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Mitä jalkautuva erityisopet-
taja tekee? Minä työsken-
telen nuorten kanssa, jot-

ka eivät jostain syystä pysty tai suostu 
kouluun menemään. Syyt voivat olla 
hyvin moninaiset, mutta lopputulos 
on se, että opetuksen täytyy tapahtua 
jossain koulun ulkopuolella. Minulle 
se tarkoittaa työskentelyä kirjastoissa, 
nuorisotaloilla, missä tahansa. Olen 
muutaman kerran työskennellyt oppi-
laan kotonakin. Kollegalta olen kuul-
lut, että oppilas tulee huoltajan työpai-
kalle, ja opiskelu tapahtuu työpaikan 
neuvotteluhuoneessa.

Koska työni on vaativaa ja minulla totta 
vie riittää siinä opittavaa, olin todella 
iloinen kun työnantajani lähetti minut 
lokakuussa Osloon INSA:n (Interna-
tional Network for School Attendance) 
konferenssiin. Tarjolla oli kolme päivää 
tiukkaa asiaa koulua käymättömistä 
lapsista ja nuorista ympäri maailmaa.

Mitä sitten opin? Ensinnäkin, do some-
thing, tee jotain! Tärkeintä on puuttua 
tilanteeseen, kun oppilas ei suostu 
tulemaan kouluun. Jos ei heti keksi 
kaikkein toimivinta tapaa puuttua, se 
ei haittaa. Tärkeää on puuttua, vaikka 
lopputulos ei heti olisi aivan toivottu. 
Seuraava ohje olikin, do something 
else, tee jotain muuta.

Toiseksi, koulua käymättömyys on hyvin 
monimutkainen asia. Taustalla voi olla 

masennusta, ahdistusta, kiusaamista, 
perhesyitä, vaikka mitä. Koska syy voi 
olla monimutkainen, koulu ei yksin voi 
ratkaista asiaa. Lähes aina tarvitaan 
moniammatillista yhteistyötä. Tärkeää 
olisi, että yhteistyö toimii ja eri tahot 
kunnioittaisivat toistensa erityisosaa-
mista. Perhe, sosiaalipuoli, hoitotyö ja 
koulu tekevät yhdessä parhaansa. 

Kolmanneksi, tilanteeseen pitää puut-
tua välittömästi. Ainut asia, jonka var-
masti tiedetään ennakoivan poissaoloja 
on aikaisemmat poissaolot. Siksi pois-
saoloihin pitäisi puuttua välittömästi. Ja 
tämä tehtävä kuuluu ehdottomasti meil-
le opettajille. Wilma-merkintä tietysti 
kertoo asian, mutta toimivinta on soittaa 
heti huoltajalle ja kertoa huolesta. 

Norjassa on monessa koulussa jo 
aloitettu projekteja, joissa yläkouluun 
siirtymisen jälkeen luokanvalvoja 
soittaa jokaisen oppilaan huoltajalle 
ja esittäytyy. Muutamaa viikkoa myö-
hemmin opettaja soittaa uudelleen 
huoltajalle ja kertoo oppilaasta viisi 
myönteistä asiaa.

Tällä yksinkertaisella, jos myös työ-
läällä, toimenpiteellä koulun ja kodin 
yhteistyö on muuttunut selkeästi 
paremmin toimivaksi. Ja niinhän 
se on, me kaikki haluamme 
kuulla hyviä asioita lapses-
tamme. Jos myöhemmin 
tulee ongelmia, on myön-

teisten kokemusten jälkeen helpompi 
hoitaa myös niitä ikäviä asioita.

Tässä lehdessä on jonkinlaisena tee-
mana osallisuuden lisääminen kou-
luissa. Katja Helenelund pohtii osalli-
suuden eri muotoja sivulta 10 alkaen. 
Kokkolassa puolestaan on osallistuttu 
SPISEY-hankkeeseen. Mäntykankaan 
koulun työntekijät kertovat sivuilla 16, 
mitä he ovat osallisuuden lisäämisek-
si tehneet.

Osallisuuden lisääminen voi olla yksi 
osa ratkaisua, jolla koulupoissaoloihin 
voidaan puuttua. Ainakin se noudattaa 
ensimmäistä oppimaani ohjetta – Do 
something!

Ari
ari.malmberg.sel@gmail.com

SORMI NÄPPÄIMISTÖLLÄ  I  Pääkirjoitus

Ari Malmberg työskentelee Vantaalla jalkautuvana erityisope� ajana yläkouluikäisten nuorten parissa.

Poissaoleilua
I ARI MALMBERG teksti URSULA VASAMA kuva
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Työtoveri: Haasta� elussa
aluekordinaa� orit Päivi 
Eskonlahti ja Säde Osmani. 

Myönteisesti eteenpäin 
– kikyilyä 
kuopiolaisi� ain

Ssf:s Höstdag 2019
i välmåendets 
tecken
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OSALLISUUTTA TUKEE
SPISEY-HANKE

Vahvuustaitoja opitaan tunnistamaan 
vahvuusvariksen kanssa. 
Mäntykankaan koulun 
rehtori Tuija Kainu ja 

luokanope� aja Auli Palosaari 
odo� avat innolla SPISEY-hankkeen 

etenemistä.  

”Koska koulupoissaolojen syyt 
ovat monimutkaisia, ei koulu yksin niitä 

voi ratkaista. Tarvitaan yhteistyötä.”
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Marraskuun 
mie� eitä/
Tankar i november

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja koulu-
tuksellinen tasa-arvo ei toteudu. Se 
ei ole oikein eikä hyväksyttävää. Miten 
opetuksen järjestäjät saataisiin pohti-
maan ja ennen kaikkea toteuttamaan 
koulutyötä yhdenmukaisesti? Toki 
opettajan pedagoginen vapaus aina 
säilyttäen, mutta jokin normiohjaus 
tuen portailla olisi tarpeen. Lakipykälät 
olisi muotoiltava niin, ettei tulkinnan-
varaa ole eikä tuen laatu ja määrä olisi 
sitä toteuttavien henkilöiden aktiivisuu-
desta tai tietotaidosta kiinni. 

Förverkligandet av närskoleprincipen 
och elevens rätt till stöd är ännu inte 
tydligt beskrivet, allra minst förverkli-
gat. Behovet av stöd är inte entydigt. Det 
som fungerar för en elev kanske inte 
fungerar för en annan. Hur är det då om 
eleven studerar i en liten grupp och mår 
bra där? Studierna fungerar och eleven 
gör framsteg. Får det vara såhär eller 
skall läraren kämpa med dåligt samvete 
om undervisningen inte är inkluderan-
de. Eller skall vi tänka på elevens bästa?

Selkeät pelisäännöt ja oikea resurs-

Marraskuu ja syyslukukau-
den työmäärä pikkuhiljaa 
painaa virkeimmänkin har-

tioita. Kalenteri on täyttynyt kuin huo-
maamatta äärimmilleen. Pedagogiset 
asiakirjat on tehty ja palavereita on pi-
detty. Suunnitelmien siirto konkretian 
tasolle on opettajan vastuulla. Onko 
asiakirjan sanamuodot oikeat ja kaikki 
toimijat sitoutettu juuri tämän oppi-
laan asioihin? Miten suunnitelmasta 
muotoutuu oikea työpaperi eikä vain 
wilmantäytettä? Täyttyykö tavoitteet 
ja laaja-alaisen osaamisen kriteerit 
jokaisen kohdalla, ja jos niin miten? 
Vähemmästäkin väsyy.

I höstens utbildningsdiskussioner 
har ofta ordet inklusion lyfts fram. En 
grupp forskare och sakkunniga inom 
specialundervisningen publicerade 
ett öppet brev där man krävde en tyd-
ligare specifi cering av detta begrepp. 
Efter specifi ceringen av begreppet in-
klusion skall detta inte stanna bara vid 
prat, utan förverkligas. Det är knap-
past mera oklart för någon vad Sala-
manca deklarationen år 1994 omfatta-
de. Men hur syns detta i skolorna och 
vilket rättskydd har våra elever?

Minulle tulleiden viestin perusteella 
tuen portaiden toteutus sekä ylipää-
tään tuen tarpeessa olevan oppilaan 
kohtelu on valtakunnassa varsin villiä. 
Kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. 
Jopa koulukohtaisia eroja saman kau-
pungin sisällä on.

Päivi Peltola on Sel. ry:n puheenjohtaja. 
Hän asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanope� ajana alakoulussa.

I PÄIVI PELTOLA teksti ANNE GRÖNQVIST Svensk översättning

sointi auttaisivat jo pitkälle. Peli-
sääntöjä suunniteltaessa toivoisi, 
että työryhmiin kutsuttaisiin niitä eri-
tyisopettajia ja eritysluokanopettajia, 
jotka tekevät arkista perustyötä ihan 
tavallisissa suomalaisissa peruskou-
luissa. Näillä opettajilla on suurin 
asiantuntemus ja ymmärrys siitä, mi-
ten ohjeita toteutetaan käytännössä, 
kuinka resurssit ja määräykset koh-
dentuvat. Ja ennen kaikkea näkemys 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta siel-
lä tärkeimmässä eli oppilaiden kas-
vussa ja kehityksessä.

En regnig eftermiddag då den här lä-
raren var tömd på energi och en rynka 
syntes i pannan steg en krabat, som 
redan var ute vid sin klädhängare, in i 
klassrummet. 
”Lärkkun”, jag kommer ihåg vad du 
sade till min mamma på mitt möte. 
Du sade att du har världens bästa ar-
betsplats då du dagarna långa får vara 
tillsammans med just mig. Är det sant?
Jo, det är sant. Jag skulle inte byta det-
ta mot något annat jobb.
Jaha, då var det ingenting annat.

Ja hetken räntäsadekin näytti kauniilta. 
Josko ripustaisi ikkunaan jouluvalot?

Just då kändes till och med regnet 
vackert. Tänk om man snart skulle 
hänga julbelysning i fönstret?

Päivi Peltola
Puheenjohtaja/Ordförande

”Selkeät 
pelisäännöt 

ja oikea 
resurssointi 
au� aisivat 

jo pitkälle. ”

NUIJAN VARRESSA  I  Puheenjohtaja

Puhutaan

erkkaa

Ohjelmassa erityisen hyviä puheita, keskusteluja 
sekä työpajoja mm. koululaisten masennuksesta ja 

ahdistuksesta, autismikirjon tytöistä, nivelvaiheen tuesta, 
IPad-sovelluksista ja rytmistä. Iltajuhlissa nostetaan malja 

50-vuotiaalle Eteläisen Suomen erityisopetus ry:lle.

Dipolissa 21.-22.3.

ja muista varata majoitus!
Ilmoittaudu: sel.fi

Katso ohjeet sivulta 9.
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“Jaamme pienen 
ja kylmän työhuoneen”

I ARI MALMBERG teksti ja kuvat

Millainen on työtaustasi?
SO: Valmistuin kansainvälisestä opet-
tajankoulutusohjelmasta ja toimin 8 
vuotta valmistavan luokan opettajana 
Oulussa. Vuonna 2008 suoritin erityis-
opettajaopinnot. Sen jälkeen työsken-
telin kuusi vuotta laaja-alaisena eri-
tyisopettajana. Opettajan työn lomassa 
olen tehnyt 3,5 vuoden rupeaman Ko-
sovon opetusministeriön erityisasian-
tuntijana ja tiiminjohtajana Suomen 
ulkoministeriön rahoittamassa erityis-

opetuksen ja inklusiivisen opetuksen 
kehittämishankkeessa vuosina 2009–
2012. Aluekoordinaattorin tehtävässä 
aloitin alkuvuodesta 2018.
PE: Olen valmistunut erityisopettajak-
si 2004 ja aloittanut heti työt erityis-
opettajana. Aluekoordinaattorin 4kk:n 
sijaisuuteen tulin tammikuussa 2016, 
eli hieman on sijaisuus venähtänyt va-
kinaistamisen myötä.

Mikä peruskoulun erityis-
opetuksen tila nyt on Vantaalla?
PE: Vantaalla on lähikouluperiaate. Sen 
myötä suuri osa oppilaista käy koulua 
lapsen kotiosoitteen perusteella osoi-
tetussa lähikoulussa. Useimmat lapset 
ja nuoret voivat hyvin ja käyvät koulua 
mielellään. Toisaalta on oppilaita, jotka 
oireilevat voimakkaasti erinäisistä syis-
tä. Ison haasteen muodostaa asuntopo-
liittiset ratkaisut, jolloin joillekin alueille 
saattaa jäädä enemmän huonosti voivia 
oppilaita, ja tämä toki vaikuttaa myös 
koulujen erilaisuuteen. Vantaalla lähi-
koululla on mahdollisuus itse päättää 
omista erityisen tuen järjestelyistään eli 
montako erityisopettajista on laaja-alai-
sia ja montako erityisluokanopettajaa. 

SO: Vantaalla lähikouluperiaate on myös 
tärkeä viesti perusopetuksen arvomaa-
ilmasta: koulu ja oppiminen kuuluu kai-
kille ja koulu on oppilaita varten. 
 Mielestäni tukijärjestelyjen raken-
teet ovat kaupunkitasolla toimivat. Lä-
hikoulun tukena on erilaisia alueellisia 
ja kaupunkitasoisia ryhmiä ja jalkau-
tuvia tukimuotoja. Me aluekoordinaat-
toritkin olemme osaltamme koulujen, 
opettajien, oppilaiden ja vanhempien 
tukena tuen järjestelyjä pohdittaessa. 
 Toki tuen järjestelyt ja tukira-
kenteet riippuvat paljon myös koulun 
toimintakulttuurista ja johtamisen ot-
teesta. Henkilöstöresurssi, ryhmäkoot 
ja oppilasaineksen haastavuus puhut-
tavat aika ajoin, ja toisinaan sopivien 

tukimuotojen jäsentyminen vaatii pal-
jon aikaa, kärsivällisyyttä ja yhteistyö-
tä. Opettajat tekevät monessa kohtaa 
hienoa ja väsymätöntä työtä oppilaalle 
sopivan koulupolun rakentamiseksi.

Miten koulupoissaolot 
näkyvät työssäsi? 
SO: Suurin osa oppilaista käy kou-
lua säännöllisesti. On kuitenkin tär-
keä puuttua jo varhaisessa vaiheessa 
poissaolevan oppilaan tilanteeseen ja 
poissaolon mahdollisiin syihin. Poissa-
olojen määrän kasvaessa myös muut 
haasteet yleensä kasaantuvat: rästi-
töitä kertyy, sosiaalinen verkosto kape-
nee, motivaatio opiskelua kohtaan las-
kee, päivärytmi vääristyy, ja usein myös 
mieliala laskee.
PE: Vantaalla on alueellisena palve-
luna jalkautuvan pajan malli yläkou-
lulaisille. Jalkautuvan pajan opettaja 
opettaa nuorta usein alkuun yksilö-
opetuksena ja vähitellen on tarkoitus 
laajentaa opiskelua pieniin ryhmiin 
ja lähikoulun muiden opettajien ope-
tettavaksi. Jalkautuvan pajan opet-
taja voi tavata nuorta esimerkiksi 
kirjastolla, jos koulun kynnyksen 
ylittäminen tuntuu mahdottomal-
ta. Tavoitteena on kuitenkin päästä 
takaisin omaan lähikouluun opis-
kelemaan. Moni nuori on näin pääs-
syt takaisin ryhmään tai saanut tätä 
kautta päättötodistuksensa. Meillä 
on myös muutamia yläkouluja, jotka 
ovat kehittäneet upeita omia malle-
jaan. Näistä malleista on vain hyvää 
sanottavaa, mutta harvoin tilanteet 
ratkeavat vain opettajien työpanok-
sella. Moniammatillista osaamista on 
muistettava pyytää avuksi tilanteissa. 
SO: Usein meitä aluekoordinaattoreita 
pyydetään mukaan oppilaan asioihin 
siinä vaiheessa, kun poissaolot ovat 
vaikeuttaneet opinnoissa etenemis-
tä, eivätkä koulun tukijärjestelyt enää 
tunnu tavoittavan oppilasta. Opetta-
jat ja huoltajat tuntevat tässä kohtaa 
usein suurta neuvottomuutta ja kei-
nottomuutta. Opintojen etenemiseksi 
on räätälöitävä kohdennettua opetus-
ta, sovittava konkreettisia tavoitteita ja 
verkoston, esimerkiksi oppilashuolto, 
hoitotaho, lastensuojelu, yhteistyötä 
on tiivistettävä.

Mikä työssäsi harmi� aa tällä 
hetkellä?
PE: Työhöni liittyvistä asioista eniten 
harmittaa jatkuva negatiivinen kirjoit-
telu koulumaailmasta. Kouluissa ta-
pahtuu päivittäin paljon upeita juttuja 
ja onnistumisia, mutta näistä ei kuule 
kuin jossain sivulauseessa. Jatkuva 
negatiivinen puhe vie kaikilta voimaa.
SO: Juuri aluetiimissämme totesimme, 
että työpäivän aikana jää liian vähän 
aikaa pysähtymiselle, joka kuitenkin 
olisi edellytys ajatusten ja luovien rat-
kaisujen syntymiselle. Työpäivät täytty-
vät sirpaleisesta työstä: palavereista ja 
kokouksista, sähköposteista sekä pe-
dagogisten asiakirjojen päätösvalmis-
teluista, tai kaikesta tästä yhtä aikaa. 
Olen harjoitteluvaiheessa työn kalen-
teroinnin ja työtehtävien priorisoinnin 
suhteen, toivon tietenkin vähitellen ke-
hittyväni niissä.

Miten tee� e toistenne kanssa 
yhteistyötä? Entä keiden 
muiden kanssa, ja miten 
yhteistyö sujuu?
PE: Jaamme pienen ja kylmän työ-
huoneen. Yhdessä pohdimme eri-
laisista oppilastilanteita, joihin täy-
tyisi löytää jokin järkevä ratkaisu. 
Viihdymme toistemme seurassa ja se 
antaa meille voimia myös raskaiden 
asioiden kanssa. 
SO: Työparin kanssa tulee soiteltua ja 
pidettyä muutenkin sujuvasti yhteyt-
tä päivittäin, vaikka emme yhtä aikaa 
toimistolla olisikaan. Mielestäni olem-
me onnistuneet hyvin vastuualueiden 
jakamisessa, ja olemme toistemme 
apuna erilaisissa asioissa, pohtien 
usein asioita yhdessä. 
PE: Meillä on kaksi viikoittaista tii-
mirakennetta. Aluetiimiin kuuluu li-
säksemme aluepäällikkö. Tuolloin 

käymme läpi alueen asioita. Koordi-
naattoritiimiin kuuluu Vantaan kaik-
ki kuusi koordinaattoria ja tätä tiimiä 
vetää suunnittelija. Käymme läpi koko 
Vantaata koskevia asioita. Koordi-
naattoreille on myös jaettu erilaiset 
vastuualueet, esimerkiksi valmistava 
opetus tai pajatoiminnan ohjaus.
SO: Pidän näitä viikottaisia tapaami-
sia todella tärkeinä työn sujuvuuden 
ja yhtenäisten käytänteiden ja toimin-
tatapojen kannalta. Myös asioiden ja 
ajatusten jakaminen on tärkeää, ja yh-
teinen huumori keventämässä arkea. 
Tietysti teen tiivistä yhteistyötä myös 
omien vastuukoulujeni rehtoreiden, 
erityisopettajien, luokanopettajien ja 
oppilashuollon henkilöstön kanssa, ja 
tähän limittyy myös yhteistyö huoltaji-
en kanssa.

Mitä si� en teet, kun mikään ei 
tunnu au� avan? 
SO: Vaikeissa tilanteissa haen apua 
ratkaisujen pohdintaan työpariltani tai 
aluekoordinaattoritiimistämme. 
PE: Usein aika auttaa. Meillä ei ole 
ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin. Tuol-
loin on muistettava oma toimenkuva ja 
ohjattava oppilas ja perhe niiden pal-
veluiden piiriin, joista heille on apua. 
Haastaviin tilanteisiin on harvoin no-
peita ratkaisuja.
SO: Ratkaisukeskeisenä ihmisenä mi-
nun on välillä vaikea hyväksyä ratkaisu-
jen hitautta tai pattitilanteita. Toisaalta 
totesin viimeksi tänään, että odotta-
minen ja päätösten ja ratkaisujen mo-
nipuolinen harkinta voi olla suurta vii-
sautta: aika harvoin parhaat ratkaisut 
löytyvät ensisilmäyksellä. Arjessa han-
kalaa tilannetta helpottaa kupillinen 
kahvia suklaan kera tai naurutuokio 
työparin kanssa toimistolla.
I  >>

”Haastaviin 
tilanteisiin 
on harvoin 

nopeita ratkaisuja.”

TYÖTOVERI

Vantaalla työskentele kuusi aluekordinaa� oria. 
Idän alueella työskentelevät aluekordinaa� orit Päivi Eskonlahti ja Säde Osmani. 

Jae� u yhteinen näkemys työstä ja huumori kanna� elevat heitä työssä jaksamisessa.
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Meidän erityis-
asiantuntijamme 

OAJ:ssa

Olet OAJ:n pedagogisen 
tuen asiantuntija, 
millainen työnkuvasi on? 
Olen OAJ:ssa edunvalvontaosastolla 
koulutuspolitiikan puolella erityisasi-
antuntijana. Päävastuualueenani ovat 
pedagogiseen tukeen liittyvät asiat. 
Lisäksi vastaan yleisesti perusopetus-
ta koskeviin kysymyksiin. Myös koulu-
päivän rakenteen kehittämiseen ja ja 
Liikkuvaan Kouluun liittyvät asiat ovat 
minun vastuullani. 

Millainen tavallinen 
työpäiväsi on?
Työni on hyvin monipuolista ja työpäivät 
vaihtelevia. Työssäni luen ja kirjoitan 
paljon ja tapaan ihmisiä. Minulla on 
pääsääntöisesti normaali toimistotyö-
aika eli minut saa periaatteessa kiinni 
OAJ:n toimistolta Akava-talolta maa-
nantaista perjantaihin klo 9–16.

Käytännössä vastaan jäsenten kysymyk-
siin pedagogisen tuen järjestämisestä, 
osallistun erilaisten työryhmien toimin-
taan ja tapaan eri yhteistyötahoja. Edun-
valvonnan kannalta valmistelen yhdessä 
muiden erityisasiantuntijoiden kanssa 
mm. lausuntoja valtion budjettiin ja yri-
tän vaikuttaa omalta osaltani siihen, että 
koulutukseen on riittävästi resursseja. 
Teen myös yhdessä lakitiimimme kans-
sa työtä sen eteen, että koulutuksen 
lainsäädäntöä uudistetaan tarkoituksen-
mukaisemmaksi ja toimivammaksi.

Esimerkiksi tällä viikolla olen ollut 
Opetushallituksessa pedagogisten 

asiakirjojen uudistamistyöryhmässä ja 
Eduskunnassa tapaamassa muutamaa 
kansanedustajaa. Lisäksi olen käynyt 
kouluttamassa uusia esimiehiä peda-
gogisen tuen asioista ja osallistunut 
OAJ:n alueyhdistysten luokanopettaja- 
ja erityisopetusiltoihin.

Millainen työhistoria sinulla on? 
Mitä olet aiemmin tehnyt?
Koulutukseltani olen erityisluokan-
opettaja. Minulla on myös perusope-
tuksen rehtorin kelpoisuus. Olen ollut 
luokanopettajan virassa vuodesta 1999 
alkaen. Olen toiminut samanaikais-
opettajana ja erityisluokanopettajana 
sekä alakoulussa että yläkoulussa.

Edunvalvontatyötä olen tehnyt taval-
laan myös poliittisen toiminnan muo-
dossa. Olen Vihreä varakansanedusta-
ja ja Riihimäen kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja. 

Mitä ohjeita tai vinkkejä sinul-
la olisi pedagogisia asiakirjoja 
täy� äville?
Pedagogisia asiakirjoja ollaan tällä het-
kellä uudistamassa. Opetushallitus on 
nimennyt työryhmän, joka tarkastelee 
tehostetun tuen asiakirjoja eli pedago-
gista arviota ja oppimissuunnitelmaa. 
Olen tässä työryhmässä OAJ:n edus-
tajana. Työryhmässä on edustus myös 
Opetushallituksesta, Kuntaliitosta ja 
Valteri-kouluista.

Pedagogisista asiakirjoista olisi hyvä 
muistaa, että oppilaan saama tuki pe-

rustuu asiakirjoihin. Ei siis ole yhdente-
kevää, miten asiakirjat on laadittu. Pe-
dagogisessa arviossa ja pedagogisessa 
selvityksessä pitää kuvata oppilaan 
opiskelun tilanne, vahvuudet ja haas-
teet. Näissä pitää näkyä selkeästi, 
millaista tukea oppilas tarvitsee. Oppi-
missuunnitelmassa ja HOJKS:ssa pitää 
kuvata millaista tukea oppilas saa.

Oppilaan ja vanhempien pitäisi olla 
aktiivisesti mukana asiakirjojen laati-
misessa, jotta kaikki tietävät, mitä kou-
lussa tapahtuu. Tiedottaminen ja avoi-
muus on tärkeää toimivan yhteistyön 
varmistamiseksi.

Millaisia asioita OAJ:ssa nyt 
pohditaan tuen kolmiportaiseen 
malliin lii� yen?
Yhtenä tärkeänä asiana on kolmipor-
taisen tuen ulottaminen varhaiskasva-
tukseen. Lisäksi puhututtaa tehostetun 
ja erityisen tuen ero sekä opettajien 
kelpoisuus antaa tehostettua tai eri-
tyistä tukea. Tavoitteena on myös saada 
aikaiseksi opettajarekisteri sekä lakiin 
kirjatuksi opettajamitoitus. Yritämme 
myös saada lakiin lapsen oikeuden 
pienryhmään tarvittaessa. 

Erityisope� ajien työajasta iso osa 
kuluu muuhun kuin opetukseen. 
Mitä OAJ.ssa tähän lii� yen nyt 
pohditaan ja suunnitellaan?
Tavoitteena olisi, että opettajat saisivat 
jokaisesta laatimastaan pedagogises-
ta asiakirjasta kahden tunnin palkan. 
Tämä korvaisi osittain sitä työmäärää, 

joka niiden laatimisesta aiheutuu. Tämä 
koettaisiin oikeudenmukaisena, koska 
esimerkiksi kaikilla luokanopettajilla ei 
ole lainkaan oppilaita, joille asiakirjoja 
laaditaan ja joillain opettajilla tällaisia 
oppilaita on useita.

Laaja-alaisen erityisopettajan ja eri-
tyisluokanopettajan opetusvelvolli-
suuksien erot johtuvat osittain siitä, 
että heillä vastuut ja velvollisuudet 
ovat toisistaan poikkeavia. Erityis-
luokanopettajalla on kokonaisvastuu 
omien oppilaidensa opetuksesta ja 
siihen liittyen arviointivastuu sekä 
velvollisuus huolehtia koulun ja kodin 
välisestä yhteistyöstä. Käytännössä 
toimenkuvat vaihtelevat eri koulutuk-
sen järjestäjien ja kuntien välillä, jopa 
koulukohtaisesti. Vuosityöaika voisi 
olla yksi mahdollisuus saada kaikki 
työ näkyväksi ja palkalliseksi. Nykyään 
monin paikoin tehdään paljon työtä, 
josta ei saa rahallista korvausta.

Onko sinulla jokin viesti, jonka 
haluaisit Erityiskasvatus-lehden 
lukijoille väli� ää?
Opettajat, ja erityisesti erityisopettajat, 
tekevät äärettömän arvokasta työtä! 
Yritetään yhdessä saada myös yhteis-
kunnan arvostus opettajan työtä koh-
taan näkymään niin palkkauksessa kuin 
muussakin resurssoinnissa. Työ pitää 
olla resursoitu niin, että opettajalla on 
aikaa jokaiselle oppilaalleen. Kohtaami-
sen on oltava keskiössä, jotta jokainen 
lapsi ja nuori voi tuntea itsensä arvok-
kaaksi yksilöksi omana itsenään. 

EDUNVALVONTA

Sari Jokinen aloi� i työn OAJ:ssa erityisasiantuntijana. 
Mitä hänen työhönsä kuuluu? 

Miten huolehdit omasta 
jaksamisestasi?
SO: Harjoittelen työajan rajaamista, 
ja koulunsa tänä syksynä aloittanut 
kuopus on ollut siinä iso apu – kotona 
on oltava, kun hän tulee iltapäiväker-
hosta. Pystyn mielestäni suhteellisen 
hyvin irtautumaan työasioista iltaisin 
ja viikonloppujen tai lomien aikana. 
Kuljen työmatkat pääsääntöisesti 
pyörällä, ja nautin kotimatkan joki-
rantamaisemasta. Rentoudun hyvin 
saunassa, mieluiten kylmään veteen 
välillä pulahtaen. Iän karttuessa 
luonto ja mökkiviikonloput houkut-
televat, toisaalta myös kirja, hyvä 
tv-sarja tai elokuva sohvan kätköis-
tä. Iltakukkujana olen tänä syksynä 
opetellut nukkumaan riittävästi ja 
pitämään yllä säännöllistä nukku-
maanmenoaikaa. Luotan siihen, että 
unen aikana aivot latautuvat, puhdis-
tuvat ja ajatukset jäsentyvät.
PE: Työstä irtautuminen ei aina ole 
helppoa. Työtä on pakko rajata ja 
priorisoida. Onneksi myös esimie-
hemme vaatii meitä pitämään kiinni 
työtunneista. Perhe pitää illat tiiviinä, 
mutta omaa aikaa ja liikkumista ei 
pidä unohtaa. Ulkoilu koiran kanssa 
on itselleni parasta arkista rentou-
tumista. Tänä syksynä otin haasteen 
pyöräillä työmatkat heinäkuun lopul-
ta lokakuun alkuun asti. Useana päi-
vänä tuli poljettua vanhalla pyörällä 
yli 30 km. Se antoi paljon voimia, ja 
nyt pohdin olisikohan mahdollista 
jatkaa pyöräilyä vielä talvellakin. Mi-
täköhän varusteita tulisi hankkia?

TYÖTOVERI

”Vuosityöaika voisi olla 
yksi mahdollisuus saada 

kaikki työ näkyväksi 
ja palkalliseksi.”
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AJANKOHTAISTA

MAJOITUS 
OPINTOPÄIVILLE 
2020

Erityiskasvatuksen 
amma� ilaiset kokoontuvat 
Opintopäiville 
21.–22.3.2020 
Espoon Dipoliin. 

Opintopäivien ajaksi on tarjolla 
edullinen yöpyminen Dipolin 
vieressä Radisson Blu Espoo
-hotellissa hintaan 
102 € / 2 hh.

Ilmoita yöpymistarpeesi ja lisää 
viestiin myös huonekaveritoiveesi. 
Jos teitä on isompi porukka, 
yksi voi hoitaa varauksen kaikille. 

Varausta varten täytyy 
ilmoittaa osallistujien nimet 
sekä laskutettavien sähköposti-
osoitteet ja puhelinnumerot. 

Vantaalla työskentelevät 
aluekordinaa� orit 
Päivi Eskonlahti ja Säde Osmani.

TEE VARAUS

31.1.2020 mennessä osoi� eeseen 
lo� a@matkahaukka.com. 

Voit myös soi� aa numeroon 
019 278 2800 
/Matkahaukka Karjaa, 
jos tulee kysy� ävää.
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”Osallisuuden 
pitää koskea 

opetussuunnitelmaa, 
sääntöjä, yhteistyötä 

ja oppilashuoltotyötä.”

den kanssa ja kaikille oppilaillemme 
yhtä aikaa, kaikissa kouluissamme. 
Ajattelin kysymyksiä keskusteluna 
koulun henkilökunnan piirissä, en 
jonkun selvittämänä ja sanelemana 
asiana. 

Kehittyi keskustelupaketti ”keskuste-
luja osallisuudesta – dialoger om del-
aktighet”. Pakettiin kuuluu neljä osaa: 
osallisuusymmärryksen laajentami-
nen, muutamia poimintoja eri asiakir-
joista, koulun kehittämissuunnitelman 
laatiminen sekä arviointi. 

Tarkoituksena on, että koulu itse miet-
tii asioita, joissa voisi parantaa osalli-
suutta. Idana on, että koulu tekee jon-
kinlaisen kokeilun aiheeseen liittyen 
esimerkiksi oppilaille tai vaikkapa hen-
kilökunnalle.

Hankkeen teoriaosassa olen nostanut 
esiin osallisuuden 1. oikeutena, 2. vai-
kuttamisena, 3. toimintakulttuurina, 4. 
oppimisen tukimuotona sekä 5. osana 
olemisen tunteena, kuulumisena ja yh-
teenkuuluvuutena. 

Osallisuuteen liittyvä oikeus on var-
maan kaikille tuttu asia perustus-
laista, perusopetuslaista sekä YK:n 
lapsen oikeuksien julistuksesta. On 
selvää, että lapsella on oikeus il-
maista mielipiteensä heitä koskevis-
sa asioissa. Perusopetuslaki nostaa 
laajemmin esille lapsen oikeuden 
osallistua koulutukseen ja kehittää 
itseään, sekä osallistua, olla osallise-
na ja ilmaista näkemystään koulun ja 
opetustoimen eri toimintaan. Henna 
Pajulammin kirjassa Lapsi, oikeus ja 
osallisuus todetaan, että osallisuus 
perustuu jokaisen ihmisen ihmisar-
voon, yhdenvertaiseen asemaan ja 
autonomisuuteen.

Opetussuunnitelmassa todetaan, että 
osallistumiseen kuuluu vaikuttami-
nen koulun päätöksiin, oman opiske-
lun asioihin sekä yhteisen koulutyön 
ja oppimisympäristön suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. Opetus-
suunnitelmakin toteaa, että oppilas-
kuntatoiminta on vaikuttamiseen yksi 
tärkeä väylä, mutta ei ainut. 

Opetussuunnitelman perusteissa to-
detaan että koulu huolehtii siitä, että 
oppilaat saavat kokemuksia demo-
kraattisesta toiminnasta ja yhteis-
työstä omassa luokassa, koulussa 
laajemmin sekä myös koulun lähiym-
päristöissä ja verkostoissa. Osallisuus 
nähdään koulutyön järjestämisen pe-
rustana. Tähän työhön kuuluu sekä 
oppilaskunta että muu osallistuminen 
omaan kouluarkeen ja -työhön. Tär-
keää olisi huomata, että osallisuus ja 
kuulluksi tuleminen nostetaan koulu-
työn perustaksi. Osallisuus vaikutta-
misena pitää toimia sekä luokan että 
koulun arjessa. Sen pitää koskea ope-
tussuunnitelmaa, sääntöjä, yhteistyötä 
ja oppilashuoltotyötä. Kokonaisuus jo 
vaikuttamisen tasolla on laaja.

Toimintakulttuuria koskevassa opetus-
suunnitelman perusteiden luvussa 4.2 
osallisuus kulttuurina on ilmaistu op-
pivana yhteisönä, joka on kannustava 
ja osallistava, ja joka kehittyy dialogin 

avulla. Valtioneuvoston julkaisu Edel-
lytykset kasvuun, oppimiseen ja osal-
lisuuteen kaikille (2019:7) toteaa, että 
eri organisaatioiden kulttuureja pitää 
kehittää sellaisiksi, joissa lasten ja 
nuorten osallistuminen on kokonaan ja 
luonnollisella tavalla sisäänrakennettu 
osa toimintaa. Se on meistä jokaises-
ta lähtevä periaate, ja koko systeemin 
yhteisissä linjoissa vahvasti mukana 
oleva kulttuurin osa ja toimintatapa. 
Julkaisun mukaan aito osallisuus on 
dynaaminen prosessi, joka muovautuu 
sosiaalisissa suhteissa, ja siten myös 
kulttuurissamme. 

Myös kirjassa Ketä kiinnostaa? löytyy 
toimintakulttuuria koskevaa osalli-
suusajattelua Anna-Maija Poikkeuk-
sen kollegoineen kirjoittamassa lu-
vussa Osallistava koulu syrjäytymisen 

KIRJOITTAJA

Katja Helenelund
on erityisluokanope� aja ja 
erityisopetuksen koordinaa� ori 
Porvoon ruotsinkielisissä 
opetuspalveluissa. 

Hän on tehnyt kehi� ämistoimin-
taa kaikkia oppilaita osallistavan 
koulun ympärillä. Elokuussa 
2019 hän valmistui Turun 
yliopiston kouluhyvinvoinnin 
erikoistumiskoulutuksesta.

ehkäisijänä. Osallisuutta ja toimijuutta 
koulussa voi tukea ja parantaa lisää-
mällä dialogista kulttuuria ja vuorovai-
kutuksellisempaa otetta opettajilla.

Opetushallituksen Skolan är till för bar-
net - om samverkan och delaktighet i 
skolvardagen -opas mainitsee osalli-
suuden merkityksen oppimisen kan-
nalta. Osallisuus auttaa vahvistamaan 
luokan ja koulun tunnetta yhteisölli-
syydestä, jolla on positiivinen vaikutus 
myös oppimiseen. Myös Ketä kiinnos-
taa? -kirjassa todetaan, että osallisuus 
ja kiinnittyminen kouluun ovat yhteydes-
sä käyttäytymisen muutoksiin. 

Kokemus kuulumisesta kouluyhtei-
söön ja opettajan myönteinen tuki edis-
tävät oppilaan osallistumista kouluun 
ja oppimiseen. Ne puolestaan edistä-
vät oppilaan oppimista, joka ennustaa 
parempaa koulumenestystä. Tässä 
viitataan CLASS-menetelmän ohjaus-
tukeen, jossa tärkeää on opettajan 
tunnetuki, ryhmän organisointi sekä 
ohjauksellinen tuki. Samaan menetel-
mään viitaten Poikkeus, Lerkkanen ja 
Rasku-Puttonen toteavat Yhdessä pa-
rempaa pedagogiikkaa -kirjassa,  I  >>  
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Osallisuuden 
monet ulo� uvuudet

Osallisuus on termi ja ilmiö, jota on haasteellista hahmo� aa. 
Onko osallinen, jos osallistuu, on läsnä? 

Miten ja missä pitää olla osallinen? 
Kuinka tiedämme, e� ä joku on osallinen?

Kun näihin kysymyksiin miettii 
vastauksia kouluyhteisössä, 
on vastaus usein oppilaskun-

ta. Silloin osallisuus nähdään vaikutta-
misena ja joidenkin oppilaiden asiana. 
Ajattelemme, että oppilaiden osalli-
suus kouluyhteisössä on mahdollisuus 
ilmaista mielipide koulun eri asioissa, 
yleensä oppilaskunnan kautta. Ja on-
han se sitä. Mutta osallisuus on myös 
paljon muuta.

Jotta voi osallistua ja vaikuttaa, on tär-
keää että tuntee olevansa osa sitä ym-
päristöä, jossa on tarkoitus olla osalli-

sena. Tunne siitä, että kuuluu joukkoon, 
on mukana, lasketaan ryhmään, on pe-
rusta sille, että oppilas haluaa ja tuntee 
voivansa vaikuttaa koulun asioihin. En-
nen oppilaskuntaa on syytä miettiä tätä 
perustan rakentamista.

Suoritin viime lukuvuonna Turun yli-
opiston kouluhyvinvoinnin erikois-

tumiskoulutuksen. Koulutuksessa 
osallisuus nähtiin yhtenä tärkeänä 
teemana hyvinvoinnin edistämises-
sä myös koulussa. Erikoistumiskou-
lutukseen kuului kehittämishanke. 
Koska meillä oli Porvoossa ollut pro-
jekti erityistä tukea tarvitsevien lasten 
oikeudesta osallistua yleisopetuksen 
luokkiin, oli luontevaa tehdä hanke 
osallisuuden ympärille. 

Kysymykseni oli, mitä osallisuus on, 
miten voimme sitä paremmin ja laa-
jemmin ymmärtää ja millä tavalla 
tuemme sitä parhaiten eri oppilai-

”Tarkoituksena on, 
e� ä koulu itse mie� ii 

asioita, joissa voisi 
parantaa osallisuu� a.”

I KATJA HELENELUND teksti ja kuva UNSPLASH.COM kuvituskuvat

TEEMA: OSALLISTAVA KOULU
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I  >>  että tunnetuki auttaa luomaan 
hyvän oppimisilmapiirin ja edistää sitä 
kautta oppilaiden sosiaalisia ja akatee-
misia taitoja. 

Laadukas opettaja–oppilas-vuorovai-
kutus ja ryhmän vahva organisointi 
tukee lasten sitoutumista ja osalli-
suutta koulutyöhön, kehittää parempia 
itsesäätelytaitoja ja auttaa tehtävä-
suuntautuneisuudessa. Nämä ohja-
usmenetelmät vaikuttavat oppilaiden 
osallisuuden tasoon, ja niiden taitojen 
kehitykseen ja oppimiseen. Osalli-
suus ja vuorovaikutus ovat tärkeässä 
asemassa sekä oppilaan suhteisiin 
koulussa että hänen oppimiseensa eri 
aineissa.

Viimeisenä, mutta ehkä kaikkein tär-
keimpänä asiana on osallisuus tuntee-
na – yhteenkuuluvuus ja kuuluminen 
joukkoon. Näyn ja kuulun – lapsen etu 
ja osallisuus -kirjassa Jukka Mäkelä 
kirjoittaa, että olemme ihmisinä yhtei-
söllisiä. Jokainen meistä tarvitsee tun-

teen että kuuluu joukkoon ja on joukon 
hyväksytty jäsen. Mäkelä kuvaa osalli-
suutta yhteisöllisyyden selkärankana 
ja sosiaalisena terveytenä ja hyvinvoin-
tina. Osallisena olemisen tunne ja yh-
teenkuuluvuus yhteisöön on osallisuu-
den perusulottuvuus. 

Lastensuojelun käsikirjassa todetaan, 
että osallisuus ei toteudu, jos lapsi ei 
tunne olevansa osallisena. Lapsen ja 
nuoren oma kokemus siitä, että hän 
kuuluu ja on osallisena, on osallisuu-
den tärkein mitta. 

Valtioneuvoston Edellytykset kasvuun, 
oppimiseen ja osallisuuteen kaikille 

LÄHTEET
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Sinä ja muut opetusalan ammattilaiset luotte päivittäin Suomen tulevaisuutta. Saatte aikaan 
yhteistä hyvinvointia kannustamalla ja innostamalla. Olette yhdessä tekemisen mestareita. 
Niin mekin Turvassa, vakuutusyhtiössä, jonka omistavat työn tekemiseen ja yhteiseen hyvään 
uskovat ihmiset.

OAJ on jo vakuuttanut jäsenensä muun muassa yhteisellä matka- ja tapaturmavakuutuksella. 
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”Minä uskon, e� ä 
vastaus on dialogissa. 

Dialogi sekä 
aikuisten kesken 

e� ä aikuisten 
ja oppilaiden välillä.”

-julkaisussa yhteenkuuluvuus on isossa 
roolissa. Julkaisussa mietitään hyvää 
ja arvostavaa kohtaamista osallisuuden 
mahdollistajana, kuulluksi ja hyväksy-
tyksi tulemisen välineenä. 

Osallisuus ilmenee meidän aikuisten ta-
vassa ja kyvyssä kohdata ja nähdä. Kuu-
luminen joukkoon ja osallisuuden tunne 
ovat julkaisun mukaan keskeisiä hyvin-
voinnin edellytyksiä. Emme voi sivuut-
taa niitä, kun rakennamme hyvinvoivaa 
kouluyhteisöä kaikille oppilaille. Miten 
kehittäisimme käytäntöjämme niin, että 
oppilaat tuntisivat osallisuutta, intoa ja 
iloa rakentaa koulua ja oppimista mei-
dän aikuisten kanssa? 

Minä uskon, että vastaus on dialogissa. 
Dialogi sekä aikuisten kesken että ai-
kuisten ja oppilaiden välillä. Tästä aja-
tuksesta kehittämishankkeeni keskuste-
lupaketti sai muotonsa.
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Euroopan Unionin rahoittamas-
sa SPISEY-hankkeessa Kokko-
lan yliopistokeskus Chydeniuk-

sen (JY) kasvatustieteen ja sosiaalityön 
asiantuntijat pyrkivät ratkomaan osal-
listavan kasvatuksen haasteita yhdessä 
eurooppalaisten kollegojensa kanssa. 

Suomessa noin kymmenen prosent-
tia 15–24 -vuotiaista nuorista jää toi-
sen asteen koulutuksen, harjoittelun 
ja työelämän ulkopuolelle. Muualla 
Euroopassa luvut ovat monissa mais-
sa vieläkin korkeampia. Negatiivinen 
kehityssuuntaa on Suomessa pystytty 
viime hallituskaudella sekä koulutus-
poliittisin toimin että parantuneen työl-
lisyystilanteen tuella patoamaan. Las-
ten ja nuorten syrjäytymiskehitys alkaa 
kuitenkin jo varhain. Siksi erityisesti 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja 
nuorten tilanteen kohentaminen vaatii 
jatkuvia ponnisteluja yhteiskunnan eri 
tasoilla ja tahoilla. Tuoreen kouluter-
veyskyselyn tulokset osoittavat näitä 
kipukohtia. Esimerkiksi viidesosa suo-
malaisista 4.–5. -luokan oppilaista il-
moitti kokeneensa syrjivää kiusaamista 
koulussa tai vapaa-ajalla. Yläkouluikäi-
sistä kyselyyn vastanneista oppilaista 
vain niukasti yli puolet koki olevansa 
tärkeä osa luokkayhteisöä, ja joka vii-
des yläkoululaisista koki vähintään vii-

TEEMA: OSALLISTAVA KOULU

”Inkluusiokompassi 
tulee tarjoamaan 

konkree� isia työkaluja
opetusjärjestelyjen 

suunni� eluun.”

Yhteisöllistä 
ja osallistavaa 

koulua 
rakentamassa

I SPISEY-TIIMIN JÄSENET KT MARJAANA LEIVO JA KT LEENA ISOSOMPPI, 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS teksti

MARJAANA LEIVO JA JUKKA YLIMÄKI kuvat SPISEY kuvituskuva

Eri puolilla Eurooppaa etsitään kuumeisesti välineitä 
koulupudokkuuden ehkäisemiseen. 

Kompleksisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan 
monitieteistä ja moniammatillista ote� a

 ja vahvoja verkostoja. 

koittain, että opinnoilla ei ole merkitys-
tä (Kouluterveyskysely 2019). Helppoja 
tai kaikenkattavia ratkaisuja on turha 
odottaa, mutta paljon on tehtävissä, 
jotta koulujen arkiset käytänteet ja toi-
minta yhdessä turvallisten vapaa-ajan 
ympäristöjen kanssa tukisivat entistä 
paremmin jokaisen oppilaan hyvinvoin-
tia ja oppimista. 

Eurooppalaiset ja paikalliset intressit 
kohtaavat Euroopan Unionin rahoit-
tamassa SPISEY-hankkeessa, jossa 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuk-
sen (JY) kasvatustieteen ja sosiaalityön 
asiantuntijat pyrkivät ratkomaan osal-
listavan kasvatuksen haasteita yhdessä 
eurooppalaisten kollegojensa kanssa. 
Viiden eurooppalaisen yliopiston kol-
mivuotisessa hankkeessa kehitetään 
välineitä koulunkäynnin keskeyttä-
misen ehkäisemiseen ja inklusiivisen 
koulukulttuurin kehittämiseen. Myös 
hankkeessa mukana olevilla            I  >>

SPISEY-HANKE    

Supporting Practices for Inclusive 
Schooling and Education for the 
Youth (2019-2021)/Euroopan 
Unionin Erasmus + -ohjelma

Yhteistyöyliopistot: 
University College South Denmark  
Universite Claude Bernard LYON 1
Le réseau Canopé Atelier Canopé 42
University of Exeter
University of Lleida 
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius

Suomen osuu� a 
hankkeessa tukee
referenssiryhmä, johon kuuluvat 
opetusneuvos Pirjo Koivula Ope-
tushallituksesta, koulutuksen eri-
tyisasiantuntija, KT Sai Väyrynen
(Suomen suurlähetystö, Etiopia), 
sekä Kokkolan kaupungin sivistys-
toimen kehi� ämispäällikkö Mika 
Sarkkinen ja kieli- ja kul� uuri-
ryhmien opetuksen koordinaa� ori 
Eeva-Liisa Kiiskilä.
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I  >>     paikallisilla kouluilla on tärkeä 
rooli näiden välineiden testauksessa 
ja hyvien käytäntöjen jakamisessa.

Tämä työ perustuu Tanskassa ke-
hitettyyn tutkimuspohjaiseen osal-
lisuuskompassiksi (Inclusion com-
pass) nimettyyn malliin (ks. viereinen 
sivu). Lähtökohtana on vahvistaa kou-
lun sidosryhmien kanssa tehtävää 
yhteistyötä nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. 

Hanketyön lähtökohtana on Tans-
kassa South Denmark yliopiston ja 
sikäläisen kansallisen rehtorijär-
jestön yhteistyössä kehittämä ns. 
inkluusiokompassi, josta on tarkoi-
tus jalostaa Euroopan tason työväli-
ne koulun johtamisen tueksi. Koulun 
sidosryhmät nähdään osallistavan 
koulun kehittämisen resursseina, 
ja inkluusiokompassi toimii johta-
mista ja toimintaa tässä kokonai-
suudessa jäsentävänä työvälineenä. 
Tanskalaista sovellusta kehitetään 
ja rikastetaan hankkeessa erilai-
siin eurooppalaisiin ympäristöihin 
sovellettavaksi ja sitä pilotoidaan 
paikallisissa kouluissa lukuvuonna 
2020–2021. Eurooppalainen inkluu-
siokompassi tulee tarjoamaan konk-
reettisia työkaluja ja suosituksia 
opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen sekä koulujen yh-
teistyökäytänteisiin.

Kokkolassa hankkeeseen osallis-
tuvat Koivuhaan ja Mäntykankaan
koulut. Kokkolan yliopistokeskuk-
sen järjestämän syyskuisen han-
kekokoontumisen aikana opettajat 
ja tutkijat keskustelivat osallista-
van koulun toteuttamisesta, muun 
muassa kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetuksesta, täällä toteutettavasta 
kolmiportaisesta oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuesta sekä vanhempi-
en kohtaamisesta. Eurooppalaiset 
vieraat olivat kiinnostuneita opet-
tajan työstä Suomessa ja pääsivät 
tutustumaan suomalaiseen perus-
opetukseen myös kouluvierailujen 
muodossa. 

R ehtori Tuija Kainun mieles-
tä hanketapaamisessa oli 
mielenkiintoista keskustel-

la oman koulun pedagogiikan lisäksi 
laajemmin suomalaisesta koulutuk-
sesta ja kansainvälisten vierailijoiden 
erilaisista työtehtävistä aikuiskoulu-
tuksen parissa. 

- Asiat, jotka nousevat vierailusta 
esille, herättävät keskustelua. Paras-
ta on, että jälkeen päin kohtaamiset 
edelleen stimuloivat yhteistä kes-
kustelua koulussamme. Keskustelut 
vieraiden kanssa kirkastavat sitä, että 
koulussamme on jo paljon kehitetty 
osallistavaa pedagogiikkaa. Hanke on 
saanut meitä myös tarkastelemaan 
koulumme toimintaa tarkemmin 
osallistavuuden näkökulmasta, Katja 
Tainio toteaa. 

Auli Palosaari kertoo, että hän ehti 
muun muassa keskustella hanketta 
johtavan tanskalaisen Christian Quvan-
gin kanssa toteuttamistaan ympäristö- 
ja yhteisötaiteen projekteista. 
- Pienessä ajassa ehti saada pari hyvää 
kontaktia – hyvä sekin.
     
Katja Tainio arvioi, että SPISEY-kehittä-
mistyö jäsentää Mäntykankaan koulun 
arkea aiempaa tietoisemmin yhteistä 
tavoitetta kohti.
- Toivon, että tämä olisi sellainen han-
ke, että se auttaisi konkreettisesti mei-
dän työtämme. Että tästä tulisi oikeasti 
meille työkaluja ja me näkisimme aja-
tuksemme konkretisoituvan käytän-
nössä, Auli Palosaari sanoo.

Mäntykankaan koulussa pidetään tär-
keänä kehittää yhteisöllisiä rakenteita, 

jotka edistävät avointa kanssakäymistä.
- Usein vanhemmat soitetaan koululle, 
kun meillä on jotakin huolta. Tärkeää 
olisi, että me koulussa välittäisimme 
huoltajille viestiä, että olemme kiin-
nostuneita heistä silloinkin, kun hei-
dän lapsellaan menee hyvin. Olisi hyvä, 
jos rakentuisi sellainen myönteinen ja 
lämmin ilmapiiri, että vanhemmat ko-
kisivat, että tänne on kiva tulla, Auli Pa-
losaari sanoo.

Tuija Kainu kertoo, että he ovat laa-
jentaneet vanhempainillan käsitettä 
perheiden illaksi. Tällöin oppilaiden 
lähiverkko tulee yhteiseen toimintaan 
mukaan. Mukana on vanhempien li-
säksi sisaruksia, mummuja ja vaareja, 
kummeja ja hyviä ystäviä. Tänä syksy-
nä perheiden illassa esiteltiin harras-
tuksia. Viime vuonna mukana olivat 
koulun yhteistyötahot perheneuvolasta 
ja erilaisista yhdistyksistä liikunta- ja 
kulttuuripalveluihin.   

- Kaiken koulun kehittämistoiminnan 
alueiden tulisi liittyä toisiinsa. Kehit-
tämistyö ei saa olla pirstaleista, Tuija 
Kainu toteaa.
     
Lasten ja nuorten harrastusmahdolli-
suuksien kartoitus paljasti, että Kok-
kolassa tarvitaan harrastuksia, joihin 
voi mennä vain yhden kerran viikossa, 
jos huvittaa. 
- Jos lapsi pelaa jalkapalloa, harjoituk-
sissa pitää käydä neljänä tai viitenä ilta-
na viikossa, ja harrastaminen maksaa. 
Pitäisi olla monipuolista, kaikkia osal-
listavaa ilmaista harrastustoimintaa, 
Tuija Kainu tähdentää.
     
Koulussa tehdään töitä opetussuunni-
telman hengen mukaisesti siten, että 
jokainen oppilas ja myös vanhempi 
tulisi kuulluksi ja olisi osallisena yhtei-
sössä. Hyvinä käytänteinä on tehostettu 
kerhotyötä ja kehitetty vanhempainraa-
tien toimintaa. Mäntykankaalla toimii 

     

South Denmark 
University College, 
National Research Center 
for Inclusive Practice

Tanskassa rehtorijärjestön
 ja yliopiston yhteistyössä 
kehi� ämä inkluusiokompassi 
kokoaa koulun tärkeät yhteis-
työkumppanit ja samalla 
strategiset johtamisalueet.

SPISEY-hankkeessa mallia 
jalostetaan ja konkretisoidaan 
viiden maan yhteistyökoulujen 
kanssa. 

jalostetaan ja konkretisoidaan 

LISÄTIETOJA

Hankkeen verkkosivusto:  
h� p://spisey.southdenmark.eu/

TEEMA: OSALLISTAVA KOULU

SPISEY käytäntöön
Kokkolalaisen Mäntykankaan koulun rehtori Tuija Kainu, 
vararehtori Katja Tainio ja luokanope� aja Auli Palosaari 
pitävät viiden maan hanketoimijoihin tutustumista 
hyödyllisenä SPISEY-hankkeessa.

Vahvuustaitoja opitaan tunnistamaan vahvuusvariksen kanssa. 
Mäntykankaan koulun rehtori Tuija Kainu ja luokanope� aja Auli Palosaari 
odo� avat innolla SPISEY-hankkeen etenemistä.

INKLUUSIOKOMPASSIN TUELLA KOHTI OSALLISTAVAMPAA KOULUA   

viisi ilmaista hankerahan tuella järjes-
tettävää kerhoa.
- Kouluissa pitäisi olla enemmän va-
paaehtoisia ja ilmaisia kerhoja silloin, 
kun vanhemmat ovat vielä töissä, toi-
voo Tuija Kainu. 

Vanhempainraatiin voi osallistua kuka 
tahansa vanhempi. Raati toimii avoi-
mena ja keskustelevana foorumina. Se 
ideoi erilaisia tapoja toteuttaa yhteistyö-
tä, vaikkapa lastenoikeuksien viikkoa. 
Keskeinen haaste on se, miten innostaa 
vanhempia tuomaan omaa osaamistaan 
yhteiseksi hyväksi koulun arkeen. 
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Rii� ävätkö 
ope� ajan eväät?
I PÄIVI KUHALAMPI teksti ja kuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Jo ala-asteelta lähtien tiesin, että 
haluan opiskella lukion jälkeen 
historiaa, olin siis opoille helppo 

tapaus! Kiinnostus historiaan heräsi, 
kun katselin jo nuorena yhdessä isäni 
kanssa historiallisia dokkareita. Luke-
minen on lempiharrastukseni ja yllätys, 
yllätys, historialliset romaanit ovat lä-
hellä sydäntäni. 

Toivoisin saavani viran lukion tai yläkou-
lun puolelta lähitulevaisuudessa, mutta 
olen avoin myös muille töille. Esimer-
kiksi nykyinen työni tasa-arvohankkees-
sa on todella monipuolista ja mielen-
kiintoista, tällaisten töiden parissa voisin 
hyvin jatkaakin! Olen myös harkinnut 
lisäkoulutusta, esimerkiksi yleiset oi-
keusjärjestysopinnot tai hallintotieteet 
kiinnostavat. Eli ei ole kiveenhakattua, 

että tulevaisuudessa tahtoisin työsken-
nellä vain opetusalalla. 

Sain mielestäni hyvät valmiudet oppi-
aineitteni tietotaidon hallintaan sekä 
opetuksen suunnitteluun. Tein jokai-
sesta pitämästäni oppitunnista harjoit-
teluaikana minuuttiaikataulun. Myös 
erilaisia opetus- ja ohjausmetodeita 
käsiteltiin kattavasti. 

Valmiuksia opettaa varsinkin erityisen 
tuen tarvitsijoita käsiteltiin vain vähän, 

riittämättömiä valmiuksia koen saa-
neeni inkluusiota varten. Valmiudet 
jäivät vähäisiksi myös ongelmatilantei-
den ja ryhmän hallintaan, mutta töitä 
tehdessä sitä oppii, ja näihinkin asioi-
hin on tullut jo kokemusta sijaisuuksi-
en aikana.

Oppilaan näkökulmasta inkluusiossa 
kaikki pääsevät osaksi ryhmää, nuoren 
itsetunnon kannalta tämä saattaa olla 
merkityksellistä. Iso ryhmä, ripeä ete-
nemisvauhti, laajat oppiainekokonai-
suudet ja vaillinainen yksilöllisen oh-
jauksen mahdollisuus voi tuoda osalle 
haasteita ja esimerkiksi aistiyliherkät 
oppilaat voivat kärsiä meluisissa, isois-
sa ryhmissä. Tällaiselle oppilaalle pie-
nempi ryhmä ja yksilöllinen tuki saat-
taisi olla parempi vaihtoehto.

Opettajalle inkluusio mahdollistaa eri-
laisuuden kohtaamisen ja siitä oppimi-
sen. Haasteena näen opettajan oman 
ammattitaidon riittävyyden ja siitä ai-
heutuvat riittämättömyyden tunteet, 
mahdollinen uupumus jne. 

Inkluusion mukaisesti opettamiseen 
koulutus antoi kovin köykäiset eväät. 
Kyllä inkluusiosta puhuttiin, mutta 
opetusta asiasta sain vain vähän. Pe-
dagogisten opintojen aikana erityis-
pedagogiikan opintoja tarjottiin yhden 
opintopisteen verran ja kasvatuspsy-
kologiaa neljä opintopistettä. Eväitä 
erityisen tuen oppilaiden opettamiseen 
opinnot tarjosivat mielestäni liian vä-
hän. Harjoittelun aikanakin inkluusio-
ta sivuttiin, mutta käytännön toteutus 
riippui opetettavista ryhmistä. Omat 
harjoitteluni tein enimmäkseen lukion 
puolella, joten tukea tarvitsevien koh-
taaminen jäi kovin vähäiseksi.

Tämän syksyn työskentelen opetus-
hallituksen erityisopetuksen tasa-
arvohankkeessa koordinaattorina. 
Hankkeessa kartoitetaan alueen 
erityisopetuksen vaikuttavuutta ja 
käytänteiden toimivuutta. Olen haas-
tatellut luokanopettajia, joilla on yleis-
opetuksen ryhmässään tehostetun 
ja/tai erityisen tuen oppilaita. Lisäksi 
haastattelen alueen erityis- ja aineen-
opettajia. Saadun tiedon avulla pyri-
tään selkeyttämään käytänteitä sekä 
hankkimaan materiaaleja kouluille 
opetuksen tueksi. Tavoitteena on myös 
kehitystyö jossa tuen oppilaat voivat 
entistä paremmin integroitua luontai-
seen kouluyhteisöönsä. 

Keskusteluissa on noussut esille, että 
opettajat suhtautuvat inkluusioon 
jokseenkin varauksellisesti, mutta 
myönteisesti. Ajatus tasa-arvoisesta 
opetuksesta kaikille on hieno. Mut-
ta kokemus on, että käytännössä sen 
kattavaan, tavoitteiden mukaiseen 
toteutumiseen on vielä matkaa. Opet-
tajien mielestä inkluusion hyvän to-
teutumisen ehtona on riittävän pienet 
luokkakoot, myös tarvittava aikuisten 
tuki pitäisi seurata tuen tarvitsijaa 
yleisopetuksen ryhmään. 

Todella moni tähän mennessä haastat-
telemistani opettajista kokee, ettei ole 
saanut tarpeeksi valmiuksia koulutuk-
sensa aikana erityisen tuen oppilaiden 
opettamiseen. Monet opettajat kokevat 
riittämättömyyden tunnetta työssään, 
koska eivät pysty vastaamaan kaikkiin 
tuen tarvitsijan tarpeisiin. Opettajat 
pohtivat myös, jos aika menee tuen 
tarvitsijoiden opettamiseen ja yleiseen 
”säätämiseen” kärsiikö silloin yleisen 
tuen piirissä olevat oppilaat?

Oppilaiden näkökulmaa miettiessä, 
todettiin usein, että on oppilaita joiden 
ei ole helppo opiskella isoissa yleis-
opetuksen ryhmissä. Toteutuuko op-
pilaiden oikeusturva silloin, jos ei voi 
saada tarvitsemaansa tukea yleisope-
tuksessa? Maltillinen ja yksilöllinen, 
hyvin suunniteltu ja riittävästi resur-
soitu inkluusio on hyvä ratkaisu.  Näh-
dään kuitenkin edelleen erityisluokkien 
ja pienryhmien tarve oppilaille, joiden 
tuen tarve on merkittävän suuri.

Sekä luokan- että aineenopettajien 
koulutusta tulisi kehittää vastaamaan 
entistä paremmin nykyisen koulumaa-
ilman haasteita. Erityispedagogiikan 
opetusta tulisi lisätä, inkluusio pitäisi 
näkyä harjoittelun aikana konkreetti-
sesti, ei vain puheissa. Opinnoissa olisi 
hyvä saada valmiuksia opettaa erityi-
sen tuen oppilaita sekä harjoitella ryh-
mänhallintataitoja. Harjoittelutunteja 
olisi hyvä lisätä ainakin aineenopetta-
jaopinnoissa, koska parhaiten oppii te-
kemällä!

Opettajan työssä myös tunnetaidot 
on tärkeä työkalu. Muistelen jo omaa 

koulupolkuani. Mitä ystävällisempi ja 
helposti lähestyttävä opettaja oli, sitä 
helpompi oli hänen tunneillaan olla. 
Samalla se saattoi edesauttaa omaa 
oppimista. Opettajan empaattisuus 
vähensi yleistä hälinää tunnilla, sil-
lä näytti olevan positiivinen merkitys 
myös ryhmänhallintataitoihin.

Tunnetaidoista mainittiin myös omis-
sa opinnoissani. Opettajan tulee olla 
se turvallinen aikuinen, jolloin jokai-
nen oppilas voi kokea olevansa tur-
vassa ja viihtyä koulussa. Mutta itse 
opettajan tunnetaidoista ei keskus-
teltu tai tarkemmin käsitelty opinto-
jen aikana. Omana kokemuksenani 
ja keskusteluissa luokan-, aineen- ja 
erityisopettajien kanssa näkisin, että 
jo opinnoissa ja myöhemmin täyden-
nyskoulutuksessa olisi siten hyvä 
tarjota luokan- ja aineenopettajille 
erityisopetuksen, kehityspsykologian, 
ryhmänhallintataitojen sekä tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistavia li-
säopintoja.
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”Ope� ajalle inkluusio 
mahdollistaa erilaisuu-

den kohtaamisen ja 
siitä oppimisen.”

”Ope� ajan 
empaa� isuus 

vähensi yleistä hälinää 
tunnilla, sillä näy� i 
olevan positiivinen 

merkitys myös 
ryhmänhallinta-

taitoihin.

AINEENOPETTAJA

Tuore aineenope� aja, erityisopetuksen tasa-arvohankkeen kehi� ämiskoordinaa� ori, 
Emmi Laakso pohtii kokemuksiaan ope� ajaopinnoista ja kouluarjesta. 

Miten ope� aja voi onnistua matkalla ka� avaan inkluusioon? 
Millaisia taitoja vastavalmistunut ope� aja tarvitsisi vielä enemmän?

KUKA.

Emmi Laakso
26-vuotias, kotoisin Vimpelistä.
Valmistunut � loso� an maisteriksi, 
historian ja yhteiskuntaopin 
aineenope� ajaksi Oulun 
yliopistosta vuonna 2018. 
Historian ope� ajan, ja hieman 
myös erityisope� ajan sijaisuuksia 
reilun vuoden verran. 
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Outi Kraapo
on toiminta-aluei� aisen 
opetuksen erityisluokanope� aja. 
Koulutyössä hänellä on apuna 
kasvatus- ja kuntoutuskoira Iiris. 
Vapaa-ajan harrastuksena 
Outilla on vanhan talon 
remontointi ja puutarhanhoito. 

Aistihuone 
tukemassa 
aistihäiriöisen 
oppilaan 
koulupäivää 
I OUTI KRAAPO teksti HARRI SAINE kuvat

Lapset kokevat aistimukset eri ta-
voin. Erilaisten aistikokemusten 
kautta lapsi oppii uusia taitoja. 

Se, millä tavalla lapsen sensomotorinen 
kehitys etenee, merkitsee paljon lapsen 
havaintotoimintojen, kielen ja kognitii-
visten toimintojen kehittymiselle.

Sensorinen integraatio jäsentää ais-
titietoa ja se muodostaa perustan 
oppimiselle ja sosiaalisille taidoille. 

Sensorisen integraation häiriön voi 
tunnistaa, kun oppilas reagoi aisti-
mukseen liian voimakkaasti tai ais-
tiärsykkeen vastaanotto on vähäinen 
ja vireystila alhaalla. 

Aistitiedon häiriön tunnusmerkkejä 
ovat itsesäätelyn ongelmat, heikko kes-
kittymiskyky, vaikeaa sietää turhautu-
mista ja tunnereaktioiden tasapainot-
tomuus. Koulumaailmassa ongelmia 

voi luoda haluamansa ympäristön op-
pilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Tilan välineiden käyttö tulee suunnitel-
la oppilaan aistihäiriöt huomioon otta-
en. Oppilaan aistipoikkeavuuksia ha-
vainnoidaan ja arvioidaan ennen tilan 
käyttöä ja tilassa ollessa, jotta voidaan 
lähteä toimimaan tavoitteellisesti. 
Tutkimusten mukaan multisensoriset 
tilat auttavat lapsia rentoutumaan ja 
niillä on vaikutusta levottomuuden ja 
ahdistuksen lisäksi haastavan käyt-
täytymisen vähentymiseen.

Koulumme multisensorinen tila 
koostuu neljästä tilasta. Valkoista 
tilaa kiertää valkoinen verho ja lat-
tialla on valkoinen matto. Tilassa on 
Haltijan SHX- järjestelmä, jolla tilaan 
voidaan luoda erilaisia visuaalisia 
ympäristöjä erikoisefekteineen. Lat-
tialla on valkoiset säkkityynyt, joissa 
oppilas voi rentoutua. Lisäksi tilassa 
on kuplaputki ja valokuidut sekä näi-
hin liitettävä ohjain. Valkoisen tilan 
muita välineitä ovat painopeitot, joilla 
saadaan vaikutusta syväpainetuntoon 
sekä HUMU- äänituntumatyyny, jonka 
avulla oppilas voi saada moniaistisen 
kokemuksen musiikin ohella.

Sateenkaaritilan välineet stimuloivat 
tunto-, maku- ja hajuaisteja. Verhot ovat 
värilliset ja istuimina lattialla ovat tyynyt. 

Pimeää huonetta kiertää musta ver-
ho, lattialla on musta matto ja seinät 
on maalattu mustiksi. Tilassa on UV-
valo ja UV-valossa hohtavia esineitä. 
Tilan tarkoitus on seuloa liiallisia 
visuaalisia ärsykkeitä ja pyrkiä saa-
maan oppilas keskittymään tavoit-
teen mukaiseen toimintaan. 

Liikeaistitilassa on interaktiivinen 
lattia ja erilaisia liike- ja tasapaino-
aistia stimuloivia palloja, keinuja ja 
ilmajoogakangas.

Tilaa käyttävät opettajat kirjaavat ha-
vainnointikaavakkeeseen erilaiset ko-
keilut, oppilaan/huoltajan haastattelut 
sekä havainnot oppilaan aistihäiriöön 
liittyen. Myös HOJKS sisältää yksilölli-
set tavoitteet aistimuksiin liittyen.  

Aistihäiriöiselle oppilaalle on koulussa työskentely vaativaa. 
Multisensorisen tilan tarkoituksena on tarjota rentouttava 
ympäristö, mutta antaa myös mahdollisuus aktiiviseen 
toimintaan ja mahdollistaa aistien stimulaatio hallitusti.

MULTISENSORINEN TILA

Aistisäätelyn häiriöt Aistipohjaiset motoriset häiriöt Aistimusten erottelun häiriöt

Oppilas reagoi aistimuksiin 
yliherkästi

Oppilas reagoi aistimuksiin 
heikosti

Oppilaalla on 
aistihakuisuutta

Dyspraksia

Oppilaalla on asennon hallintaan 
liittyviä motorisia ongelmia

Eri aistien alueella erottelun 
vaikeus

INFO

• Tuulikellon koulu 
 (ent. Koivulan koulu) 
• Sijaitsee Porissa uudessa 
 Itätuulen oppimis- ja
 liikuntakeskuksessa.
• Peruste� u vuonna 1985.  
• Ope� ajia 21 ja ohjaajia 60. 
• Oppilaita koulussa on 145, 
 joista suurin osa on pidennetyn 
 oppivelvollisuuden oppilaita. 
• Oppilaiden oppivelvollisuus 
 koostuu esiopetuksesta (1–2v.)
 sekä vuosiluokista 1–9. 
• Koulun oppilaat ovat eri-
 asteisesti kehitysvammaisia ja/
 tai heillä on laaja-alaisia 
 neurologisia kehityshäiriöitä. 
• Luokat ovat yhdysluokkia, 
 joissa saa� aa opiskella 
 eri-ikäisiä sekä toiminta-
 aluei� aisen e� ä yksilöllistetysti 
 oppiainei� ain anne� avan 
 opetuksen oppilaita. 

AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖT

tulee oppilaalle puheen ja kielenkehi-
tyksen viivästyessä ja lihasjänteyden ja 
koordinaation vaikeuksissa. 

Aistipohjainen motorinen häiriö on 
kyseessä, kun oppilas juuttuu teke-
miseen tai ei keksi tekemistä. Oman 
toiminnan suunnittelu on hankalaa. 
Häiriö ilmenee vaikeutena yhdistää 
samankaltaisia äänteitä, tavuja ja sa-
noja. 

Tuulikellon koulun oppilaat ovat eri-
tyisen tuen piiriin kuuluvia ja heillä 
on eriasteisia oppimisvaikeuksia. Op-
pilaillamme on kehitysvammaisuut-
ta, vaikeavammaisuutta ja/tai vakavia 
psyykkisiä ongelmia ja/tai he ovat au-
tismikirjon oppilaita. Suurella osalla 
oppilaista on myös aistihäiriöitä.

Koulussamme on erikoistilana multi-
sensorinen tila, jossa voimme tavoit-
teellisesti toimia siten, että jokaisen 
oppilaan henkilökohtaiset tarpeet 
huomioidaan.

Multisensorisen tilan tarkoitus on tu-
kea aistien käyttämistä ja integroimis-
ta. Sitä voidaan käyttää taitojen oppi-
miseen ja aktiiviseen toimintaan tai 
rentoutumiseen ja vapaa-aikaan oppi-
laan kehityksen tason ja tarpeen mu-
kaan. Tilassa työskentelevä opettaja 

Multisensorinen tila 
aistihäiriöisen lapsen 
pedagogisen kuntou-
tuksen tukena  
Kraapo, Outi (2019)

Kuvassa erityisluokanope� aja 
Tuula Salo esi� elee valokuitukaapelia 
ja kuplakone� a valkoisessa huoneessa.
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Myönteisesti eteenpäin 
– kikyilyä 

kuopiolaisi� ain 

Syyskuinen lauantaiaamu. Edessä on työpäivä luentojen ja työpajojen merkeissä. 
Sali täynnä tu� uja ja puolitu� uja ihmisiä, mu� a huomaan vajoavani 

pehmeään tuoliin menneen työviikon painosta. Havahdun Anne-Mari Kuusimäen luennon 
sanomasta – positiivinen kasvatus hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. 

Myönteinen näkökulma kaiken lähtökohtana, muutoksen avain on löytynyt!
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Positiivista pedagogiikkaa ovat Suomessa tutkineet eri-
tyisesti kasvatustieteen asiantuntijat Lotta Uusitalo-
Malmivaara ja Kaisa Vuorinen. Heidän julkaisemassaan 

teoksessa Huomaa hyvä! oppimisen ja hyvinvoinnin pohjana 
nähdään luonteenvahvuudet, joita kirjassa esitellään 16. 

Luonteenvahvuuksia ovat muun muassa sinnikkyys, itse-
säätely, myötätunto, huumorintaju, innostus, kiitollisuus, 
luovuus, ryhmätyötaidot ja sosiaalinen älykkyys. Toiminnan 
lähtökohtana ovat myönteinen tunne ja sisäinen puhe itsestä. 

Luonteenvahvuuksista on laadittu toimintakortit, joiden avul-
la vahvuuksia voidaan käsitellä ryhmissä tai yksilön kanssa. 
Tavoitteena on tunnistaa omat vahvuudet ja kiinnostuksen 
kohteet, jotta itsestään oppisi löytämään voimauttavia ja 

eteenpäin vieviä ominaisuuksia. Samalla näitä opitaan tun-
nistamaan myös luokkatovereissa. McQuaidin (2015) mukaan 
vahvuuksien tunnistamiseen liittyy kolme merkityksellistä 
hetkeä ja niihin liittyviä kysymyksiä:

1. Kaikki sujuu mallikkaasti. 
Kysymys: Mitä vahvuutta tai vahvuuksia käytän?

2. Käytän vahvuuksiani liian vähän tai emmin. 
Kysymys: Mitä voisi tehdä? Mitä omia vahvuuksiani voisin 
käyttää enemmän?

3. Asiat eivät etene, vaikka niiden pitäisi. 
Kysymys: Mitä vahvuuttani käytän liikaa? 
(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 83–84.)

”Luonteen-
vahvuuksista 

on laadi� u 
toimintakortit, 
joiden avulla 

vahvuuksia voidaan 
käsitellä ryhmissä 

tai yksilön 
kanssa.”

Vahvuustaitoja opitaan 
tunnistamaan vahvuus-

variksen kanssa. 

On totta, että myönteisen vuorovaiku-
tuksen syntymisen kannalta keskeistä 
on dialoginen keskinäinen arvostus. 
Tilanteessa, jossa toinen osapuoli ei 
koe tulevansa arvostetuksi, ei voi syn-
tyä myönteistä kokemusta ymmär-
retyksi tai hyväksytyksi tulemisesta. 
Uudessa opetussuunnitelmassa 2016 
(Opetushallitus 2014, 25) todetaan, 
että oppilaalla tulee olla tasavertai-
nen mahdollisuus saada ohjausta ja 
tukea kehitykseensä ja oppimiseensa 
sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. 
Samanaikaisesti hyväntahtoisuus ja 
ystävällisyys ovat yhteisössä toteutet-
tavia arvoja. Luottamusta rakennetaan 
kuulluksi tulemisen ja oikeudenmu-
kaisuuden kokemuksilla.

Miten tavoitteisiin voidaan sitten pääs-
tä? Eräs keino on positiivinen pedago-
giikka, koska opetustyössä motivaati-
on säilyttämisen ja sen herättämisen 
kannalta on oleellista erottaa se, 
määritelläänkö asiat positiivisen vai 
negatiivisen näkökulman kautta. Näin 
esimerkiksi kielteisen sanan ”herk-
käuskoinen” voi kääntää positiivisem-
maksi puhumalla ”avoimesta”, tai 
kielteisen sanan ”epäilevä” voi kään-
tää positiivisesti ”harkitsevaksi”. 

Negatiivisesti värittynyttä keskustelua 
päivän aikana tapahtuneista epäon-
nistumisista voi kääntää myönteisesti 
asioihin, joissa tänään on onnistunut. 

Hyviä asioita voi löytää esimerkiksi 
vahvuuskorttien avulla, jos keskuste-
lu uhkaa tyrehtyä tai hyviä asioita on 
vaikea keksiä.

Positiivista näkökulmaa voidaan har-
joitella myös positiivisen CV:n luo-
misen avulla. Tällöin harjoitellaan 
tunnistamaan omia vahvuuksia di-
gitaalisen opetusmateriaalin avulla. 
Toki positiivista CV:n luomista voi-
daan harjoitella myös muilla keinoin, 
esimerkiksi laatimalla työhakemuk-
seen liitettävä vahvuuksia esittelevä 
video itsestä. 

Kannustaminen tuntuu aina parem-
malta kuin lannistaminen, vaikka 
suomalaisessa kansanperinteessä 
ei kehumista juurikaan ole pidetty 
hyveenä. On mahdollista, että myön-
teisten ”vaaleanpunaisten lasien” läpi 
katsomalla apean koulupudokkaan 

KIRJOITTAJA

Inka Turunen on kuopiolainen 
erityisope� aja (KT), joka on opet-
tanut noin 15 vuo� a perusopetuk-
sessa. Tällä hetkellä Inka toimii 
kolmen koulun laaja-alaisena 
erityisope� ajana ja on mukana 
uuden koulun kehi� ämistyössä.

Vahvuuksista on laadi� u 16 toiminta-
kor� ia, joiden kääntöpuolella on ideoita 
kyseisen vahvuuden tunnistamiseen. 

Huomaa hyvä! -teoksessa käsitellään 
ka� avasti myönteisen pedagogiikan 
toteu� amismahdollisuuksia.

I INKA TURUNEN kuvat ja teksti

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

LÄHTEET

Uusitalo-Malmivaara, L. 
& Vuorinen, K. (2016). Huomaa 
hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta 
löytämään luonteenvahvuutensa. 
Juva: PS-Kustannus.

Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2014. (2016). 
Opetushallitus. 

tai muuten huonosta koulumotivaati-
osta kärsivän lapsen tai nuoren kuva 
itsestä voi muuttua positiivisen pe-
dagogiikan keinoin valoisammaksi. 
Jospa nykynuoriso oppisi kehumaan 
ja olemaan tyytyväisempiä itseensä ai-
emmin kuin menneet sukupolvet, joita 
suomalaisen sananlaskun opetettiin 
odottamaan vanhuuteen ”että saisi it-
seään kehua”. 

Laiska töitään luettelee -sananlasku 
voisi nykyaikana paremminkin olla: 
Osaava itsestään kertoo.
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Då läsåret börjar i augusti känns det 
som att jag stiger på ett tåg som gniss-
lande kör igång och som rullar på i allt 
högre fart, det är omöjligt att dra i nöd-
bromsen, det är bara att hålla i hatten 
och hänga med. Det går så fort så fort 
och jag skall vara superinspirerande, 
kreativ, skriva pedagogiska utredning-
ar och planer, producera differentierat 
och individuellt material (jag älskar att 
göra arbetsblad!), sitta på nätverks-
möten samt ha en ängels tålamod och 
kärleksfull blick inför små elever som 
önskar mig dit pepparn växer. I juni får 
jag snopet konstatera att det inte riktigt 
“blidde” som det var tänkt, men att det 
blev ju någonting i alla fall.

Vi människor har många roller och det 
är en utmaning och kanske också ett 
ansvar att inte förlora sig själv och sina 
egna behov. Jag är kvinna, hustru, mor, 
dotter, barnbarn, specialklasslärare, 
kollega och medmänniska. Jag behö-
ver ha en viss balans i mina roller för 
att må bra. För mig har det varit vik-
tigt att lära mig känna tacksamhet och 

sig själv, se till att grundförutsättning-
arna för hälsan är goda (sömn, vila, 
sociala kontakter, kost etc.), att kunna 
sätta gränser och det viktiga: att få tid 
för återhämtning.  

Centrala frågor för välmåendet är: 
Känns arbetsuppgifterna meningsfulla? 
Finns det möjligheter att påverka sin ar-
betssituation? Hur blir man emottagen/
respekterad/hörd på sin arbetsplats? 
Får man den rollen som arbetsuppgif-
terna kräver? Måste man kämpa för att 
få sin plats i arbetsgemenskapen så att 
man kan utföra sina arbetsuppgifter? 
Har man tillräckligt med utmaningar? 
Känns arbetet meningsfullt? 

Enligt Maria är majoriteten av lärare i 
Finland nöjda med sitt arbete och or-
sakerna till detta var samma som kom 
fram under våra livliga små diskussio-
ner dvs. kontakten med elever, möj-
ligheten att se deras framsteg, den 
pedagogiska friheten, olika arbetsfor-
mer och kontakten med kollegor. 

Maria Löfqvist-Håkans ställde en viktig 
fråga: När övergår känslan från ”myck-
et att göra” till stress?  Enligt henne är 

M itt liv har just lättat efter 
mycket intensiva små-
barnsår då jag fått fyra barn 

på sex år. Jag hade inte möjlighet att 
stanna hemma länge med barnen utan 
var tvungen att jobba mellan varje nytt 
barn. Det var tufft men åren gick och 
den yngsta är nu i förskolan och den 
äldsta i åk 6. 

Vi har en lugn skön mellanfas på gång, 
jag vet att den hormonstinna pubertala 
tonårstiden väntar strax bakom hör-
net. För tillfället känner jag mig lik en 
snigel som efter ett ösregn glider fram 
ur sitt skal och sträcker ut sina känsel-
spröt för att njuta av den klara fuktiga 
luften, det gröna gräset och lugnet! Jag 
kan dra några djupa andetag och klap-
pa mig på axeln – etapp ett är avklarad 
och jag lever ännu!! 

Visst är vardagspusslet fortfarande ut-
manande, egna barns behov och väl-
mående samt skjutsande till hobbyer 
varvas med hemsysslor som aldrig tar 
slut. Efter arbetsdagen borde jag läsa 
på, le mot min man, förnya mig, inspi-
reras av nya undervisningsmetoder och 
svara på Wilma-meddelanden medan 
jag gör sit-ups, parar ihop strumpor 
och kokar spagetti. Hur fi xar ni andra 
det? Det är måndag och det är fredag, 
om och om igen. 

D essa ord och många, många 
fl era kom fram när tjugo-
tals deltagare ville beskriva 

det viktigaste i sitt arbete under årets 
Höstdag den 27.9. Evenemanget ägde 
den här gången rum i södra Finland, 
närmare bestämt i Marthaföreningens 
lokal i Helsingfors. Dit hade fören-
ingen bjudit Maria Löfqvist-Håkans, 
arbetshandledare och organisations-
konsult, för att ge oss färdkost i ar-
betslivet med temat Håll din verk-
tygsback i skick – om vikten av att ta 
vara på sig själv, sin egen livskraft och 
energi. Energin sprudlade verkligen 
under dagen i diskussioner och inspi-
rerande samvaro. 

Maria har många års lärarerfarenhet 
och brinner för att vid sidan av sitt lä-
rararbete fungera som arbetshand-
ledare genom sitt företag Inspirea. 
Kärnan i hennes budskap är: För att 
orka i sitt arbete är det viktigt kunna 
se och uppleva det positiva i det man 
gör, känna arbetsglädje och tillfreds-
ställelse med den egna arbetssitua-
tionen. På det sättet ökar den inre 
motivationen. Men detta kommer inte 
automatiskt. Det gäller att ta hand om 

I september deltog jag med mina två speciallärarkolleger 
i speciallärarföreningens Höstdag i Helsingfors. 
Temat kring speciallärarens ork och välmående � ck mig a�  
re� ektera över min egen livssituation just nu. 

Samarbete, mångsidighet, humor, nätverksarbete, utmaningar, 
elevers framsteg, påverkningsmöjligheter, spindel i nätet, kollegor...  

SPECIALKLASSLÄRARE

Mi�  i livet

Ssf:s Höstdag 2019 
i välmåendets 
tecken

I HENNA WILKMAN text och foto I MAIJA SIIKASMAA text  MARIA ”MIA” NYLUND foto

”Jag behöver 
framförallt se på mig 

själv med kärleksfulla 
och nådefulla ögon.”

uppskattning över det jag har. Jag har 
fått jobba på att inte känna missnöje el-
ler avundsjuka över det jag inte är eller 
inte har. För jag har det ju så bra!  Men 
ibland blir det ändå så tungt och då 
brukar jag ironiskt påminna mig själv 
om att vara tacksam över att just jag 
fi ck födas som en människa och inte 
som en daggmask. Vilken tur jag haft!

För att jag skall orka i alla mina rol-
ler behöver jag också se till att jag 
äter hälsosamt, sover tillräckligt och 
att jag hinner motionera. Det är lik-
som livsviktigt. Jag behöver personer 
i mitt liv som orkar lyssna på mina 
grubblerier, analyser och drömmar. 
Jag behöver regelbundet rensa min 
hjärna för att inte hårdskivan ska bli 
för full. Det gör jag allra bäst genom 
långa promenader i skogen - att andas 
in den friska skogsluften som doftar 
av mossa, jord och barr samt att följa 
med årstidens växlingar är balsam för 
min själ. Men jag behöver framförallt 
se på mig själv med kärleksfulla och 
nådefulla ögon - jag är fi n och räcker 
till precis som jag är! 

Jag önskar dig kära läsare ett fortsatt 
fi nt läsår, oberoende i vilken livssitua-
tion just du befi nner dig i. Visst är det 
fi nt att vi är människor och inte dagg-
maskar!
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UR HENNAS 
PERSPEKTIV

Henna Wilkman är en 38-årig 
specialklasslärare med ca 12 års 
arbetserfarenhet och som för 
tillfället jobbar i Sjundeå svenska 
skola med elever i förskolan 
och i årskurserna 1-4.

faktorer som ofta nämns i detta sam-
manhang t.ex. tidsbrist, stor arbets-
mängd, intensiva arbetsdagar, låg lön, 
respektlöshet mot lärare, resursbrist 
eller ”missriktade resurser”, känsla av 
otillräcklighet, dokumentation, möten, 
läroplanens ambitioner, individuella an-
passningar för enskilda elever, stress 
över den tekniska/digitala utvecklingen, 
brist på samsyn kring eleven, elevers 
skolfrånvaro, elevrelaterad problematik 
som psykisk ohälsa och utmanande be-
teende och ingen uppskattning för arbe-
tet. Det var lätt för var och en av oss att 
känna igen sig själv, åtminstone på en 
del av punkterna.

Maria gav oss konkreta råd: ta mikro-
pauser, värna om din tid, börja med de 
uppgifter som känns lättast för till-
fället, tänk på din andning, refl ektera 
över din arbetssituation – jäktar jag i 
onödan eller kan jag göra annorlunda, 
gå ut en stund, begränsa ljud- och 
ljusintryck. Ett råd tillämpade kanske 
vi alla genast då vi med långsamma 
steg gick hem mätta och belåtna av 
den delikata trakteringen och intres-
santa föreläsningen. Marias råd var 
nämligen: rör dig långsamt emellanåt! 

HÖSTDAG 2019
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Avoinna: pe 24.1. klo 10–20 ja la 25.1. 10–17
Huomaa perjantain pidennetty aukioloaika!
educamessut.fi  #educa2020

Opetusalan valtakunnallinen 
koulutustapahtuma

Messukeskus Helsinki
24.–25.1.2020

Merkitse kalenteriisi Educan 
25-juhlavuoden päivämäärät! 

Juhlavuoden pääteema: 
Hyvinvointia opinpoluille, 
työhön ja elämään

Educan huippuohjelmassa mukana mm.
Raija Hämäläinen: 
(Digi)loikka tasa-arvoiseen tulevaisuuteen 

Tommi Vasankari, tutkija ja lääkäri:
Liikkumisesta hyvinvointia opinpoluille ja elämään

Maksuton sisäänkäynti rekisteröityneille: 
educamessut.fi

Educassa ensimmäistä kertaa 
kansainvälinen kokonaisuus. 
Lue lisää: educamessut.fi/educa-kansainvalistyy

SORVIN ÄÄRESTÄ

Miksi erityis-
ope� aja tunnistaa, 
arvioi ja testaa? 

Tiina Vitka on Kokkolassa yläkoulun laaja-alainen erityisope� aja. Syksyn tässä vaiheessa hän ei ehdi kissaa sanoa. 
Lausuntojen teko, tukien suunni� elu tunneille, puhelut ja palaverit täy� ävät kaikki mahdolliset ajat perustyön lisäksi.

I TIINA VITKA teksti

”Olisin toivonut saavani lapselleni ajoissa tukea, 
mutta kun hän vain keikkui alakoulun joten-
kin mukana, sitä ei saatu. Lapseni leimautui 

häiriköksi, ja ongelma paisui yläkoulussa. Luettavan määrä 
yläkoulussa kasvoi, ja kielten opiskelusta tuli entistä haas-
teellisempaa. Emme kotona tienneet, miten auttaa. Viimein 
tehtiin lukitestit ja lukivaikeus selvisi. Lapsemme alkoi 
saada tukea oppitunneilla ja löytää keinoja oppia. Kotona ja 
koulussa helpotti.”

Tunnistatko oppilaita, jotka vaikuttavat tunneilla väsyneiltä 
ja kyllästyneiltä? Opiskelumotivaatio näyttää heikolta ja it-
setunto hauraalta. Oppilas saattaa epäillä omaa kyvykkyyt-
tään oppijana ja vähätellä itseään. 
Huomaatko hitaan Heikin, joka aina 
tekee kaiken viimeisenä? Minulle 
tulee näissä tilanteissa into selvittää 
ongelman taustaa ja voimakas tarve 
auttaa oppilasta. Eikö totta?

Miksi erityisopettajien tekemiä lu-
kemisen ja kirjoittamisen arviointeja 
tehdään? Onko niitä pakko tehdä ja 
mikä niiden hyöty on? Jossakin teh-
dään väkipakolla lukiseulonta, kos-
ka se kuuluu opetussuunnitelmaan. 
Turhaan niitä ei kannata tehdä, jos arvioinnista ei seuraa 
oppilaille tukea. Joillain kouluilla seulontoihin ei edes an-
neta mahdollisuutta, vaikka erityisopettaja tietää niiden 
merkityksen oppilaiden koulunkäynnille.

Kun minulle herää epäilys oppilaan lukivaikeudesta, teen 
aikailematta lukihaastattelun ja yksilöllisen lukiarvioinnin. 
Haluan selvittää tämän mahdollisuuden, jotta voin tukea 
oppilasta oikein kohdennetulla, yksilöllisellä lukituella. 
Ennen kaikkea haluan tarjota oppilaalle luottamusta omiin 
taitoihinsa ja osaamiseensa. Lukivaikeus ei ole yhteydessä 

kykytasoon. Usein oppilaalla on painolastina käsitys itsestä 
tyhmänä, vaikka hän tarvitsee itselleen parhaat tavat oppia.

Erityisopettajien tekemillä lukiarvioinneilla saadaan perus-
ta suunnitella oppilaan yksilöllinen tuki. Tuen järjestämi-
sen lähtökohtana ovat sekä oppilaan oppimisen vahvuudet 
että oppimis- ja kehitystarpeet. Opettajien on huolehdittava 
siitä, että kaikki oppilaat saavat onnistumisen kokemuk-
sia oppimisessaan. Näin tuetaan ja rakennetaan oppilaan 
myönteistä minäkuvaa oppijana. Sillä on suuri merkitys 
myös jatko-opinnoissa.

Oletko muuten tietoinen, että jo yksi syrjäytynyt on suuri 
taloudellinen menetys yhteiskunnal-
le? Selvittämättömät oppimisen vai-
keudet ovat yksi syy tähän. Helpoin 
tapa aloittaa hyvinvoinnin tukeminen 
erityispedagogisen osaamisemme 
kautta on tehdä lukiarviointeja. Ei rii-
tä, että lukivaikeuksinen oppilas istuu 
erityisopettajan kanssa tekemässä 
itselleen haastavia aineita eteenpäin. 
Jokaisen täytyy saada tietää haas-
teensa syy ja ymmärrys siihen. Sitten 
voidaan tukea oikealla tavalla. 

Tarvitaan niin kuntouttavaa lukiopetusta kuin kompensoivia 
keinoja. Oppitunneilla tuen keinot ovat pieniä ja yksinker-
taisia. Niistä hyötyy jokainen oppilas luokassa. Pitkittyneet 
vaikeudet ilman tietoa vaikeuksien syystä voivat vaikuttaa 
paljonkin oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin ja aiheuttaa 
yhä kasvavia ongelmia. Ehkäisykeinona lukivaikeuksien ar-
viointi on perusteltua, sillä jokainen onnistunut koulupolku 
on mittaamattoman arvokas. 

Me erityisopettajat olemme lukemisen ja kirjoittamisen asi-
antuntijoita. 

”Helpoin 
tapa aloi� aa 

hyvinvoinnin tukeminen
erityispedagogisen 

osaamisemme kau� a 
on tehdä 

lukiarviointeja.”



01 Eteläisen Suomen erityisopetus ry.
pj Annukka Töyri
 annukka.toyri@helsinki.fi 
siht.  Tarja Huttunen 
 tarja.huttunen@espoo.fi 
02 Etelä-Savon erityisopetusyhdistys ry.
pj Sanna Hannus
 sanna.hannus@sel.fi 
siht. Johanna Huhtala
 johannahuhtala123@gmail.com
04 Joensuun seudun erityisopetus ry.
pj Jari Kurttila
 jari.kurttila@jns.fi 
siht. Vappu Wiren
 vappu.wiren@outokummunkaupunki.fi 
05 Kainuun erityisopetusyhdistys ry.
pj  Minna-Liisa Haverinen
 minnaliisa.haverinen@gmail.com
siht. Marika Kuosmanen
 kuosmanenmarika@hotmail.com
06 Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry.
pj Kai Nihti
 kai.nihti@hmledu.fi 
siht. Raija Paju 
 raija.paju@hmledu.fi 
07 Keski-Suomen erityiskasvatus ry.
pj Marita Halonen
 p.maritahalonen@gmail.com
siht. Hanna Makkonen-Rossi
 makkonenrossi@gmail.com
08 Kuopion seudun erityiskasvatus ry.
pj  Una Sutinen
 kuose.sel@gmail.com
siht.  Anne Räsänen
 anne.rasanen@opedu.kuopio.fi 
10 Lapin erityisopetus ry.
pj Katja Anttila
 katja.anttila@ulapland.fi 
siht.  Katri Piippo-Näätänen
 katri.piippo-naatanen@roiedu.fi 

11 Pirkanmaan erityisopetus ry.
pj Hannele Telenius
 hanneletelenius@gmail.com
siht. Hillevi Avikainen
 hillevi.avikainen@tampere.fi 
12 Pohjanmaan erityisopettajat ry.
pj  Tiina Kujala 
 kujalatiina4@gmail.com
siht.  Sanni Laitila
 pohjanmaanerityisopettajat@gmail.com
13 Oulun seudun erityiskasvatus ry.
pj  Mirka Manninen
 mirka.manninen@eduouka.fi 
siht. Anna Hahtonen
 anna-leena.hahtonen@eduouka.fi 
15 Satakunnan erityiskasvatus ry.
pj Riikka Ruotsalainen
 riikka.ruotsalainen@edupori.fi 
siht. Mervi Tervaselkä
 satakunnanerityiskasvatus@gmail.com
16 Svenskfi nlands specialpedagogiska 
 förening rf. Ssf
ordf.  Anne Grönqvist
 anne.gronqvist@porvoo.fi 
sekr.  Lotta Pentilä
 pentila.lotta@gmail.com
17 Erityiskasvatusyhdistys 
 Turku - Varsinais-Suomi ry.
pj  Päivi Kemppainen 
 kemp.paivi@gmail.com
siht.   Marika Rae
 marika.rae@sel.fi 
19 Etelä-Karjalan erityiskasvatus ry.
pj  Liisamaija Lehkonen
 liisamaija.lehkonen@lemi.fi 
siht.  Päivi Nieminen
 paivi.nieminen@itasuomenkoulu.fi 

Jäsenmaksutili:
Ålandsbanken IBAN FI91 6601 0001 1519 43
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Varapuheenjohtaja Ulla Netsäinen
ulla.netsainen@eduouka.fi 

Sihteeri Marika Rae
marika.rae@sel.fi 

Toimihenkilöt Funktionärer

Jäsenasiainsihteeri Tiina Kujala
kujalatiina4@gmail.com

Päätoimittaja Ari Malmberg
ari.malmberg.sel@gmail.com

Nettisivuvastaava Jani Käsmä jani@kasma.fi 
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Hannele Telenius/Hannele Kuusela Pirkanmaa

Una Sutinen Kuopio/
Marja-Leena Tiainen Keski-Suomi

Liisamaija Lehkonen Etelä-Karjala/ 
Sanna Hannus Etelä-Salo

Riikka Ruotsalainen Satakunta/
Kai Nihti Kanta-Häme

Timo Oksanen/Annukka Töyri 
Eteläinen Suomi
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Katariina Oksanen SSF

Anne Karttunen Joensuu/
Minna-Liisa Haverinen Kainuu

Suomen erityiskasvatuksen 
liiton jäsenlehti 

tavoi� aa 2 100 lukijaa
neljä kertaa vuodessa!”

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n jäsenlehti

MEDIAKORTTI 2020

ILMOITUSHINNAT/Annonspriser
Hinnat alv. 0 %.

Sivukoko  Hinta
1/1 sivu   570 €
½ sivu   360 €
¼ sivu  220 €
1/8 sivu  130 €
Takakansi 890 €

AINEISTOPÄIVÄT JA 
JULKAISUPÄIVÄT/
Manusdeadline och utgivningsdagar

1/2020  Materiaali päätoimittajalle 19.12.2019. 
  Ilmestyy vko 5, 
  jaossa Educa-messuilla.
2/2020  Materiaali päätoimittajalle 9.4.2020.
  Ilmestyy vko 19.
3/2020  Materiaali päätoimittajalle 18.6.2020.
  Ilmestyy vko 36.
4/2020  Materiaali päätoimittajalle 22.10.2020.
  Ilmestyy vko 47.

ILMOITUSMYYNTI/
Annonsförsäljning

Ari Malmberg
ari.malmberg.sel@gmail.com 
040 514 0828
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