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Julkaisuvapaa heti
Lailla suojattu lainsuojaton lapsi
Lapsi ei vaadi tukea oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksiin. Hän ei päätä ryhmäkoosta tai opetuspaikasta
erityisluokalla tai muussa opetuksessa. Hän ei tiedä, onko hänen opettajansa kelpoinen. Hänelle on sama,
millaiselle paperille tukitoimet kirjataan tai järjestetäänkö tuki kahdella vai kolmella portaalla. Lapsi kiinnittyy
kouluun, jos tuki toteutuu ja koulun toimintakulttuuri kantaa.
Äänettömän tuki ei ole toteutunut. Ohjausjärjestelmämme ja kuntien omavalvonta ovat rikki. Kouluarjesta
puuttuu aikaa ja asiantuntevia aikuisia. Tukitoimet riippuvat rakenteista, asuinkunnasta, vanhemmista,
viranhaltijoista, päättäjistä ja päätöksenteon taloudellisuudesta. Oppilaiden ja vanhempien osallisuus
vaihtelee samoista syistä. Suurissa oppimisympäristöissä tukea tarvitsevan oppilaan ääni hukkuu
osaamattomuuteen, kiireeseen ja meluun. Lapsesta on tullut lailla suojattu lainsuojaton.
Suomen erityiskasvatuksen liitto haluaa kouluihin lisää erityisopettajia. Tarve todentuu myös
valtioneuvoston selvityksessä ja kuntien rekrytoinneissa. Rehtorit ja opettajat tarvitsevat tuekseen enemmän
erityispedagogista konsultaatiota ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Erityisopettajat tunnistavat lapsen
moninaiset tuen tarpeet, pystyvät auttamaan konkreettisten tukitoimien käyttöönotossa ja kehittämään
uusia monialaisia yhteistyön malleja.
Inkluusio on vuodesta 2011 junnannut paikoillaan – edelleenkin vain 21 prosenttia erityistä tukea
tarvitsevista saa opiskella koko ajan yleisopetuksessa. Oppilaiden sijoittaminen yleisopetuksen ryhmään
edellyttää paitsi tukea, myös koulutyötä koskevien asenteiden, uskomusten ja käytänteiden harkittua
muutosta. Muutos mahdollistuu erityisopettajien ammattitaitoa hyödyntämällä. Lapsi tarvitsee äänen.

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n opintopäivät pidettiin 23.- 24.3.2019 Tampereella. Päivien teemana oli
työhyvinvointi. Keskustelua syntyi myös erityisopettajien tulevaisuuden työnkuvasta ja inkluusiosta.
Vaalikentille toivotaan lapsen äänen kuulevia ja koulutuksen merkityksen ymmärtäviä ehdokkaita.
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