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• Erityisopetus muutoksen pyörteissä, mutta
mitkä ovat haasteet, ratkaisut ja mitä tästä
kaikesta seuraa (tai pitäisi seurata)?
• vai
• Muuttuuko mikään?

Muutoksen kohtaamisen
voimavarat
• Psykologinen pääoma (asenne, motivaatio,
itsehallinta)
• Ammatillinen pääoma (osaaminen, arvostus,
kokemus)
• Sosiaalinen pääoma (yhteinen tahtotila,
tavoitteet, roolit, pelisäännöt, sopimukset)
• Organisaation pääoma(johtaminen työnjako,
vastuut, toimintamallit)
• Ympäristön pääoma (resurssit, hallinto, ohjeet,
ohjautuminen, laki)

Missä huomio?

•

Miten ymmärrän/selitän
Mikä haastaamuutoksen
– yhteiskunta, järjestelmä, työyhteisö, kodit,
oppilas, perustehtävä, oma osaaminen

• Missä muutos näkyy
– osaamisessa, työnkuvassa, työnjaossa,
rakenteissa, toiminnassa, tavoitteissa,
vastuissa, verkostossa

• Missä painopiste?
– Määrä vai laatu?
– Uusintaminen vai uudistaminen?
– Yksin vai yhdessä?
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Hyvässä vuorovaikutuksessa
(Juuti)

Opettajuuden ja koulutuksen ydin on
autonomisessa asiantuntijuudessa
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Itsevalittu individualismi
- vapaus ohjauksesta ja kontrollista

Strateginen individualismi
- vapaus toimia

Salo, P. 2001

Yhteistyö,
kehitys- ja
projektityö

Pedagoginen
asiantuntijuus

Toissijainen
toiminta-areena
Ensisijainen
toimintaareena

Aineasiantuntijuus

Aineasiantuntijuus
Pedagoginen
asiantuntijuus

Luokkahuone

Johtajuus
Johtajuus
päätöksenteko

Salo, P. 2001

Organisaatioiden muuttumisen
haaste
(Helakorpi)

•

Ammatillinen osaaminen
muutoshaaste
Koulusta riippumaton

Tehtävästä
riippumaton

Koulukohtainen

Metaosaaminen
Yleisluontoiset tiedot ja taidot
joita voidaan hyödyntää monissa eri tehtävissä – kielitaito,
vuorovaikutustaidot, yhteistyö,
suunnittelu, oppimisvalmiudet

Tietyn oppilaitoksen tavoitteet,
strategiat, sisäinen työnjako, ilmapiiri, vuorovaikutusverkostot, epävirallinen organisaatio, historia,
Ainutlaatuinen osaaminen

”Opetusosaaminen”
Tehtäväkohtainen

Organisaation sisäinen
osaaminen

Keskeiset ammattialakohtaiset
tiedot ja taidot, joiden avulla
suoriudutaan ammattiin liittyvistä ydintehtävistä (opetus)

Tiedot ja taidot, jotka liittyvät oppilaitoksen teknologiaan,
työprosesseihin, toimintaan,
sääntöihin ja rutiineihin

Koulutusalan osaamisalueet
(mukaillen Nordhaug 1991, Petri Salo2002)

Yhteistyön muutoksen haaste
• muoto ?
– yksin, klikit, mukava, keinotekoinen ja yhteistoiminta

• suhde?
– ideoiden kertominen, auttaminen, jakaminen,
saumaton yhteistyö

• intressit?
– samankaltaisuus, erilaisuus, tasapainoinen
yhteistyösuhde, riskien jakaminen, luottamus,
kiireettömyys, nöyryys, reilu vaihto

Oulun erityisen tuen keskuksen
prosessit
Keskitetyn
yksilöllisen
opetuksen
palvelutiimi

Alueellinen
tukipalvelutiimi

Oppilashuoltoyksikön
palvelutiimi

Maahanmuuttajaopetuksen
palvelutiimi

OPPIMISEN TUEN PROSESSI
ENNAKOIVA – YLEINEN – TEHOSTETTU - ERITYINEN

HYVINVOINNIN TUKEMISEN PROSESSI
ENNAKOIVA – HUOLEHTIVA – KORJAAVA - VERKOSTOITUVA

OPPIMISSUUNNITELMA

Vastuutaho

Asiakirjat
Sopimukset

Luokanopettaja LO

Arviointi-keskustelu,
oppimis-suunnitelma

Oppilashuollon henkilöstön tai oppilashuoltoryhmän konsultaatio

LO

Konsultaatio-palaute
(kirjallinen tai suullinen)

Saatavuusperusteiden tarkastaminen

LO ja EO

”Tuen järjestämisen
opas”

Oppilashuoltoryhmän käsittely

OHR

Pedagoginen arvio

Hakemus alueelliseen pienluokkaan

Huoltaja ja LO/EO

Pienluokka-hakemus

Hakemusten käsittely alueellisesti,
alueellisen erityisopetuksen vastaavan konsultaatio tarvittaessa

Alueellinen työryhmä

Esitys pienluokalle
valittavista oppilaista

Oppilaiden valinta pienluokille

Pienluokkakoulujen
yhteistyöryhmä

Pienluokkamuistio

Päätös valinnasta

Pienluokkakoulun
rehtori

Päätös oppilaaksiotosta,
ilmoitus huoltajille

Ilman pienluokkapaikkaa jääneiden oppilaiden sijoittuminen

Alueellisen
erityisopetuksen
vastaava

Toiminta: OHJAUTUMINEN PIENLUOKKAAN

Yleisen tuen tukimuodot eivät riitä. Luokanopettajan huoli herää

Keskustelu huoltajan ja erityisopettajan kanssa
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HUOLEN HERÄÄMINEN
Huolen puheeksi ottaminen
oppilaan ja huoltajan kanssa
Ei jatko-toimia

Oppilashuoltohenki-löstön
konsultaatio opettajan tai
huoltajan taholta

OHR:n konsultaatio
ja sopimukset
toimenpiteistä:

-vastuuhenkilöt
- työnjako
-toimenpiteet
- aikataulu
-seuranta
OHR.ssä sovittujen toimenpiteiden toteutus
> Kirjataan OHRmuistioon
Tuki riittävä, sopimus tuen
Tuki riittämätön, suunnitelman tarkistus
päättämisestä
ja sopimus jatkotoimenpiteistä
Ei jatko-toimia

Oppilashuoltohenkilöstön
toteuttama erityinen tuki

Erityispalvelujen tuki
Lanu, Lasu, Pene, Mtt…

Moniammatillinen verkostoyhteistyö ja seuranta
Riittävä tieto ohr:ssä
Tuki riittävä

Tuen järjestämisvastuu koulun ohr:n ulkopuolella,
sopimus riittävän tiedon siirtämisestä kouluun

Tuen organisoituminen
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PROSESSIT, PERUSTOIMINTA

Miksi yhdessä?
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä johtaminen mahdollistuu (ylhäältä alas ja alhaalta ylös)
Osallisuuden mahdollistuminen (vallan ja vastuun jakaminen,
vaikuttamisen mahdollisuus, ihmisten sitoutuminen)
Työhyvinvoinnin edistäminen (ilmapiirin ja vuorovaikutuksen
kehittäminen, yhteisvastuullisuus)
Muutosvalmiuden edistäminen (haasteiden ja muutosten
yhteisöllinen hallinta ja keinot, aktiivisen vaikuttamisen
mahdollisuus)
Yhdessä oppimisen ja osaamisen kehittäminen (oman, yhteisön
osaamisen uudistaminen)
Organisaation resurssien hyödyntäminen (taidot, tiedot,
sosiaalinen pääoma)
Yhteisöllisten rakenteiden kehittäminen (roolit, vastuut ja tehtävät,
työnjako, haasteet ja toiminta tasapainossa)
Yhteisöllisten prosessien hallinta ja kehittäminen (laatu,
johtaminen)

Mitä tästä seuraa
erityisopetukselle:
• Erityisopettajuuden uudelleen raamittaminen
(rajaaminen, työnjaon ja vastuiden arviointi)
• Yksilön osaamisesta yhteisölliseen (konsultaatio,
hyvän pedagogiikan vahvistaminen , osaamisen
jakaminen)
• Tuen järjestämisen selkiyttäminen kouluissa
(prosessit, oppimissuunnitelma, oikeita asioista
oikeaan aikaan oikeassa paikassa)
• Perusopetus erityisopettajuutta tukevaksi
(oppimisen tukeminen on kaikkien asia ja me
yhdessä osaamme)

Muutos kohti yhteisöllisyyttä
• Vapaaehtoisuus, alhaalta ylös ja ylhäältä alas (aito
kiinnostus)
• Selkeä kytkös olemassa oleviin ja todettuihin asioihin,
koulun arkeen
• Vastuun ja vallan delegointi
• Osallisuus (suunnittelu – toteutus - arviointi)
• Jatkuva informointi (säännöllinen palaute)
• Epävirallisen organisaation ja alakulttuurien
huomioiminen
• Pienten askelten realismi
• Vastustuksen huomioiminen ja kohtaaminen
• Epäonnistumisten hyödyntäminen (oppiva organisaatio)

Yhteisöllinen muutos ja
siihen vaikuttaminen
• ei voi muuttaa mekaanisesti vaan inhimillisten
prosessien välityksellä
• muutos ei ole suoraviivainen, vaan epäjatkuva:
oppimisprosessi, ei suoritus
• muutos on kuin verkon solmut, jotka aktivoituvat eri
tavoin ja vaikuttavat toinen toisiinsa. (vrt pinnallinen ja
syvällinen muutos)
• muutos ilmenee viestinnän ja toiminnan muutoksina

