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ERILAISUUDEN KOHTAAMINEN KOULUSSA JA NUORISOTYÖSSÄ - KOHTI 
INKLUUSIOTA JA KUNTOUTUMISTA 
 
1. Elämänkerrallisuus - syrjäytymisen vaaran tarina 
 

Menen kissan perässä  
kaksi kertaa kuperkeikkaa 
enkä tiedä, kumpi on oikein. 
 
Ehkä toinen on väärin, 
kun muut niin inttävät. 
Jospa molemmat ovat oikein. 
Minun tapani tehdä keikka.   

 
Elämänpolussani on sekä syrjäytymisen vaaraa että selviytymistä aiheuttavia tekijöitä. 
Olen kulkenut pitkän matkan avuttomasta, pelkäävästä  CP-vammaisesta pojasta 
kohti itsenäistä, yksin selviävää aikuista miestä. Kouluaikana koin fyysisen 
kehittymisen hitauden ja vastoinkäymisiä. Synnyin keskosena 1950-luvulla, en saanut 
tarpeeksi happea ja sain lievän CP-vamman. Ei ollut varhaiskuntoutusta, ei 
lääkintävoimistelijoita, eikä terapeutteja. Vanhemmilleni  ennustettiin, etten koskaan 
kävele enkä puhu. Vanhempani eivät antaneet periksi, vaan kuntouttivat minua oman 
taitonsa mukaan, ja kävelemään opin kolmevuotiaana. Minulla oli motorisia 
vaikeuksia, horjuva tasapaino, karsastavat silmät ja änkyttävä puhe, jota säestin 
voimakkailla pakkoliikkeillä. (kts. Murto 1995b.) 

Vammaislapsen vaihtoehtona 1960-luvulla usein oli apukoulu tai raajarikkoisten 
lasten koulu, mutta tahdoin samaan kouluun kuin muutkin samasta pihapiiristä.  
Vanhempieni piti psykologinlausunnolla todistaa koulukypsyyteni, että voisin selviytyä 
tavallisessa koulussa.  Sinne minut otettiin, koska en ollut aivan rampa. Tarvitsin apua 
kynän käytössä ja käsitöissä.  Käsialani oli horjuvaa ja kengännauhojen sitominen 
vaati aikaa.  Häpesin tökeröitä puutöitäni ja säälittäviä piirustuksiani.   

Halusin voimistelemaan omaan tahtiini muiden joukkoon, mutta koska olin 
kömpelö, niin minut vapautettiin liikunnasta, ja niin liikunnantunneilla kuljin usein 
kaduilla.  Lievään kuulovammaan ei ollut kuulolaitetta. Puheeni ei totellut minua, ja 
olin kiusaamisen otollinen kohde.  Jännitin änkytystä ja pelkäsin esiintymistä. Pinnasin 
joskus koulusta tietäessäni joutuvani pitämään esitelmää, enkä kuvitellut koskaan 
pitäväni luentoja....  
 

Kysyn teiltä, haluatteko tutustua  
puhevikaan vai minuun. 
 
Änkytys ei päästä sanoja irti  
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puhe heiluu suussa,  
mutta ajatukset käyvät  
yhä selkeämmiksi. 

 
Katsoin muita - pystyviä, ja huomasin oman vajavaisuuteni pallopeleihin.  Jos joku 
kysyi, miksi puhun epäselvästi niin ahdistuin, enkä pystynyt sanomaan mitään. 1960- 
ja 1970 -luvuilla asioista ei puhuttu avoimesti. Vammaisuus oli tabu: siitä vaiettiin eikä 
vammaislapsen tarpeita osattu ottaa huomioon.   Se aiheutti heikkoa itsetuntoa ja 
itsensäkieltämistä. En nuorena pystynyt luontevasti kohtaamaan erilaisuuttani ja sen 
minussa herättämiä tunteita. Häpesin itseäni ja pelkäsin, etteivät muut hyväksy minua.  

Syrjäytymisen vaaran aiheutti se, että koulunkäyntiäni ei paljoa suunniteltu. 
Joillekin opettajille liian outo tapaus, eivätkä he kyenneet kohtaamaan erilaisuutta.  
Sain lisää kotitehtäviä horjuvan käsialan takia ja näpäytyksiä otsalle veistotunneilla, 
jos en osannut sahata puutöitä suoraan. Lukion kynnyksellä olin neuvoton. Käytännön 
alat jäivät pois kömpelyyden takia eikä ammatinvalinnanohjaus antanut rohkaisua: 
puhevaikeuksien takia minua kehotettiin hankkimaan ammatti, jossa en joutuisi 
puhumaan enkä asiakaspalveluun…. Kuitenkin useimmat opettajat ja kuntouttajat 
tukivat minua. 
 
2. Selviytymisen ja kuntoutumisen tarina 
 
Kokemukseni eivät aina olleet  helppoja, mutta ne kasvattivat vahvuutta ja tukivat 
minua kohti itsenäistä elämää.. Kotini tuki selviytymistäni ja kasvaminen 
vammattomien ikätovereiden kanssa opetti pärjäämään "tavallisten" maailmassa. Sain 
joka tapauksessa elää ja käydä koulua yhdessä ikätovereideni kanssa. Opin 
tuntemaan omat rajoitukseni ja miten selvitä heidän joukossaan omalla tavallani. 

Fysioterapia paransi liikkumistani ja motoriikkaani, puheterapia selkeytti 
puhumistani. Myöhemmin ryhdyin omaehtoiseen liikuntaan.   Opettelin uimaan 20-
vuotiaana ja aloin lenkkeillä.  Alku oli vaikeaa, mutta ystäväni kannustivat minua 
jatkamaan, enkä antanut periksi. Rohkenin mennä kuntoiluryhmään ja pian ymmärsin, 
että kukin liikkuu tyylillään. Sain olla mukana muiden joukossa: jospa olen 
samanlainen kuin muut… Puheterapian kannustamana menin suullisen esitystaidon 
kurssille. Itsensä hyväksymistä opiskelin ihmissuhdekursseilla, vaikka kynnys lähteä 
mukaan oli korkea. Kohtasin ihmisiä, joiden oli myös vaikea hyväksyä itseään, ja 
tuimme toisiamme. Itsensä hyväksymisen avulla itseluottamukseni kasvoi. Opin 
vastaamaan kiusaajille, etten osaa puhua paremmin. Se riitti selitykseksi.  

Myöhemmin nuorena aloin rohkeammin osallistua. Säie säikeeltä rakensin 
itsetuntoani  ja  elämääni. Kasvu yksilöllisyyteen ja sosiaalisuuteen alkoi siitä, että olin 
itse avoin ja yritin poistaa epäluulon omaa osaamistani kohtaan. Lakkasin 
kohtuuttomasti vähättelemästä itseäni, enkä pelännyt mennä mukaan. Liittyminen 
omaan itseen on samalla liittymistä muihin.  Sain kokea voimakkaan eteenpäin 
menemisen, joka tapahtui paitsi oman tahdon lujuudella niin myös ympäristön 
suosiollisella myötävaikutuksella.  

Kanssani matkaa tekivät perheeni, ystäväni, useimmat opettajani ja kuntouttajani -  
fysioterapeutit ja puheterapeutit.  He ovat kannustivat minua yrittämään. 
Kuntoutuminen päämääränä herättää toivoa. Sen merkitys on siinä, että käsi tottelee 
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minua: pystyn. Psyykkisesti tärkeää on myös se, että uskallan yrittää. Selviytymiseni 
ydin on yrittäminen, epäonnistumisen jälkeenkin yrittäminen ja uskominen eteenpäin 
pääsyn mahdollisuuteen.  Luottaminen kehittyviin kykyihin liittyy  kuntoutumiseen: on 
uskottava itse kehittyvänsä. Oman kasvuni apuna oli päiväkirjan pitäminen kipeistä 
asioista, joista en voinut puhua. Elämässä on myös komiikkaa.  Huumori vaikkapa 
kompuroinnista on sanoma sellaisille, jotka eivät uskalla  nauraa itselleen.   
 

Ole uskollinen vammaisuudelle - 
se on kulkulupa ja alennusperuste. 
Voit päästä puolella lipulla sirkukseen 

 
Lukion jälkeen aloitin opiskelun kohti toimistotyötä - alaa missä ei joudu 
asiakaspalveluun... Kävin kauppaopiston, jonka jälkeen suoritin varanotaarin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa. Kansaneläkelaitos myönsi taloudellisen tuen opiskeluuni ja 
tietokoneeseen apuvälineeksi.  Vaikeuksia oli kuulovamman ja kirjoittamisen hitauden 
takia luennoilla, mutta sain apua muistiinpanoissa. Valmistuttuani varanotaariksi sain 
työvoimatoimistosta opastusta ja tukea. Työskentelin Oulun lääninhallituksen 
opetusosastolla, sitten Oulun kaupungin opetusvirastossa, jossa mm. kehitin 
vammaisten lasten koulunkäyntiä. Samalla suoritin kasvatustieteiden arvosanoja. 
Työni jatkui amanuenssina Oulun yliopistossa erityiskasvatuksen ja 
opettajankoulutuksen parissa.  Välillä jatkoin opiskelua ja valmistuin kasvatustieteiden 
maisteriksi. Huolimatta puhevaikeuksista työni muuttui enemmän luennoimiseksi ja 
uskalsin lähteä hankkimaan opettajan ammatillista pätevyyttä. 
 
3. Erilaisuuden kohtaaminen on yksilöllisyyden ymmärtämistä 
 
Erilaisuus on eräs ihmisen piirre. Vähemmistöihin kuuluvia kansalaisia ei tarvitse 
erottaa omaksi, "poikkeavaksi"  ryhmäkseen vaan olennaista on saavuttaa oman 
elämäntaito, itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys. Jokaisella on tuen tarvetta: jokaisella 
on  vaikeita asioita ja kokemuksia, joiden kanssa pitää oppia elämään ja hidastavat 
elämänpolun kulkemista, mutta ei saisi antaa periksi. Erilaisuuden kohtaamattomuus 
on eräs syrjäytymisen vaaraa aiheuttava tekijä. Asenteet erilaisuutta kohtaan eivät 
muutu, jolleivät vähemmistön edustajat kansalaisina itse ole mukana yhteiskunnassa 
tasaveroisina. Itsensä hyväksyminen on kaiken perusta, jolla pääsen lähemmäksi 
muita. On lupa olla sitä, mitä on, häpeämättä.  Omaan vammaisuuteen törmääminen 
on samalla oman kyvykkyyden löytämistä.  Selviytyminen on oman äänen löytämistä, 
oman äänen rohkeaa käyttämistä. (vrt. Murto 1999.) 

Erilaisuuden kohtaaminen ammatillisuuden kannalta koostuu monista asioista.  
Lapsen ja nuoren kannalta erilaisuuden kohtaamisen taustalla on hänen tuen 
tarpeensa tai kulttuuritaustansa (esim. maahanmuuttajaoppilas). Opettajien ja 
nuorisotyöntekijöiden erilaisuuden kohtaamisen taidon taustalla on heidän 
koulutuksensa. On kyse ammatillisuudesta ja minäkuvasta. Erilaisuuden kohtaamisen 
kykyyn vaikuttaa mm. suvaitsevaisuus, ymmärrys, tieto erilaisuudesta, vastuu ja 
välittäminen sekä yhteisyyden tunne. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat koulu, koti. 
oppilashuolto, kuntoutus, nuorisotyö, jotka kaikki tuovat asiaan oman roolinsa. 
Moniammatillinen yhteistyö kasvattaa erilaisuuden luontevaan kohtaamiseen. Lisäksi, 
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eikö erilaisuuden kohtaamisessa ole kyse pikemminkin yksilöllisyyden 
ymmärtämisestä?  -  Työpaikallani Oulun yliopiston kasvatustieteiden yksikössä 
järjestettiin 1998-1999 erilaisuuden kohtaamisen teemasta  henkilökoulutusta. 
Antoisien keskustelujen pohjalta täydennettynä muodostuu oheinen kuvio 
erilaisuuden kohtaamisen ulottuvuuksista: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuvio:  Erilaisuuden kohtaamisen ulottuvuudet ja ammatillisuus 
 
Suvaitsevaisuus, yhteisyys, vastuu ja välittäminen parhaimmillaan antavat tilaa 
hengittää ja välittävät jotain, mikä on kaikille yhteistä. Tarvitaan aitoa ihmisen 
kohtaamista ja hyväksymistä, mikä on tukemisen tärkein lähtökohta. Parhaassa 
tapauksessa koulussa, oppilashuollossa ja nuorisotyössä on kyse nuoren positiivisten 
voimavarojen löytämisestä. Kuntoutumisen keskeisen elementin muodostaa 
yksilöllisyyden huomioiminen ja ymmärtäminen. Selviytyminen tarkoittaa elämisen 
kykyjen saavuttamista ja subjektiivista kasvua ihmisenä kohti itsemääräämisoikeutta ja 
itsenäisyyttä. 

LAPSI / NUORI 
 

TUEN TARVE 
KULTTUURITAUSTA 
Tieto erilaisuudesta 

Suvaitsevaisuus 

Ymmärrys 

Vastuu & 
välittäminen 

Yhteisyys 

 
AMMATILLISUUS 

MINÄKUVA 
 

OPETTAJA, 
 NUORISO- 

  TYÖNTEKIJÄ 
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Vammainen nuori tarvitsee kaltaistensa seuraa ja tukea, mutta kaikkien 
koulutovereiden ei tarvitse olla vammaisia. Miksi kasvamisen, oppimisen ja 
sosiaalistumisen pitää tapahtua yksinomaan toisten samanlaisten kanssa? 
Vertaisryhmän seuraa saa leireiltä, kerhoista ja järjestöistä.  Oppilaat viihtyvät kyllä 
erityisopetuksessa, mutta sosiaaliset kyvyt ja minäkuva saattavat jäädä heikoiksi. 
Erilainen lapsi ja nuori ei voi viettää koko ikäänsä vain kaltaistensa kanssa ja myös 
muiden oppilaiden kasvun ja suvaitsevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki 
oppivat luontevasti kohtaamaan erilaisuutta.  Voidaanko kaikkia opetus-, nuoriso- ja 
kuntoutuspalveluja tarjota kaikille yhdessä? Eihän vammaisille kansalaisille ole omia 
partureitakaan! (pyörätuolia käyttävä voi kyllä tarvita apua päästääkseen 
liikkeeseen…). 
 

Erilaisuuden kohtaaminen on matka toisen luokse.  
Erilaisuuden kokeminen on tie omaan minään.  

 
4. Inkluusio, kaikkien yhteinen koulu - tarua vai totta? 
 
YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien julistuksessa ja heidän mahdollisuuksien 
yhdenvertaistamista koskevissa yleisohjeissa painotetaan periaatteita, joiden mukaan 
mm. koulutusjärjestelyt ja oppimisympäristöt kehitetään kaikkien ulottuville. Inkluusio 
(inclusion = sisältyä, kuulua mukaan) tarkoittaa koulua kaikille, jolloin kaikki oppilaat 
otetaan mukaan koulun kaikkiin toimintoihin. Inkluusioon sisältyy jokaisen lapsen ja 
nuoren oikeus samaan kouluun kuin tämän ikätovereillaan. Inkluusio tarkoittaa 
opetuksen järjestämistä ja organisoimista kaikille oppilaille sopivaksi.  (Ballard 1995, 
1-2; Udvari-Solner, A. & Thousand, J. 1995; Ihatsu, Ruoho & Happonen 1999.) 

Inkluusio on monimuotoinen yhteisö, jossa eri kulttuureja omaavat, tuen tarpeessa 
olevat, vammaiset ja ei-vammaiset toimivat ja opiskelevat yhdessä. Kaikki käyvät 
tavallista lähikoulua tavallisissa luokissa yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lapset ja 
nuoret opiskelevat ja työskentelevät kukin oman kehitystason mukaan toistensa 
kanssa. Jokaista oppilasta tuetaan ja opetetaan kykyjensä ja mahdollisuuksiensa 
mukaisesti.  Opetukseen ei sisälly eristämistä (segregaatiota) eikä leimaamista. 
Inkluusio perustuu opetuksen eriyttämiseen eikä oppilaiden eristämistä toisistaan. 
Tämä tarkoittaa yksilöllistämistä ja aktiivista yhteistyötä. Inklusiivinen kasvatus edistää 
jokaisen täysimääräistä osallistumista tasa-arvoiseen yhteisöön. Kasvatuksellinen ja 
terapeuttinen tukeminen tapahtuu paikallisten palvelujen avulla.  (Clark, Dyson & 
Millward 1995.)  

Opetuksesta vastaavat luokanopettajat, mutta koko koulun henkilökunta osallistuu 
kasvatustyöhön. Jos lapsi tai nuori tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta, niin hänelle 
järjestetään sitä. Erityisopetuksen palvelut järjestetään oppilaan omassa koulussa ja 
luokassa, siksi pysyvää siirtoa erityisopetukseen ei olisi.  Erityisopettajan rooli on 
konsultti ja samanaikaisopettaja. Kuntoutuspalvelut järjestetään koulussa pääosin 
opetusryhmässä. Siten fysio- tai puheterapeutit ovat mukana tunneilla aidoissa 
tilanteissa. 
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5. "Tahdon samaan koulun kuin muutkin…" - inkluusio tavoitteeksi 
 
Kaikkien yhteinen koulu on unelma. Inkluusio pohjautuu ihmisoikeuksiin ja tasa-
arvoon. Sen uskotaan vähentävän luokittelua, leimaamista ja syrjäytymisen vaaraa, 
mikä riippuu  valmistelusta, myönteisestä asenteesta, yhteistyöstä ja koko koulun 
yhteisestä panoksesta. Inkluusioon voi suhtautua toiveikkaasti ja haastavasti  Se on 
integraatiota pitemmälle viety periaate: erityistä tukea tarvitseva oppilas käy alusta 
alkaen tavallista koulua, joka huolehtii alueensa kaikista oppilaista. Se asettaa 
haasteita suunnittelulle, opettajankoulutukselle ja koulun yhteistyölle kuntoutuksen 
kanssa.  

Vaikka vammaisten oppilaiden siirtoa yleisopetukseen (integraatiota) on toteutettu 
pitkään, niin se on sattumanvaraista (esim. Murto 1998). Vaikea- ja monivammaiset 
oppilaat hyötyvät pienestä ryhmästä, mutta se voisi sijaita normaalissa koulussa eikä 
erillään muista, jolloin se olisi rikkaus ja monipuolistaisi sosiaalisen oppimisen tuloksia. 
Kynnys erityisoppilaiden opettamiseen yleisopetuksessa  on  korkea, eikä tavallinen 
koulu nykyisellään vastaa erityisoppilaan tarpeita. Niukassa rahatilanteessa 
opetustoimi ei pysty pienentämään opetusryhmien kokoa eikä järjestämään 
kuntoutusta ja tukitoimia, vaan  ryhmäkoot ovat suuria ja opettaja  joutuu yksin 
vastaamaan  opettamisesta jopa puutteellisin valmiuksin. Tilanne ei ole oppilaiden 
edun mukainen. Kuitenkin liika erillään oleminen aiheuttaa sosiaalistumisen ongelmia, 
jopa syrjäytymisen vaaraa. 
 

SYRJÄYTYMISEN VAARAN TEKIJÖITÄ 
erilaisuuden torjunta 
opettajan puutteellinen ammattitaito 
ei erityistukea 
liika samanlaistaminen 
koulukiusaaminen 

 
Yhteisyys ei rakennu eristävistä ratkaisuista, vaan opetusjärjestelyjä ja nuorisotyötä 
voidaan kehittää kohti tasa-arvoa. Kaikkien yhteinen koulu tarkoittaa sellaisen 
kasvatusajattelun omaksumista, joka tunnustaa kaikkien lasten ja nuorten yksilölliset 
oppimisedellytykset. Se korostaa erilaisuuden myönteistä kohtaamista,  
oppilaskeskeisyyttä ja koko koulun kasvatustehtävää, johon kuuluu myös 
oppilashuolto:  koulupsykologitoiminta, koulun sosiaalityö ja oppilaanohjaus. Me-henki 
ja dialogi syntyy  kun oppilailla on yhteisiä kontakteja. Lapsella ja nuorella olisi 
mahdollisuus kulkea yksilöksi kehittymisen tietä muiden kanssa. Tässä prosessissa 
oikeanlainen ja -aikainen tuki on paikallaan. 
 
6. Asenteet, kovat arvot ja säästäminen esteenä 
 
Inkluusio ei vielä ole selkeä koulun suunnittelun periaate, vaikka se pohjautuu 
kansainvälisiin suosituksiin. Ovatko kovat arvot ja tulosvastuu jääneet pysyvästi 
opetusalalle? Ryhmien pienentäminen on vaikeaa, oppilashuollon sekä kuntoutuksen 
tukitoimet ovat puutteellisia, koulunkäyntiavustajien virkoja ei ole riittävästi jne.  
Inkluusio vaatii huolellista valmistautumista: koulurakennusten suunnittelua, opettajien 
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valmentautumista ja koulutusta, osa-aikaisen ja samanaikaisen erityisopetuksen 
lisäämistä, koulutettuja koulunkäyntiavustajia, apuvälineitä, tukipalvelujen riittävyyttä, 
oppilashuollon lisäämistä, yhteistyötä perheiden kanssa sekä verkostoitumista jne. 
Inkluusio edellyttää opetusryhmän pienentämistä, opiskeluajan joustoa,  
vaihtoehtoisten kommunikointitapojen ja oppimateriaalien käyttöä. Näiden saatavuus 
ja toteutuminen olisi turvattava kuntien  rahoituksessa opetus-, sosiaali- ja 
terveystoimessa. 

Inkluusio edellyttäisi koulutuksen rakenteellista uudistamista: keskitettyjen 
erityiskoulujen hajauttamista ja erityisluokkien sijoittamista tavallisten koulujen 
yhteyteen. Ollaanko siihen valmiita? Tätä mallia on toteutettu Jyväskylässä ja 
Kemissä.  Kuitenkin on täysin oppilaan edun vastaista, mikäli erityiskouluja lähdetään 
suunnittelematta ajamaan alas inkluusion huumassa  ja säästöjen kiilto silmissä.  
Hyvänä vaihtoehtona olisi, että myös ei-vammaisia oppilaita ja yleisopetuksen luokkia 
kävisi koulua erityiskoulussa. Mikäli päättäjät näkisivät vammaisten oppilaiden 
koulunkäynnin kehittämisen tärkeänä taloudellisesti, niin  opetusryhmät pienenisivät ja 
tukitoimia olisi enemmän saatavilla. Inkluusio asettaa haasteita myös 
opettajankoulutukselle. 
 
7. Kasvatuksellinen kuntoutus on suunnitelmallista 
 
Kuntouttavan työotteen tärkeimpiä ulottuvuuksia on psykososiaalinen painotus, mikä 
tendenssi koulutuksen kannalta tukee vammaisen kansalaisen itsenäisyyttä ja 
yksilöllisyyttä. Toisaalta kuntoutus on nähty yksinomaan lääketieteellisenä toimintana, 
joten on aika korostaa kasvatuksellista kuntoutusta ja kuntoutuksen liittymistä 
opiskeluun ja opiskeluun. (vrt. Suikkanen, A & Jokinen, J. 1993.) Kasvatus, opetus ja 
nuorisotyö on kuntoutusta sisältävää toimintaa. Psykososiaalisen kuntoutuksen 
tavoite on sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen.  Pyrkimyksenä on minimoida 
sosiaaliset haitat, kohentaa yksilöllistä toimintakykyisyyttä ja valmentaa osallistumaan 
yhteiskunnan toimintoihin.  

Tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren itsenäistyminen ja koulunkäynti eivät ole 
helppoja tapahtumia. Selviytymisen ja elämisen kykyjen vahvistuminen on tärkeää. 
Omatoimisuus ja itsenäisyys pohjautuvat itsensä hyväksymiseen ja itsemääräämisen 
kykyyn. Usein ongelmana on oppilaan liika määrittely ja objektivointi, 
"vammoittaminen". Oppilaan näkeminen itsenäisenä subjektina ja hänen 
mahdollisuutensa olla mukana oman toimintansa suunnittelijana mukana työryhmässä 
tuo hänet lähemmäksi ammattiauttajia.  

Luontevimmin inklusiivista kasvatusta ja yhteistyötä edesauttaa se, että oppilaalle 
laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 
(ks. Ikonen 1999). Sen myötä opettaja ottaa huomioon lapsen vahvat ja kehittämisen 
alueet, kyvyt ja luonteen, minkä mukaisesti hän suunnittelee opetuksen. Tämä 
merkitsee työskentelyn jäntevöitymistä ja yhteistyössä tapahtuvaa ratkaisujen 
arvioimista.  Opettaja voi saada oppilaan luottamaan mahdollisuuksiinsa kehittyä. Sen 
tukena on opetuksen mukauttaminen, opiskelutapojen ja arvioinnin yksilöllistäminen.  

Opettajan ja ohjaajan rooli vaatii suunnitelmallisuutta, joka on kasvatuksellisen 
kuntoutuksen lähtökohtana. Kyse on yksilöllisestä suunnitelmasta, joka auttaa lapsen 
ja nuoren yksilöllistä tukemista kohti itsenäisyyttä ja subjektiivisuutta. Tärkeää on se 
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yhteisyyden prosessi, jonka tavoitteena on oppilaan kuntoutuminen omien 
resurssiensa rajoissa. Oppilaantuntemus sisältää oppijan oppimistyylien ja 
orientaatioperustan tuntemuksen Tällöin oppisisältöjen yksilöllinen valinta pohjautuu 
sekä oppilaan vahvuuksiin että hänen tuen tarpeeseensa. (mm. Ikonen 1993a,b.)  
Opettaja joutuu tutustumaan oppilaan yksilölliseen psykososiaaliseen ja fyysisen tuen 
tarpeeseen sekä arvioimaan mahdollisuuksia.  Opettaja on tietoinen  vaihtelevasta 
roolistaan. Nuoren varttuessa selvitettävissä asioissa tulee esille myös 
ammatinvalinta.  

Päämääränä on kouluttaa oppilas jäsentämään omaa toimintaansa ja kontekstiaan 
(vrt. Laitinen 1994). Tärkeää on hänen kehittyvä työskentelytyyli,  jossa hän uskaltaa 
voimakkaasti antaa sijaa omalle rohkeudelle ja luovuudelle, jotka ovat kantavia 
voimia.  Oppilas pääsee syventämään omaa osaamistaan. Realistinen palaute 
kehityksestä kertoo hänelle itselleen ja vanhemmille onnistumisesta tai sen 
parantamisen tarpeesta.  Oppimisen ja kuntoutumisen kannalta positiivisten tunteiden 
välittäminen ja herättäminen on keskeistä. Oppilas tulee tietoiseksi oppimisen 
keskeisistä sisällöistä ja opiskelu kiinnittyy oppilaan kuntoutukseen ja elämänkaareen.  
Jotta tähän päästäisiin niin koulua voisi jäsentää opetus- ja 
kuntoutuspalveluyhteisönä. 
 

KOULU OPETUS- JA TUKIPALVELUYHTEISÖKSI 
inklusiivinen kaikkien yhteinen koulu 
kaikkien oppilaiden huomioiminen 
riittävät oppilashuolto- ja tukipalvelut 
kuntoutus- ja terapiapalvelut kaikkiin kouluihin 
verkostoituminen ja yhteistyö 
toimintaideologiat ja työnkuvat inkluusion pohjalta 

 
8. Opettajan ja ohjaajan asiantuntijuus nuoren kasvun tukena 
 
Opettajan asiantuntijuuden osa-alueena pedagogiseen taitoon kuuluu mm. tietoisuus 
oppilaiden ominaisuuksista (Ikonen 1993a,b). Viimeaikaiset oppimisnäkemykset 
korostavat mm. oppilaan aktiivista roolia, itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä (esim. Kohonen 
1993, 60-65, Vuorinen & Välijärvi 1994). Yksilöllinen ohjaus ja opiskelun rakentuminen 
omaan opiskelusuunnitelmaan tukevat lapsen/nuoren omaa sitoutumista 
koulutukseensa ja kuntoutumiseensa.  Nuori parhaimmillaan rupeaa ottamaan omaa 
persoonaa monipuolisemmin käyttöön ja pyrkii opettajan johdolla oppimistyylissään 
kokeilemaan uutta.  Opettaja voi  kehittyä näkemään oppimisen yksilöllisenä 
prosessina, mutta on hyvä kehittää ja tukea myös oppilaan yhteisvastuullisuutta 
ryhmässä. Psykososiaalinen painotus laajentaa oppilaan jokapäiväisestä elämästä 
selviytymisen taitoja.  

On tärkeää kiinnittää huomiota vammaisen lapsen ja nuoren itseohjautuvuuden 
kehittämiseen. Inklusiivisen koulun johtoajatuksena on oppilaan kannustaminen. 
Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan tavalla, joka sisältää oppilaan vahvat ja heikot 
alueet. Lisäksi arvioidaan kehittämisen tarpeet oppimisessa ja suunnitellaan 
opetusmenetelmät, joita tarvittaessa mukautetaan. Erityistä tukea edellyttävän 
lapsen/nuoren kanssa työskentely on vaativaa. Kaikkien yhteinen koulu korostaa 
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kuntoutuksellista työotetta, joten opettaja joutuu reflektoimaan omaa toimintaansa. 
Hänen pitää miettiä kulloisiakin oppilaan tarpeita, mitä kukin milloinkin tarvitsee:  
auttamista vai omatoimista työskentelyä.  Artikkelin alkupuolella olevan 
omaelämänkerrallisen tarinan pohjalta erittelen selviytymistä edistäviä tekijöitä: 
 

SELVIYTYMISTÄ TUKEE 
erilaisuuden myönteinen kohtaaminen 
yhteisyyden kokemus 
opetuksen eriyttäminen 
erityisen tuen tarpeen huomioiminen 
myönteiset sosiaaliset suhteet 

 
Itseohjautuvuuden  edellytyksenä on reflektointi, jotta yksilö pystyy arvioimaan, 
jäsentämään ja pohtimaan kokemuksiaan ja oppimistaan.  Hän joutuu arvioimaan 
omia tuntemuksiaan kuten ennakkoluuloja, käsityksiä, pelkoja, odotuksia, toiveita jne.  
Kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan yksilö toimii refleksiivisesti suhteessa 
omaan ja ryhmän toimintaan analysoimalla, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu  (Granfelt 
et al 1993, Pohjola 1993). Itseohjautuvaan oppimiseen ohjaaminen on eräs opetuksen 
yksilöllistämisen tavoitteista.   Toimiessaan itseohjautuvasti oppilas muuttaa 
joustavasti omia toimintatapojaan tehtävän ja tilanteen vaatimusten mukaisesti.   
Samanaikaisesti hän harjaantuu tekemään itse valintoja eri ratkaisumallien välillä ja 
oppii arvioimaan tilannetta ja tehtäviä.  (Virtanen 1994, 58.)  

Opettaja arvioi oppimisprosessin keskeisiä piirteitä. Oppilas tarvitsee tukea 
monissa tilanteissa omien voimavarojensa kehittämiseksi. (Ikonen 1993.) 
Itseohjautuvuus ja itsekriittisyys eivät synny itsestään eivätkä kehity nopeasti. 
Opettajan ohjaava rooli korostuu monissa tilanteissa.  Itseohjautuvuuden lisäämiseksi 
opettaja tukee oppilasta oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Henkilökohtainen 
opiskelua koskeva suunnitelma (HOJKS) täydentyy ja muuttuu opiskeluprosessin 
aikana.  Sen sisältö perustuu arviointeihin, vaihtoehtojen pohtimiseen ja valintoihin 
oppilaan voimavarojen suhteessa. HOJKS perustuu tietoihin oppilaan 
opiskelutarpeista, -ongelmista ja -edellytyksistä. Sisältö painottuu perusvalmiuksien 
harjaannuttamiseen, oppimisen tukemiseen oppiainekokonaisuudessa, vahvojen 
alueiden kehittämiseen tai erityistaipumusten rikastamiseen.  (vrt. Virtanen 1994, 
Ikonen 1999.) 
 
9. Nuoren täysivaltaistuminen 
 
Nuoren kehitys kohti ehjää minäkuvaa on keskeinen asia. Tutkimusten mukaan 
vammaisten nuorten on vaikea läpityöskennellä nuoruusiän kehitystehtäviä.   
Krooninen sairaus tai vamma voi vaikuttaa lapsen ja nuoren mielialaan ja käsitykseen 
itsestään  aiheuttaessaan esim. kykenemättömyyden tunteita ja heikkoa itsetuntoa. 
(Amnell 1985, 211; Moilanen 2000, 316.).  Koulutuksen tavoitteena tulisi olla 
yksilöllisesti merkittävän osaamisen tuottaminen ja edistäminen, joka on kuvattavissa 
yksittäiset oppianeet ylittävinä elämänkyky- ja selviytymistaitoina. Oman identiteetin 
rakentamisessa keskeistä prosessia voidaan kuvata termillä "human empowerment", 
s.o. inhimillisen toimintakyvyn vahvistumista, yksilön potentiaalin ja mahdollisuuksien 
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käyttöönottoa.  (Eteläpelto & Miettinen 1993, Eteläpelto 1993, 112.) Kuntoutumisen 
myötä  yksilön kokonaisuuksien hallinta tulee tietoisemmaksi.    Hän tiedostaa, mitä 
ympärillä tapahtuu.  Hän kykenee jäsentämään sisäistä todellisuuttaan.  Avoimuus 
omille tunteille ja ajatuksille vahvistaa kykyä toteuttaa omaa inspiraatiota.  Tämä on 
sitä luovuutta, jota  lapsi/nuori  kantaa sisällään. Pahinta, mitä lapselle/nuorelle voi 
tapahtua, on se että hän jää kehittymättä. 

Ihmisarvo on  yhteinen asia, ja sitä on meissä yhtä paljon.  Auttamisessa 
autettavan ihmisarvo ohjaa vuorovaikutustapahtumaa,. mikä johtaa autettavan 
itsemääräämisoikeuteen.  (Lindqvist 1990, 17-18.)  Vuorovaikutus on auttamisen 
väline siten, että tavoitteena on tukea asiakasta auttamaan itse itseään. Autettavan 
omat näkemykset itsestään ja elämästään ovat keskeisiä, samoin hänen toiveensa 
siitä, minkä hän haluaisi muuttuvan.  Häntä voi tukea löytämään omia voimavarojaan 
ja näkemään mahdollisuuksiaan uudessa valossa, lisäämään itsetuntemustaan ja 
antaa informaatiota tiedollisissa ja taidollisissa asioissa. (Ahonen 1993, 22, 26.) 

Itsensä hyväksymisen ja vammatietoisuuden lisääminen on  psykososiaalisesti 
kuntouttavaa ja johtaa yksilön sisäiseen riippumattomuuteen. Vammainen nuori 
tarvitsee kohteena olemisen vastapainoksi kokemuksia siitä, että saa tehdä itse ja 
tehdä jotain toiselle.  Käytännön tilanteissa ei saisi unohtaa antaa tilaa sille, että hän 
voi itse keksiä keinoja selviytyä siitäkin, mitä muut pitävät hänelle mahdottomana.  
Yksilön pitäisi itse oppia huomaamaan, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja pitäisi saada 
harjoitella ratkaisujen tekemistä. Tarvitaan kokemuksia siitä, että saa ottaa vastuuta 
asioista ja saa ottaa itsestään vastuuta.  Tarvitaan tasavertaista suhdetta, jotta 
vammainen ihminen saa olla omaa mieltä riippuvuudestaan huolimatta.  Tarvitaan 
kokemuksia toisista vammaisista ja paneutumista siihen, minkälainen juuri minä olen 
nuorena.  Itsensä hyväksymistä edistävä - joskin vaikea - kokemus on videolta katsoa, 
miten puhuu, istuu jne. (vrt. Linnasalo 1989, 88-91.) 

Vammaisen nuoren tukeminen itsemääräämiseen tulisi olla mukana koulussa ja 
nuorisotyössä. Sosiaalisen työn keskeisimpänä tavoitteena on edistää ihmisten omien 
voimavarojen käyttämistä ja itsenäistä selviytymistä  (Karvinen 1993, 22).  Eettinen 
itsemääräämisen periaate tarkoittaa sitä, että jokaisen moraalista oikeutta 
itsemääräämiseen on kunnioitettava. Kompetenssi tarkoittaa kykyä harkintaan, 
päättämiseen ja toimintaan. Kompetentti yksilö pystyy ohjaamaan itseään, mitä hän 
ajattelee, tahtoo tai haluaa.  Itsemäärääminen sisältää oikeuden kompetenssiin siten, 
että muilla on velvollisuus edistää hänen kykyään itsenäiseen ajatteluun, 
päätöksentekoon ja toimintaan, pidättyä tekemästä mitään, mikä vähentää hänen 
kykyään niihin.  Itsemäärääminen sisältää myös oikeuden toimintavapauteen ja 
avunsaantiin. Henkilöllä on oikeus avunsaantiin silloin, kun hän pystyy vaikuttamaan 
toiseen osapuoleen niin, että tämä aktiivisesti myötävaikuttaa tavoitellun asian 
saavuttamiseksi.  (Pietarinen 1994, 15-33.)  

Mahdollisimman hyvä motorinen ja liikunnallinen toimintakyky on perusta. 
Tiedollisen pohjan rakentaminen tiettyjen perusasioiden osalta on tärkeää. 
Selviytymisen mahdollisuuksiin sisältyy realistinen minäkuva, subjektina toimiminen ja 
toisten huomioiminen.   Tärkeää oppilaalle on kasvuprosessi, jotta hän saavuttaisi 
itsensä hyväksymistä ja itsetuntoa. Omaan seksuaalisuuteen kasvaminen voi olla 
vaikeaa ja hän tarvitsee asiallista tietoa. Kansalaisuustaidot edistävät oman aseman 
parantamista yhteiskunnassa. Oma kuva nuorena selkiintyy ja identiteetti lujittuu. 
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Tämä tapahtuu voimavarasuuntautuneen ajattelun ja onnistumisen kokemuksen 
myötä (Lagerheim 1992). Kasvatuksellinen kuntoutuminen jakaantuu fyysisten ja 
psykososiaalisten valmiuksien tavoitteluun (vrt. Murto 1995a): 
 

KASVATUKSELLINEN KUNTOUTUMINEN 
FYYSINEN TOIMINTAKYKY 

Liikunnallinen ja motorinen valmius 
PSYYKKINEN ITSENÄISYYS 

Realistinen minäkuva 
itsensä hyväksyminen ja itsetunto 
oman itsenäisyyden tiedostaminen 

omien tarpeiden ja motiivien tiedostaminen 
riippumattomuus muista   

kyky pyytää apua 
sukupuolinen identiteetti 

 
SOSIAALISET VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

Subjektina toimiminen ja toisten huomioiminen 
oman tahdon ja mielipiteen ilmaisu 

tunteiden ilmaisu 
päätöksenteko ja vastuunotto 

uskallus ottaa riskejä 
kuunteleminen  

toisten huomioiminen  
ryhmätyötaidot 

KANSALAISUUSTAIDOT 
osallistuminen 

oman viiteryhmän aseman parantaminen 

 
Taulukko:  Kasvatuksellisen kuntoutumisen sisältö 
 
Tietoisuus nuoren kuntoutumisen mahdollisuuksista auttaa opettajaa ja kasvattajaa 
tukemaan häntä. Psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet ovat keskeisiä ihmisenä kasvun 
kannalta. Ne sisältävät ulottuvuuksia, jotka vaativuudessaan sisältävät nyky-
yhteiskunnan sisäistettyjä tavoitteita.  Erityistä tukea edellyttävän oppilaan kannalta on 
ihanteellista, että hänen elämänsä mielekkyys ja onnellisuus toteutuvat vaikkei hän 
voisi saavuttaa itselleen ammattia tai työllistyä. 
 



 

 12

Lähteet: 
 
Ahonen, H. 1992. Vuorovaikutus auttamisen välineenä.  Kirjayhtymä. Tampere. 
Amnell G. 1985. Vammaiset ja somaattisesti pitkäaikaissairaat nuoret.  teoksessa Hägglund, 

T.-B. (toim.) Nuoruusiän psykiatria.  Gummerus.  Jyväskylä, 210-218. 
Ballard, K. 1995.  Inclusion, Paradigms, Power and Participation. in Clark, C., Dyson, A. & 

Millward, A. (ed.) 1995. Towards Inclusive Schools. David Fulton Publishers Ltd.  London, 1-
14. 

Clark, C., Dyson, A. & Millward, A. (ed.) 1995. Towards Inclusive Schools. David Fulton Pub-
lishers Ltd.  London. 

Eteläpelto, A. 1993. Oppijalähtöiseen osaamisen kehittämiseen.  teoksessa Eteläpelto, A. & 
Miettinen, R. 1993. Ammattitaito ja ammatillinen kasvu. Painatuskeskus - Kasvatustieteiden 
tutkimuslaitos.  Helsinki. 

Granfelt, R., Jokiranta, H., Karvinen, S., Matthies, A.-L. & Pohjola A. Monisärmäinen 
sosiaalityö.  Sosiaaliturvan keskusliitto.  

Ihatsu, M., Ruoho, K. & Happonen, H. 1999. Integraatiosta inklusiiviseen  kouluun - utopiaa 
vaiko todellisuutta. teoksessa:  Murto, P. 1999. Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua 
vai totta. Jyväskylän yliopisto täydennyskoulutuskeskus.  

Ikonen, O. 1993a.  Oppimisesta ja oppimisvaikeuksista.  teoksessa Ikonen, O. (toim.) 1993. 
Erilainen oppija 1. Erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä.  WSOY.  
Juva, 13-27. 

Ikonen, O. 1993b. Oppimistyyleistä ja strategioista    teoksessa Ikonen, O. (toim.) 1993. 
Erilainen oppija 1. Erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä.  WSOY.  
Juva, 28-43. 

Ikonen, O. (toim.) 1993. Erilainen oppija 1. Erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja 
opetusmenetelmiä.  WSOY.  Juva, 69-81. 

Ikonen, O. 1999.  Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. teoksessa:  
Murto, P. 1999. Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua vai totta. Jyväskylän yliopisto 
täydennyskoulutuskeskus.  

Karvinen, S. 1993. Metodisuus sosiaalityön ammatillisuuden perustana.  teoksessa Granfelt, 
R., Jokiranta, H., Karvinen, S., Matthies, A.-L. & Pohjola A. Monisärmäinen sosiaalityö.  
Sosiaaliturvan keskusliitto.  

Kohonen, V. 1993.  Kohti kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista - opettajat oman työnsä 
kehittäjänä ja tutkijana ja työyhteisön uudistajana.  Julkaisussa.  Ojanen. S. (toim.) Tutkiva 
opettaja.  Helsinki.  Hakapaino, 66-89. 

Lagerheim, B. 1992. Tervettä puhetta lapsen vammaisuudesta.  WSOY. Juva. 
Laitinen, A.  1994.  Joustava opettajuus muuttuvissa konteksteissa.  Opiskelun itseohjautuvasta 

etenemisestä ammatillisessa opettajankoulutuksessa.  Selvityksiä ja puhenvuoroja 2.  
Jyväskylän ammattillinen opettajakorkeakoulu. 

Lindqvist, M. 1990. Auttajan varjo.  Otava. Helsinki. 
Linnasalo, A.-L. 1989. Vaivainen vaihtoehto.  Kynnys ry. Gummerus. Jyväskylä. 
Moilanen, I. 2000. Somaattisesti sairaat ja vammaiset lapset ja nuoret.  Teoksessa Räsänen, 

E., Moilanen, I., Tamminen, T., Almqvist, F. Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim. 
Murto, P. 1995.  Syrjäytyjästä selviytyjäksi.  Vammaisen nuoren koulutusuran tukeminen 

opetuksen, kuntoutuksen ja sosiaalityön moniammatillisena yhteistyönä.  Selvityksiä ja 
puheenvuoroja 7.  Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Murto, P. 1998.  MBD-lapsi ja koulunkäynti.  Häiriköstä tuen tarvitsijaksi. Jyväskylän yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus. Oppimateriaaleja 27. 

Murto, P. 1999. Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua vai totta. Jyväskylän yliopisto 
täydennyskoulutuskeskus.  

Pietarinen, J. 1994.  Itsemäärääminen ja itsemääräämisoikeus.   teoksessa Pietarinen, J., 
Launis, V., Räikkä, J., Lagerspetz, E., Rauhala, M. & Oksanen M. 1994. 
Itsemääräämisoikeus. Painatuskeskus. Helsinki, 15-48. 

Pohjola, A. (1993).   Asiakas sosiaalityön määrittäjänä.  Teoksessa Granfelt, R., Jokiranta, H., 
Karvinen, S., Matthies A-L., Pohjola, A. Monisärmäinen  sosiaalityö, s. 55-91. 
Jyväskylä: Sosiaaliturvan keskusliitto. 

Suikkanen, A & Jokinen, J. 1993.  Tupla tai kuitti?  Tutkimus kuntoutuksesta ja selviytymisestä.  
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 16.  
Rovaniemi. 



 

 13

Udvari-Solner, A. & Thousand, J. 1995.  Effective Organisational, Instructional and Curricural 
Practices in Inclusive Schools and Classrooms. in Clark, C., Dyson, A. & Millward, A. (ed.) 
1995. Towards Inclusive Schools. David Fulton Publishers Ltd.  London, 1, 149-163. 

Virtanen, P. (toim.) 1994.  Viikeri. Erityisopetus.  Opetushallitus. 9. Painatuskeskus. Helsinki.  
Vuorinen R. & Välijärvi J.  1994.  Itsenäisiin valintoihin ohjaaminen.  Opetus- ja kasvatus.  

Painatuskeskus.  Helsinki. 
 
ELÄMÄNKERTA  
Murto, P. 1995. Kekkoslapsi. Happikaapista puhujanpönttöön. Suomen CP-liitto ry.  
 
RUNOT   
Murto, P. 1994. Peilimaassa.  Runoja vammaisuuden verhon takaa. Kynnys ry.  
 


