
• nuorten työpajat

3 Elinolojen ja -ympäristöjen kehittäminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia parantamalla
• vaikutusmahdollisuudet
• koulun vahvistaminen nuorten elinympäristönä 
• nuorisotyön kehittäminen

4 Poikkihallinnollinen yhteistyö
• palveluiden koordinointi ja palvelujärjestelmän kehittäminen
• perustoimintojen vahvistaminen.

Poikkihallinnollinen yhteistyö, palvelujärjestelmän kehittäminen sekä ennaltaeh-
käisy ja varhainen puuttuminen kulkevat läpäisevinä teemoina kaikkien työryhmien
työskentelyssä. Teematyöskentelyn avulla halutaan nostaa hyviä käytänteitä roh-
keasti esiin yhdessä arvioitaviksi ja testattaviksi. 

Osallisuushanke tukee perustyötä, kehittää toimintamalleja ja kokeilee sekä jakaa
tietoa, käytänteitä ja osaamista. Hanke haluaa virittää moniammatillista vuoropuhe-
lua ja innostaa ihmisiä yhteiseen työhön osallistavien toiminta- ja oppimisympäris-
töjen kehittämiseksi. 

Rovaniemen seudun nuorten osallisuushanke  

Rovaniemen seudulla nivelvaiheita tuetaan ja nuorten osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksia edistetään seutukunnallisen nuorten osallisuushankkeen
avulla. Mukana ovat 
• Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta
• Ranuan kunta
• Elinkeinokehittäjä eero
• Domus Arctica -säätiö
• Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikkö 
ja monet muut paikalliset tahot, toimijat ja hankkeet. Nuoret osallistuvat hankkee-
seen sen kaikilla tasoilla. Osallisuushankkeen on koettu tulleen Rovaniemen seu-
dulle tarpeeseen, sillä seudulla tarvitaan nuorille suunnattujen ja yhdessä nuorten
kanssa tehtävien toimenpiteiden ja hankkeiden koordinaatiota, nivelvaiheita tuke-
vaa yhteistoimintamallia, nuorisovaltuustotoiminnan kehittämistä sekä nuorisostra-
tegiaa. Oman haasteensa yhteistoimintaan tuo kesäkuussa 2004 tehty päätös Rova-
niemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisestä. 

Opetushallitus on käynnistänyt perusopetuksen, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen
oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen vuosille 2003–2007 Lapissa,
kiinteässä yhteistyössä Rovaniemen seudun nuorten osallisuushankkeen kanssa.
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa nivelvaiheiden toimivuuteen ja opintojen kes-
keyttämisen ehkäisyyn kehittämällä oppilaitosten ohjauspalveluja ja ohjaustoimin-
nan arviointia, verkostoitumalla sekä tukemalla henkilöstön täydennyskoulutusta.
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Arvot ja periaatteet toiminnan taustana
On tärkeää, että organisaation määrittämät arvot näkyvät sen toiminnassa. Myös pu-
heiden ja tekojen on oltava yhtä, jotta julkilausutut arvot ovat uskottavia. Ne mää-
rittävät sitä, mitä organisaatiossa pidetään yhteisesti tärkeänä ja tavoiteltuna. Ne
ovat toimintaa ohjaavia periaatteita – jotkut hiljaisesti hyväksyttyjä tai huonosti tie-
dostettuja, jotkut julkilausuttuja tavoitearvoja – asioita, joita halutaan tietoisesti ko-
rostaa ja edistää kaikessa toiminnassa. Rovaniemen kaupungin arvovalintoja ovat 
• oikeudenmukaisuus • yhteisöllisyys
• vuorovaikutteisuus • avoimuus
• turvallisuus • luovuus. 
Niistä syntyvä mielikuva piirtyy kolmeen ulottuvuuteen: 
• oikeidenmukaisten rakenteiden ja läpinäkyvän päätöksenteon kehittämiseen
• ihmisten osallisuuden ja dialogin edistämiseen 
• sosiaalisen kanssakäymisen ja verkostojen syntymisen arvostamiseen.  

Myös osallisuus voidaan nähdä arvona. Osallisuus on varsin yksilöllinen kokemus,
mutta rakenteisiin ja toimintamalleihin vaikuttamalla on mahdollista aidosti edistää
osallisuutta. Esimerkiksi Rovaniemen kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen yhtei-
sistä arvoista johdettuja strategiaelementtejä ovat 
• nuorten osallisuus • laatu
• ajanmukaiset voimavarat • monipuoliset kumppanuudet ja verkostot 
• osaava henkilöstö. 
Yhteistyökykyinen ihminen on 
• monitaitoinen
• osaa nähdä toisten ajatusten ja työn tärkeyden
• arvostaa ja kunnioittaa
• osaa luopua ja tehdä kompromisseja
• innostaa 
• osaa arvioida. 
Hän kuuntelee ja tulkitsee menestyksekkäästi erilaisia ihmisiä tunneälynsä avulla.
Yhteiset kokemukset auttavat hahmottamaan, mitä on jo tehty, mikä on vielä teke-
mättä ja mikä oikeastaan on olennaista. Tällainen ihminen on luotettava ja osaa suk-
kuloida verkostoissa ja kartuttaa näin yhteistä pääomaa.

Projektityö jakautuu perinteisesti kahteen osaan: muutoksen- ja projektihallintaan.
Muutoksenhallinta on projektityön “tunnetyötä” ja projektihallinta “järkityötä”.
Kaikissa projekteissa työskennellään aina sekä tunteiden että tosiasioiden kanssa.
Markku Sotarauta (2003) on todennut luennossaan, että kaupunkien, kuntien ja seu-
tukuntien projektit ja yhteistoimet tarvitsevat luovaa jännitettä ja arkipäivän neroja.
Kansainvälisesti kilpailukykyinen seutu tarvitsee verkostoja ja ihmisiä, jotka osaa-
vat toimia niissä. Painopiste tuleekin kiinnittää ihmiseen, sillä hän on kehittämis-
toiminnan tärkein voimavara. 

Osallisuutta ja yhteistyötä voidaan kuvata ketjuna, joka näkyy kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Osallisuuden ketjussa (Hanhivaara & Tervo 2004)

Osallisuuden ketju on jatkumo, jonka liikkeessä jokainen osa, kokemus tai opittu
taito rakentuu edellisten päälle muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. Liikkeelle
on ominaista prosessinomaisuus. (Hanhivaara & Tervo 2004, 38)

Rovaniemen seudun nuorten osallisuushankkeen 
painotukset ja niiden tukeminen 
Hankkeen ohjausryhmässä valittiin vuoden 2004 painotukset ja niiden tukeminen.
Hankkeessa päätettiin painottaa seuraavia asioita:
1 Nuorten osallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien edistämi-

nen erityisesti nuorisovaltuustotoimintaa ja sen sisältöä kehittämällä.
2 Tukea nivelvaiheeseen. Rovaseudun moniammatillisen verkoston ja toiminta-

mallin luominen alkaa Nivelkorjaamon perustamisella. Nuorten asuminen näh-
dään tärkeänä osana kokonaisuutta. 

3 Tulevaisuusverstas – menetelmää hyödynnetään kehittämistyössä. 
4 ROK-päivän toteutus (Rovaniemi – opiskelijoiden kotikaupunki).
5 Ideapankki suunnitellaan Internettiin ja otetaan käyttöön. 
6 Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä Humakin Tornion koulutusyksikön kanssa.
7 Yhteistyötä projektiin liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa.
8 Rovaseudun nuorisostrategian valmistelu alkaa.
9 Projektin toimista tiedotetaan.

Vuonna 2004 organisoitiin Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteiset nuo-
risovaltuustovaalit. Valitun nuorisovaltuuston keskeinen tehtävä on uuden Rovanie-
men nuorisovaltuustomallin rakentaminen. Yhdistymisprosessissa kuultiin nuoria
sekä nuorten kuulemistilaisuudessa että Internetissä olleen kyselyn avulla. 
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Nuorten vaikuttamista ja nuorisovaltuustotoimintaa edistetään yhteistyössä koulu-
jen kanssa. Kouluissa käsitellään demokratiakasvatuksen yhteydessä nuorten vai-
kuttamista ja kunnallista päätöksentekoa sekä innostetaan nuoria osallistumaan.
Ohjaavat opettajat organisoivat vaalit kouluissa ja toimintaa koordinoidaan keskus-
hallinnosta käsin. Nuorisovaltuuston lisäksi valitaan valmistelevaksi tahoksi nuori-
sohallitus, joka koostuu oppilaskuntien puheenjohtajista (varajäseninä oppilaskun-
tien sihteerit). Vuosittain nuorisovaltuusto varaa määrärahan oppilaskuntatoimin-
nan sekä nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.  

Nivelkorjaamossa tehdään nivelistä joustavia
Rovaniemellä osallisuushanke aloitettiin Nivelkorjaamotoiminnan organisoinnilla.
Koolle kutsuttiin useita nuorten parissa toimivia tahoja, muun muassa: 
• opettajia • opinto-ohjaajia
• kuraattoreja • sosiaali- ja nuorisotyöntekijöitä
• terveydenhoitajia. 
Nivelkorjaamotyöskentelyn tavoitteena oli perusopetuksesta toisen asteen koulu-
tukseen siirtyvien nuorten tukitoimien kehittäminen Tulevaisuusverstas-menetel-
män avulla. Tärkeäksi yhteistyökumppaniksi verstas- ja koulutusyhteistyössä muo-
dostui Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikkö.

Tulevaisuusverstas (tai demokratiakoulu, kuten jossain yhteydessä sanotaan) on
osallistava menetelmä, joka soveltuu moniin tilanteisiin ja erilaisille ryhmille.  Kes-
keistä on jokaisen äänen kuuleminen. Tulevaisuusverstas on tarkkaan ohjeistettu
prosessi, joka etenee seuraavien vaiheiden kautta:
1 Aiheen valinta
2 Ongelmavaihe (kritiikkivaihe)
3 Ideointivaihe
4 Todentamisvaihe 
5 Päätöksenteko 
Nivelkorjaamo oli keskusteleva ja innostava verstas. Tuotoksena syntyi Rovaseu-
dun nuorisoteemaisten projektien verkkohankepankki, jossa julkaistiin päivitettyä
tietoa seudullisista hankkeista ja toiminnoista, jotka tukevat erityisesti 15–17-vuo-
tiaiden nivelvaiheita. Nuorille suunnattua tiedotus- ja neuvontatoimintaa kehitettiin
usean erillisen hankkeen voimin. 

Samanaikaisesti aloitettiin osallisuusteemainen täydennyskoulutus Humakin Tor-
nion yksikön johdolla, samoin koulun osallistavia käytänteitä edistävä OSAKO-han-
ke. Hyvässä yhteistoiminnassa kyse on hyvien käytänteiden jakamisesta, päivitetyn
tiedon tarjoamisesta sekä projektien ja eri toimijoiden entistä paremmasta yhteis-
työstä. Tieto, avoin dialogi ja yhteistoiminta auttavat joustavien nivelvaiheiden syn-
tymisessä ja tukemisessa. Nivelkorjaamosta alkaneen työn avulla luomme Rova-
niemen seudulle ominaista tapaa tehdä yhteistyötä nivelvaiheissa olevien nuorten
tukemiseksi ja auttamiseksi.

Seuraava kuvio 2 jäsentää moniammatillista yhteistyötä Rovaniemen seudulla.
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KUVIO 2. Moniammatillinen yhteistyö Rovaniemen seudulla

ROK-Rovaniemi
ROK – Rovaniemi, opiskelijan kotikaupunki -teematapahtuman keinoin on osaltaan
pyritty vaikuttamaan siihen, että Rovaniemelle tulevat opiskelijat viihtyisivät ja
tuntisivat Rovaniemen kotikaupungikseen, vaikka vain opiskelun ajan. ROKin te-
kijät haluavat nostaa esille opiskelijoiden arkiviihtyvyyden. Jotta Rovaniemi tun-
tuisi opiskelijasta kotikaupungilta, tulee monen asian olla nuorten mieliä kiinnosta-
vaa, usein myös uutta ja innostavaa.

NutiMobiili
Sähköisen asioinnin yhteistyöverkostomme avulla syntyi seudun nuorisotiedotuk-
seen mobiilipalveluja kehittävä hanke, NutiMobiili. Sen avulla nuori kuntalainen
voi tehdä aloitteen joko tietokoneen tai matkapuhelimen välityksellä. Myös nuori-
sotiedotuksen uutiset ovat selattavissa Internetin lisäksi matkapuhelimella. Nuti-
Mobiilin avulla nuorten osallistumista ja aloitteiden järjestelmällistä koontia on
mahdollista tehostaa. Hankkeen ideoijina ja testaajina toimivat seudun nuoret ja
nuorten parissa toimijat. Hanke sai rahoituksensa Lapin lääninhallituksen nuoriso-
toimen kehittämishankkeiden kehittämisvaroista sekä Rovaniemen kaupungin nuo-
risotoimelta. 
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1. Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
2. Moniammatillisten, seudullisten yhteistyömuotojen löytyminen
3. Osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen nivelvaihetyössä, 

uudet hankeideat
4. Käytännön työvälineitä: Hankepankki, koordinaatio, tiedotus, 

palautejärjestelmätyö.

Seudun nuoret

Nuorisoteemai-
set hankkeet

Kolmas sektori
ja erityispalvelut

Sähköinen asiointi 
ja nuorisotiedotus

Kunnat, kunta-
yhtymät ja nuori-

sopalvelut

Koulut ja 
oppilaitokset

Nuorisoasumisen   
asiantuntijuus

Seudun nuori-
sohankkeet

Sähköinen 
hankepankki

Uudet
hankeideat

Osaamisen
jakaminen ja

yhteistyö

Koordinaatio 
ja konkretiaVuorovaikutus

Ongelmat
Ideat
Toteutussuun-
nitelma

Verkostot

Tieto

Nykyiset palvelut 
ja uusien tarve

Koulutus, yhteinen 
suunnittelu, dialogi

Tulevaisuusverstas 
Nivelkorjaamo



OSAKO – osallistava koulu -hanke
Koulutus- ja kehittämisyhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion yksi-
kön kanssa on onnistunut hyvin. Vuonna 2004 aloitti toimintansa OSAKO – osallis-
tava koulu -hanke. Hankkeessa on tavoitteena osallistavien käytänteiden kehittämi-
nen pilottikouluissa, tutkimustyö sekä käytänteiden jakaminen. Osallisuus arjen
käytänteiksi -täydennyskoulutus on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja opettajille ja
se tuo osallisuushankkeiden ja OSAKO-hankkeen toimijoille arjen työtä ja hanke-
toimintaa tukevaa osaamispääomaa. 

Yhteistyö osallisuushankkeissa
Osallisuushankeyhteistyössä olennaisia ovat geneeriset taidot. Eli kuinka osaamme
paikallisissa osallisuushankkeissa rakentaa kokonaisuuden ja tehdä valtakunnalli-
sen hankkeen kannalta hyödyllisiä ratkaisuja. Eli kuinka osaamme hyödyntää kaik-
kea sitä osaamista, mitä meissä on. 

Yksilön tasolle mentäessä se tarkoittaa mielestäni sitä, kuinka osaamme yhdistää
oman osaamisemme ja asiantuntijuutemme toisten vastaaviin. 

Hyvinvointipalveluiden säilyttämisen ja kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna
olennaista on kyky ja tahto toimia yhdessä ja organisoida laadukkaita palveluja yh-
teistyön avulla. Varhaisessa vaiheessa koetut osallisuuden tunteet ja kokemukset
ovat tulevaisuuden pääomaa.

Tiivistetysti

Valtakunnallinen nuorten osallisuushanke toimii kuntien ja seutukuntien osal-
lisuuteen innostajana. Hanke puhaltaa yhteistyön henkeä kuntiin ja seutukuntiin ja
se nostattaa nuorta ääntä kuuluville. Rovaniemellä on jännitettä, sillä meneillään on
kuntien yhdistymisprosessi. Syntyvä uusi kaupunki ja koko Rovaniemen seutu tar-
vitsevat luovaa jännitettä niin koko organisaation, yhteistyön kuin henkilöstönsä ke-
hittämiseenkin. Tarvitaan myös ihmisiä, jotka auttavat nuorta ääntä kuuluville.  

Ollakseen kilpailukykyinen Rovaniemen ja sen seudun tulee panostaa ihmisiin ja
inhimilliseen pääomaan. Yhteinen hyvinvointi on tavoitetila, jonka saavuttamisessa 
• arvokeskustelulla • strategisilla valinnoilla
• johtamisella • yhteistyöllä 
sekä uusien toimintamallien kehittämisellä on keskeinen merkitys. Myös nuorten
osallisuuden edistäminen on tulevaisuuden menestystekijä. 

Seudulliset toimintamallit tarvitsevat syntyäkseen ihmisiä, jotka ovat jopa valmiita
luopumaan omasta ideastaan keksiäkseen yhteisen. Moniammatillisuus ja nuoruu-
den näkeminen läpileikkaavana yli sektorirajojen ovat yhteisiä haasteita nuorten ni-
velvaiheiden tukemisessa ja nuorisopalvelujen kehittämistyössä. Rakentava näke-
mys auttaa synnyttämään innovatiivisia ideoita ja tekemään kehittämistyöstä arkeen
kuuluvaa ja perustyötä tukevaa. Keskeistä poikkihallinnollisessa yhteistyössä on
hyvin organisoitu koordinaatio, joka ulottuu perustoiminnan lisäksi myös hankeyh-
teistyöhön. Projektit, koulu ja nuorisotyö soveltuvat kaikki yhdessä seudullisen pal-
velurakenteen uudistamisen toimijoiksi. Yhteistyö on ytimessä silloin, kun puhu-
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taan laadusta, palvelujen saatavuudesta ja käytettävyydestä tai monipuolisia osalli-
suuden mahdollisuuksia tarjoavista toimintaympäristöistä.

Osallisuuden verkostojen luominen on jatkumo, jonka palasia osallisuushankkeet
kokoavat. Rovaniemen seudun osallisuuden ketjussa on jo varsin monta hankkeiden
sekä toimijoiden kohtaamisen paikkaa. Olennaista on, että ymmärrämme ja osaam-
me yhdistää voimamme ja osaamisemme yhteiseksi hyväksi, nuorten parhaaksi.
Consumer is the king. 
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