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Abstract

Hirvonen, Maija
FRoM vocATIoNAL TRAININg To oPEN LEARNINg ENvIRoNMENTS
The work of the vocational special teacher during change.
Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences, 2006, 188p.
(Reports from Jyväskylä University of Applied Sciences, 64)
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-088-7

The research was intended to investigate the work of a vocational special teacher. 
The research was a qualitative case study. The tasks of the research were to study 
what special education has been and what it is now in five educational institutions 
of the municipal federation, how vocational special teachers depict their work, and 
how their work has changed.

The first stage of the research comprised a depiction of the stages of special edu-
cation in the five educational institutions of the municipal federation for education, 
from 1910 to 2003, which was created with the aid of supervisor interviews (N=7) 
and written documents. The second stage was formed by interviews with special 
teachers (N=15), which were carried out as thematic interviews. They were intended 
to determine the special teachers’ conceptions of their work. Depictions of the job 
descriptions, work totality, and pedagogic models of the special teachers were formed 
on the basis of the interviews of the special teachers. With the aid of the stage depic-
tion of special education and the special-teacher interviews, a depiction was created 
of the changes in the work of a vocational special teacher.

The research showed that the work of a vocational special teacher is bound to the ed-
ucational structure prevailing at the time and to the objectives set for education. Special 
education expanded to conventional vocational institutions from the 1970s onwards. 
At that time, the work of a vocational special teacher consisted of work in work-based 
small groups. A special teacher worked autonomously and carried responsibility, but 
was separate from general education. Legislative and structural changes in education 
in the 1990s also changed how special education was implemented. vocational schools 
with a simpler structure became comprehensive-service schools, in which flexibility and 
the construction of individual learning paths were emphasized. This brings new kinds 
of challenges for special education and the work of the special teacher.

In the present research, a clear change could be seen from the clearly defined work 
of an autonomous, responsible teacher of special groups in the 1970s, to the work of 
a vocational teacher in general education in the 1990s. In 2003, of the fifteen special 
teachers three worked in class-based special education, two in so-called alternative 
models, and one in project work. Nine special teachers worked as vocational teachers 
in general-education groups, in which the development of professional identity and 
expertise was hindered by a lack of clarity of position, overlapping work roles, and 
a lack of co-operation with colleagues. However, the special teachers described the 
pedagogical models of their work with great diversity. 

The utilization of the expertise of special teachers requires responsibility for spe-
cial educational tasks. From the point of view of special teachers, co-operation with 
colleagues and further education are required to support professional identity.

Keywords: vocational special education, vocational education, expertise, special 
education, special teacher, developing work research, pedagogy. 
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Tiivistelmä

Hirvonen, Maija.
AMMATTIKoULUISTA AvoIMIIN oPPIMISyMPäRISTöIHIN. 
Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. 
Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006, 188s.
(Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 64)
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-027-5

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä yhdessä 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. 
Tutkimustehtävinä olivat, mitä erityisopetus on ollut ja on nyt kuntayhtymän viidessä 
oppilaitoksessa, miten ammatilliset erityisopettajat kuvaavat työtään ja miten heidän 
työnsä on muuttunut.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe sisälsi koulutuskuntayhtymän viiden oppilaitok-
sen erityisopetuksen vaihekuvauksen vuodesta 1910 vuoteen 2003, mikä muodostet-
tiin esimieshaastattelujen (N=7) ja kirjallisten dokumenttien avulla. Toisen vaiheen 
muodostivat erityisopettajahaastattelut (N=15), jotka tehtiin teemahaastatteluina. 
Erityisopettajien haastattelujen pohjalta muodostettiin erityisopetta jien kuvaukset 
työtehtävistään, työn kokonaisuudesta ja pedagogisista malleista. Erityisopetuksen 
vaihekuvauksen ja erityisopettajahaastattelujen avulla laadittiin kuvaus ammatillisen 
erityisopettajan työn muutoksesta sekä hahmotettiin tutkimuskohteen erityisopetuk-
sen ajankohtaiset haasteet.

Tutkimus osoitti, että ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa kuhunkin 
koulutuksen rakenteeseen ja koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisopetus 
laajeni tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin 1970-luvulta lähtien. Tähän aikaan 
ammatillisen erityisopettajan työ koostui työskentelystä työvaltaisissa pienryhmissä. 
Erityisopettajan työ oli autonomista ja vastuutettua, mutta erillistä yleisopetuksesta. 
1990-luvun koulutuksen lainsäädännöllisten ja rakenteellisten muutosten myötä 
myös erityisopetuksen toteutusmuoto muuttui. Rakenteeltaan yksinkertaisemmista 
ammattikouluista siirryttiin monipuolisiin palvelukouluihin, jossa korostuvat jousta-
vuus ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen. Tämä asettaa erityisopetukselle 
ja erityisopettajan työlle uudenlaisia haasteita.

Tässä tutkimuksessa näyttäytyi erityisopettajien aseman muuttuminen 1970-
luvulta lähtien selkeästä, vastuutetusta ja autonomisesta erityisryhmänopettajan 
työstä 1990-luvun yleisopetuksen ammatinopettajan työksi. vuonna 2003 viidestä-
toista erityisopettajasta kolme työskenteli luokkamuotoisessa erityisopetuksessa, 
kaksi ns. vaihtoehtoisissa malleissa ja yksi projektityössä. yhdeksän erityisopettajaa 
toimi yleisopetuksen ryhmissä ammatinopettajina, jolloin aseman epäselvyys, työn 
päällekkäisrooli ja kollegiaalisen yhteistyön vähäisyys vaikeuttivat erityisopettajan 
ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittymistä. Erityisopettajat kuvasivat 
kuitenkin työnsä pedagogisia malleja monipuolisesti. 

Erityisopettajien osaamisen hyödyntäminen edellyttää vastuutusta erityisopetuk-
sen tehtäviin yhtenäisen erityisopetuksen palvelustrategian pohjalta. Erityisopettajien 
näkökulmasta tarvitaan kollegiaalista yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ammatil-
lisen identiteetin ja työssä kehittymisen tueksi.

Avainsanat: ammatillinen erityisopetus, ammatillinen koulutus, asiantuntijuus, eri-
tyisopetus, erityisopettaja, kehittävä työntutkimus, opettajuus. 





9

Esipuhe

Haluan kiittää lukuisia väitöskirjatyötäni tukeneita ihmisiä. Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Ulla Mutka 
mahdollisti virkavapauden ja tuki työjärjestelyillä mahdollisuuttani keskittyä 
tutkimustyöhön. Kiitos siitä! Kollegoilleni kuuluu kollektiivinen kiitos kannus-
tuksesta, erityisesti erityisopettaja Leena Heimoselle ja Pekka Laakkoselle.

Työni eteenpäin menoa ovat tukeneet ohjaajani, professori Sakari Moberg 
Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta. 
Lämmin kiitos teille kannustavasta ohjauksesta! Emeritusprofessori Kari Tuu-
nainen Joensuun yliopistosta ja professori Joel Kivirauma Turun yliopistosta 
tarkastivat työni ja kriittisellä otteella edistivät tutkimuksen tiivistämistä ny-
kyiseen muotoonsa.

Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen johtaja Markku Sassi 
antoi käyttööni tutkijanhuoneen, josta kiitos! Suomen Kulttuurirahaston yksi-
tyiskoulujen Eläkekassan rahastolle kuuluu kiitos saamastani taloudellisesta 
tuesta. väitöskirjan julkaisemisessa minua avustivat kirjastonjohtaja Eva Ijäs 
sekä graafinen suunnittelija Pekka Salminen. Englanninkielisestä käännöksestä 
huolehti Alan Robson. 

Johtaja Hannu Salmista kiitän mahdollisuudesta tutkia ammatillisen eri-
tyisopettajan työtä Jyväskylän ammattiopiston näkökulmasta. Tulosaluejohtaja 
Saara Kotamäki ansaitsee kiitokset lukuisista ”lukutehtävistä”, joita matkan 
varrella hänelle annoin. Lämmin kiitos Jyväskylän ammattiopiston rehtoreille 
ja ennen kaikkea ammatillisille erityisopettajille panoksestanne tutkimukseen. 
Toivon, että työni kantaa hedelmää arkiseen työhönne. Kiitos perheelleni ja 
ystävilleni tuesta ja kannustuksesta!

Jyväskylässä 25.4.2006
Maija Hirvonen 





Sisällys

Abstract
Tiivistelmä
Esipuhe

1 Tutkimuksen lähtökohdat 13

1.1 Johdanto 13
1.2 Ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaistuminen 15
1.3 Tutkimustehtävät 18
1.4 Tutkimusraportin rakenne 19

2 Ammatillisen koulutuksen suuntaviivoja  21

2.1 Kohti oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta 21
2.2 Tasa-arvoon keskiasteen koulutuksen uudistamisella? 25
2.3 Koulutuksen merkitys 29
2.4 Joustavat koulutusrakenteet 31

3 Ammatillinen erityisopetus 34

3.1 Ammatillisen erityisopetuksen vaiheet 34
3.1.1 Alkuvaiheen erilliset palvelujärjestelmät 34
3.1.2 Erityisopetuksen laajentuminen ammatillisiin 
 oppilaitoksiin 35
3.1.3 Erityisopetuksen vakiintuminen 37
3.1.4 Haasteena erityisopetuksen yhtenäinen suunnittelu 38

3.2 Ammatillisen erityisopetuksen ohjaus  39

4 Ammatillisen erityisopettajan työ 44
4.1 Ammatillisen erityisopettajan aseman paikantaminen 44
4.2 Erityisopettajan työ 45

4.2.1 opettajuus 45
4.2.2 Erityisopettajaprofessio 48
4.2.3 Erityisopettajan työtä koskevia tutkimuksia 51

5 Tutkimusaineistot ja niiden analyysi 53
5.1 Tutkimusote 53
5.2 Kehittävän työntutkimuksen malli tässä tutkimuksessa 54
5.3 Kohdeoppilaitokset 57
5.4 Erityisopetuksen vaiheet 59

5.4.1 Aineiston hankinta 59
5.4.2 Aineiston analyysi 60

5.5 Ammatillisten erityisopettajien työ 62
5.5.1 Aineiston hankinta 62
5.5.2 Aineiston analyysi 65



6 Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen vaiheet 70
6.1 Eriytyneet palvelujärjestelmät 1910–1960-luvuilla 71
6.2 Osaamista erityisryhmissä 1970- ja 1980-luvuilla 74
6.3 Erityisopetuksen uudelleenmäärittely 1990-luvulla 79
6.4 Kohti avoimia oppimisympäristöjä vuosina 2000–2003 85

7 Minkälaiseksi ammatilliset erityisopettajat kuvaavat työnsä?90
7.1 Haastateltavien taustatiedot  90
7.2 Haastateltavien käsitykset uravalinnastaan 91
7.3 Haastateltavien käsitykset työtehtävistään 94
7.4 Haastateltavien käsitykset työnsä kokonaisuudesta 100

7.4.1 Erityisopettajan asema  100
7.4.2 Erityisopettajan kolmoisrooli 102
7.4.3 Kollegiaalinen yhteistyö 105

7.5 Haastateltavien käsitykset työn pedagogisista malleista 107
7.6 Kuinka ammatillisen erityisopettajan työ on muuttunut?  124

8 Pohdinta 131
8.1 Ammatillinen erityisopetus muutoksessa 132
8.2 Erityisopettaja muutoksessa mukana?  136
8.3 Erityisopetuksen pedagogiset mallit  139
8.4 Työn uudet haasteet 142
8.5 Tutkimuksen arviointi 144

8.5.1 Luotettavuus 144
8.5.2 Autenttisuus 148
8.5.3 Tulosten hyödynnettävyys 150

8.6 Jatkotutkimusaiheita 152

Lähteet 152
Liitteet 177



13maija hirvonen

1 Tutkimuksen lähtökohdat

1.1 Johdanto 

”Opettaja on asiantuntija. Mutta miten opettaja-asiantuntijuutta tulisi 

määritellä, on jo vaikeampi kysymys. Ammatilliset opettajat ovat joukoin 

lähtemässä ulos luokkahuoneista. Eri oppilaitosmuotojen sekä oppilaitosten 

ja työelämän välisen yhteistyön lisääntyminen edellyttävät opettajalta 

toimimista useissa rinnakkaisissa toimintakonteksteissa. Opettajat joutuvat 

mukaan uusiin ympäristöihin ja vuorovaikutteisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, 

joissa omalle alueelle rajoittunut, tehtävien ja taitojen yksilölliseen hallintaan 

perustuva asiantuntijuus ei enää riitä.” 

(Lambert 1996, 65.)

Tämä jo kymmenen vuoden takainen viittaus ammatillisen opettajan työn 
muuttumiseen on edelleen ajankohtainen. Ammatillisen koulutuksen viimeai-
kaiset haasteet liittyvät toisen asteen koulutuksen rakenteen ja oppimiskult-
tuurin uudistukseen, mitkä ovat heijastuneet ammatillisten opettajien työhön 
(Tiilikkala 2004; vertanen 2002). Myös erityisen tuen tarpeen näkyväksi tule-
minen ja erityisopetuksen toteutuksessa integraatiosuuntaus ovat muuttaneet 
ammatillisen opettajan työtä. Tässä tilanteessa tarvitaan erityispedagogista 
osaamista, mikä onkin todettu monissa yhteyksissä (esim. Kaikkonen 2002, 
44– 45). opettajat kaipaavat tietoja ja taitoja hyvän oppimisympäristön luomi-
seksi, jotta he osaisivat huomioida erilaiset tavat oppia ja tukea haasteellisten 
opiskelijoiden työelämään siirtymistä. opetushallituksen valtakunnallisessa 
selvityksessä ”opettajien työtodellisuus haasteena opettajankoulutukselle” 
(oPEPRo) todettiin, että nykypäivän opettajan työssä näkyvät koulun kult-
tuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön muutokset. opettajan työ on tutki-
muksessa mukana olleiden mielestä yhä enemmän painottumassa sosiaalityön 
suuntaan. Koulun ja opettajan arvovallan mureneminen, koulun hallinnollisen 
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toimintakehyksen muuttuminen, oppilaiden yksilöllisten erojen kasvu, normeja 
uhmaava häiriökäyttäytyminen ja opetuksen sisällöllinen sirpaloituminen ovat 
opettajien kokemustodellisuutta. (Kiviniemi 2000.)

Ammatillinen erityisopetus liittyy kunkin ajan ammatillisen koulutuksen 
rakenteeseen ja tehtäviin. Erityisopetuksen kehittäminen sotien jälkeen ajan-
kohtaistui sodassa vammautuneitten takia ja painopisteenä oli erityisoppilaiden 
ohjaaminen erillisiin oppilaitoksiin, joissa erityinen tuki mahdollistui. Keskias-
teen koulunuudistuksen myötä koulutuksen rakennemuutos, oppisisältöjen ta-
voitetason nostaminen ja sisällöllisen painotuksen muuttaminen yleisen jatko-
opintokelpoisuuden saavuttamiseksi asettivat myös erityisopetukselle haasteita. 
1970-luvusta lähtien erityisopetus laajeni ammatillisiin oppilaitoksiin, joissa 
erityisopetusta aluksi toteutettiin työvaltaisina erityisryhminä. 1990-luvulla 
tämä toimintatapa alkoi murtua mm. lisääntyvän integraatioajattelun myötä. 
Erityisopetuksen asema vahvistui ammatillisissa oppilaitoksissa 1990-luvun 
loppupuolella uudistuneen lainsäädännön ohjaamana. 

Nykypäivänä erityisopetuksen haasteet koskettavat kaikkia ammatillisen 
koulutuksen opettajia. Erityisopetuksen ammattilaisia, ammatillisia erityisopet-
tajia, on koulutettu erityisopetuksen tehtäviin jo 1960-luvulta lähtien. Koulutus 
alkoi Invalidien ammattioppilaitoksen opettajille suunnattuina erityisopetuk-
seen liittyvinä kesäkursseina vuosina 1967 ja 1968. Ammattikasvatushallitus 
rahoitti erityisopetuksen kursseja vuosina 1972–75. varsinaista ammatillisiin 
oppilaitoksiin erityisopettajankelpoisuuden tuottavaa koulutusta järjestet-
tiin vasta vuonna 1975 Turussa kuulovammaisten ammattikoulun opettajille. 
vastaava näkövammaisten ammattikoulun opettajien pätevöittämiskoulutus 
toteutettiin vuonna 1976. Ammattikoulujen opettajaopistoissa erityisopettajien 
koulutus alkoi vuonna 1977 Hämeenlinnassa ja vuonna 1985 Jyväskylässä. 
vastaava ruotsinkielinen koulutus alkoi vuonna 1987 vaasassa. Alun lyhyempi 
kurssimuotoinen koulutus muuttui vuonna 1985 20 opintoviikon ja vuonna 
1998 35 opintoviikon laajuiseksi ammatillisen opettajan jatkokoulutukseksi 
(Taalas 2005, 14–17). vuoden 2001 loppuun mennessä Suomessa on valmistu-
nut yhteensä noin 880 ammatillista erityisopettajaa (Mänty 2002, 10; Toivonen 
1988, 186 –187). Sen jälkeinen vuosittainen erityisopettajien koulutusmäärä 
on vaihdellut 50–100 välillä. 

Erityisopetuksen haasteiden laajentuessa koko oppilaitosyhteisön asiaksi, 
on tarpeen kysyä, mikä on ammatillisten erityisopettajien nykypäivän asian-
tuntemus. vastuu erityisopetuksen linjauksista, suunnittelusta ja toteutuksesta 
on koulutuksen järjestäjillä. Sen etuna on paikallisuus ja joustavuus, jolloin 
myös erityisopettajien oma panos erityisopetuksen kehittämistyöhön mah-
dollistuu. 

Kaikkien ammatillisten erityisoppilaitosten opettajien pätevyysvaati-
muksena on ammatillinen erityisopettajankoulutus. Muiden ammatillisten 
oppilaitosten koulutetuista erityisopettajista osa työskentelee pienryhmien 
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erityisopettajina ja osa erityisopetuksen vastuuopettajina. Suurin osa palan-
nee erityisopettajankoulutuksen jälkeen entisiin tehtäviin ammatinopettajiksi. 
Syksyllä 2002 tekemäni selvityksen (Hirvonen 2002) mukaan 30 vastanneesta 
erityisopettajasta 20 työskenteli entisessä työssään ammatinopettajina, useim-
miten yli 1000 opiskelijan työyhteisöissä. Kymmenen vastaajaa työskenteli 
ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. 

Tämä tutkimus on syntynyt tukemaan erityisopettajien pyrkimystä työnsä 
kehittämiseen (esim. Bassey 1998, 93–94), mutta myös palvelemaan omaa 
kiinnostustani muuttuvassa tilanteessa. Tutkimuksesta saatava hyöty kohdistuu 
myös työhöni erityisopettajankoulutuksessa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisen erityisopetta-
jan työtä ja sen muutosta. Tutkimustehtävinä ovat, mitä vaiheita ammatillisessa 
erityisopetuksessa on erotettavissa, minkälaiseksi ammatilliset erityisopettajat 
kuvaavat työnsä ja kuinka ammatillisen erityisopettajan työ on muuttunut. 
Kiinnostukseni kohteena on erityisopettajan työ osana työyhteisöä, mistä syystä 
sovellan tutkimuksessani kehittävän työntutkimuksen yhteisöllistä mallia (En-
geström & Rückriem 2005; Engeström 2002). 

Tutkin erityisopettajien työtä Jyväskylän ammattiopiston näkökulmasta. 
Selvitän aluksi esimieshaastatteluilla ja kirjallisia dokumentteja hyödyntäen 
Jyväskylän ammattiopiston erityisopetusta eri aikoina. Tutkimuksen toisen 
vaiheen muodostavat erityisopettajien käsitykset työstään, joiden avulla tarkas-
telen erityisopettajien työn kehyksiä ja malleja. yhdistämällä vaihekuvauksen 
ja erityisopettajien käsitykset työstään luon kuvauksen erityisopettajan työn 
muutoksesta ja ammattiopiston erityisopetuksen ajankohtaisista kehittämis-
haasteista. 

1.2 Ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaistuminen

Ammatillisen koulutuksen kentällä on käyty viime vuosina keskustelua erityis-
opetuksen tarpeesta, erityisopetuksen tehtävistä, mutta etenkin sen toteutuksen 
malleista. valtakunnallisesti on toteutettu erilaisia projekteja, esim. työpai-
notteisten opetusmuotojen kehittämiseksi (mm. Erkkilä & vehviläinen 2001; 
Helakorpi, Helander & Jahnukainen 2005). Myös erityisopetuksen suunni-
telmien rakentamista on tuettu esim. AMES-projektin avulla (opetushallitus 
2005a). Kuitenkin kouluissa on aina ollut ”vaikeasti opetettavia oppilaita”. 
on kiinnostavaa pohtia, miksi asiaan kiinnitetään nyt huomiota.

Arnkil (1991, 23) on tutkinut sosiaalityön muutosta. Hänen mukaansa 
jonkin tietyn aiheen tematisoituminen liittyy siihen, että asia on muuttunut 
silmiinpistäväksi, sitä ei voida enää selittää aiemmilla malleilla, tai että se 
on muuttunut käytännöllisistä syistä tärkeäksi. Ammatillisen koulutuksen 
rakennemuutosten ja integraatioajattelun myötä voidaan kysyä, pystytäänkö 
aikaisemmilla toimintamalleilla vastaamaan ajankohtaisiin erityisopetuksen 
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haasteisiin. Kiinnostava kysymys on, minkälaista erityisopetusta tarvitaan 
nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa.

1800-luvun alussa alettiin kouluttaa merimiehiä ja kätilöitä ja perustettiin 
sunnuntai-, kauppa- ja maanviljelyskouluja sekä teknisiä reaalikouluja. Tätä 
voidaan pitää oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen alkuna Suomessa. 
(Heikkinen 2000, 14–15.) Kunkin alan ammattikuntalaitokset valvoivat koulu-
tukseen sisältyvää ammattiin kasvattamista. Mestarit perheineen ja kisälleineen 
toimivat kasvattajina, jolloin he olivat oppilaan ammatillisen kasvun päämää-
rän edistäjiä. Ammattikuntien purkauduttua eri alojen käsityöläisyhdistykset 
vastasivat alan ammattikasvatuksesta ja valvonnasta. (Heikkinen 2000, 24.)

1900-luvun vaihteeseen tultaessa oli useita ammattiopetusta antavia oppi-
laitoksia, mutta koulutukseen osallistuminen oli vähäistä. Laajamittainen koulu-
muotoinen ammattikoulutus muodostui vasta toisen maailmansodan jälkeen. 
Ammatinopettaminen eriytyi työelämästä moniksi vuosikymmeniksi erillisiin 
oppilaitoksiin, kunnes 1990-luvulla työelämän ja ammatillisen koulutuksen 
yhteistoimintaa alettiin korostaa uudella tavalla. (Klemelä 2000, 456.)

Eri hallinnonalat valvoivat oman alansa koulutusta, jolloin oppilaitokset 
ja opettajakunta eriytyivät toisistaan alakohtaisesti. Ammattikasvatus yhte-
näistyi vasta ammattikasvatuksen hallinnon kehityttyä 1960-luvun puolessa 
välissä. oppilaitosmainen ammatillinen koulutus systematisoitui edelleen 
keskiasteen koulunuudistuksen (474/1978) myötä. (Heikkinen 2000, 24–25; 
Klemelä 1999, 13; Tiilikkala 2004, 13.) Lukiota ja ammatillista koulutusta 
pyrittiin tällöin joiltakin osin liittämään toisiinsa, mutta edelleen hyväksyttiin 
molemmat erillisinä koulumuotoina (Keskiasteen…1988). Kun ammatillinen 
koulutus oli ollut koulunuudistukseen saakka sektorikohtaista ja alakohtaisesti 
eriytynyttä, siirryttiin 1970-luvulla laajempiin koulutusammatteihin ja oppi-
laitosten koulutustoiminta laajeni. Peruskoulun johtoajatuksena oli kaikkien 
oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoisuus (mm. Rinne & vuorio-Lehti 1996). 
Tämä haluttiin toteuttaa myös toisella asteella keskiasteen koulunuudistuksen 
avulla. Ammatillisesta koulutuksesta pyrittiin saamaan kilpailukykyinen väylä 
peruskoulun jälkeisiin opintoihin. 

Toisen asteen koulutuksen tavoitteet lisääntyivät edelleen 1990-luvun työ-
elämän muutosten ja kansainvälistymisen haasteiden myötä. Tätä voi kutsua 
rajojen avautumiseksi sekä määrällisesti että laadullisesti. Kehittämisen pai-
nopisteinä olivat koulutuksen tason nostaminen ja yleisen jatko-opintokelpoi-
suuden turvaaminen kaikille sekä eri koulutusmuotojen välisten raja-aitojen 
purkaminen. Kapea-alaisuus ja sektorikohtaisuus poistuivatkin sekä lukion 
että ammatillisen koulutuksen osalta ja siirryttiin ns. joustaviin koulutusra-
kenteisiin. (Salminen 1999, 474.)

Tavallisten ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksesta on alettu puhua 
omana, laajana käsitteenä vasta 1970-luvulta lähtien. Erillisiä oppilaitoksia 
oli perustettu sitä ennenkin, lähinnä invalidien ja aistivammaisten koulutusta 
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varten. vasta ammatillisen erityisopetuksen komitean työ (KM 154/1973) 
kiinnitti huomiota tavallisten ammatillisten oppilaitosten mahdollisuuksiin 
järjestää erityisopetusta. Tällöin avattiin ns. apukoululaisille uusia väyliä pe-
rustamalla työvaltaisia erityislinjoja. Keskiasteen koulunuudistuksen tavoite 
koko ikäluokan kouluttamisesta laajensi ammatillisen koulutuksen erityis-
opetuksen tarvetta.

Uusin opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen linjaus, kehittämis-
ohjelma vuosille 2004–2008 (Koulutuksen ja…2004) asettaa ammatilliselle 
koulutukselle laajoja tehtäviä. Koulutuksen avulla pyritään tukemaan opis-
kelijoiden yhteiskunnallista osallisuutta mm. kiinnittämällä huomiota erityis-
opetuksen järjestämiseen. Laki ammatillisesta koulutuksesta vuodelta 1998 
(630/1998) määrittelee käytännössä erityisopetuksen järjestämisen perusteet, 
mutta siinä ei oteta kantaa sen järjestämisen muotoihin. Erityisopetuksen 
asemaa, arvoa ja käytännön toteutusta säätelevien linjausten luominen on 
koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten vastuulla. yhtenäistä erityisopetuksen 
järjestämisen mallia ei Suomessa ole. vaikka kehittämisen valtakunnalliset 
linjaukset ovat yhtenäiset, erityisopetus saa oman värinsä paikallisten olo-
suhteiden mukaan. 

Kuitenkin joitakin ammatillisen erityisopetuksen järjestämisen periaatteita 
on kehitetty (esim. Jahnukainen 2002, 1995). Ammatillisen erityisopetuksen 
strategiatyötä seurannut toimenpideohjelma (Ammatillisen…2004) antaa 
suuntaviivoja erityisopetuksen kehittämiseen. 

Ammatillisessa koulutuksessa käytävä keskustelu osoittaa erityisopetuksen 
ajankohtaisuuden ja moninaisuuden. Näkökulmat voivat liittyä pohdintaan 
muuttuneesta opettajuudesta (esim. Aaltonen 2003; Auvinen 2004; Friman 
2004; Luukkainen 2000; Patrikainen 1997; Poikela 1998; Tiilikkala 2004; 
vertanen 2002), koulun kulttuurista tai muutoksesta (Koli 2004, Laine 1997; 
Sahlberg 1997) tai opettajan muuttuneesta asiantuntijuudesta (Boshuizen, 
Bromme & gruber 2004; Eteläpelto 1992; Eteläpelto & collin 2004; Sebba 
1994; Tynjälä 2004). Koulutuksen merkitys ja syrjäytymisuhkan monet muodot 
ovat olleet runsaasti esillä (koulutuksen muuttuva merkitys: esim. Jauhiainen, 
Rinne & Tähtinen 2001; Rinne & Kivirauma 2003). 

Erityisopetuksen keskustelu on liittynyt kuitenkin suurelta osin järjestelmä-
tasoon ja käytännöllisiin kysymyksiin, esimerkkinä opiskelun keskeyttämis-
määrät ja erityisopetustarve (koulutuksen keskeyttämisen problematiikka, 
esim. Komonen 2001, vanttaja & Järvinen 2005). Myös runsaalla projekti-
muotoisella erityisopetuksen ja ohjauksen toiminnalla on pyritty vastaamaan 
haasteisiin (esim. Hassinen 2004; Hassinen & Marniemi 2004; Laakso 2001; 
vehviläinen 2001). 

Perusopetuksen oppilaista sai lukuvuonna 2003–2004 yli joka viides osa-
aikaista erityisopetusta. 7 % oli otettu tai siirretty erityisopetukseen syksyllä 
2004. (Tilastokeskus 2005.) Lappalaisen (2001) tutkimuksen mukaan suuri 
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osa laaja-alaista erityisopetusta saaneista jatkaa opintojaan ammatillisessa 
koulutuksessa. yhtenä, edelleen ajankohtaisena haasteena on perusopetuksen 
jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet tai jättäytyneet opiskelijat. Niittymäen 
(2005) selvityksen mukaan 2,6 % perusopetuksen päättöluokkalaisista ei hae 
yhteishaussa jatko-opintoihin. Seuraavan syksyn tilanne voi olla ongelmalli-
sempi, huolimatta siitä, että osa oppilaista hakeutuu opintoihin yhteishaun 
ulkopuolella. Asia on merkittävä paitsi koulutusjärjestelmän kannalta, etenkin 
yksilöiden näkökulmasta.

Ammatillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmän haasteisiin liittyykin 
se, minkälaista perusopetuksen päättövaiheen opintojen ohjaus on ja ketä 
ohjataan ammatilliseen koulutukseen. Siirtymävaiheen kysymykset, kuten esi-
merkiksi jatko-opintojen ulkopuolelle jääneet, ovat tärkeitä koko järjestelmän 
toimivuuden kannalta. Toisena suurena haasteena ammatillisen erityisopetuk-
sen järjestämiselle on toiminnan kokonaissuunnittelu. 

1.3 Tutkimustehtävät

Ammatillisen koulutuksen järjestelmätason tarkastelu johtaa pohtimaan eri-
tyisopettajan työtä, työn kehyksiä ja muutosta. Mielenkiinnon kohteenani on 
ammatillisen erityisopettajan työ ja sen muuttuminen sekä instituution että 
yksilön näkökulmasta. 

Tutkin Jyväskylän ammattiopiston erityisopetusta, sen asemaa, toiminta-
malleja ja muutosta osana ammatillista koulutusta. Käytän tässä tutkimuk-
sessa soveltaen kehittävän työntutkimuksen mallia, joka Engeströmin (2002) 
mukaan tarjoaa välineitä tarkastella työtä muuttuvana, jatkuvasti liikkeessä 
olevana systeeminä. Toimintajärjestelmässä syntyy ristiriitoja, muutospaineita, 
jotka johtavat laadullisiin muutoksiin, kuten toiminnan kohteen laajenemiseen. 
Toiminnan muutosmahdollisuuksien ymmärtämiseksi on tärkeää tarkastella 
aikaisempia vaiheita. Erityisopetuksen historiallinen tarkastelu ei tarkoita 
menneiden tapahtumien tarkkaa luettelointia, vaan erityisopetuksen näkö-
kulmasta keskeisten muutosten esiin tuomista. 

Lähtökohtanani on, että ammatillinen osaaminen on sidoksissa tiettyihin 
tehtäviin, tilanteisiin ja toimintaympäristöihin, jotka ovat kehittyviä (Auvinen 
2004, 34). Tässä tutkimuksessa erityisopetuksen vaihekuvauksen tehtävänä on 
tuoda esille oppilaitosten toiminnasta nousevia, muuttuvia osaamisvaatimuksia 
ammatillisen erityisopettajan työhön. Tutkimuksessani selvitän Jyväskylän 
ammattiopiston erityisopetuksen kehittymistä:

1. Miten oppilaitosten esimiehet kuvaavat erityisopetuksen kehitystä?
 Mitä vaiheita siitä on erotettavissa?

Tutkimusaineisto muodostuu esimiesten (N=7) teemahaastatteluista ja kirjal-



19maija hirvonen

lisista lähteistä. Tutkimuksen toinen osa käsittää Jyväskylän ammattiopiston 
ammatillisten erityisopettajien työn tarkastelun:

2. Minkälaiseksi ammatilliset erityisopettajat kuvaavat työnsä?

Tässä tutkimuksessa en selvitä erityisopetusta tai erityisopettajan työtä esimer-
kiksi havainnoimalla, mistä työ koostuu. Sen sijaan pyrin lähestymään esimies-
ten ja erityisopettajien käsityksiä työstä tutkimalla ajattelu- ja toimintamalleja 
(Engeström 2002, 105–108). Kehittävän työntutkimuksen lähestymistavassa 
tätä kutsutaan toisen asteen näkökulmaksi.

Tutkin erityisopettajien käsityksiä erityisopettajankoulutukseen hakeutu-
misesta, työn malleista ja kokonaisuudesta. Kokoan erityisopetuksen vaiheku-
vauksen ja erityisopettajien haastattelun pohjalta kuvauksen erityisopettajan 
työn muutoksesta. 

2.1. Mitkä ovat erityisopettajien 

– käsitykset uravalinnasta ja koulutuksesta: 
 miksi erityisopettajat ovat hakeutuneet alalle ja mitä valmiuksia 
 he ovat saaneet erityisopettajankoulutuksesta?
– työtehtävät?
– käsitykset työn kokonaisuudesta?
– käsitykset työn pedagogisista malleista?

2.2 Miten ammatillisen erityisopettajan työ on muuttunut osana toiminta-
ympäristön muuttumista?

Tutkimukseen liittyy ammattiopiston erityisopetuksen ”ristiriitojen” eli 
kehityksen muutossuuntien tarkastelu. Lähitulevaisuuden haasteet kuvaavat 
Engeströmin (2002, 144–146) mukaan muutamia tulevan kehityksen päälin-
joja. Kehittämishaasteet tarkoittavat tässä toimintajärjestelmän, ammattiopis-
ton, eri tekijöiden välisiä muutoshaasteita, jotka esitän liitteessä 5.

1.4 Tutkimusraportin rakenne

Tutkimuksen raportoinnissa käytän jakoa kolmeen osaan: tausta-, metodi- 
ja tulososaan. Taustaosa koostuu luvuista 1–4, joissa kuvaan tutkimuksen 
lähtökohtia ja paikannan ammatillisen erityisopetuksen sijaintia ammatilli-
sessa koulutuksessa. Luku 1 (Tutkimuksen lähtökohdat) alalukuineen sisältää 
tutkimustehtävien ja niiden perusteiden kuvailun. Luvussa 2 (Ammatillisen 
koulutuksen suuntaviivoja) kuvaan ammatillisen koulutuksen kehittymistä 
tähän päivään. Luvun tavoitteena on myös perustella sitä, miksi erityisopetus 
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keskusteluttaa tänä päivänä ammatillisen koulutuksen tekijöitä. Luvussa 3 
kokonaisuudessaan (Ammatillinen erityisopetus) tarkastellaan erityisopetuk-
sen vaiheita ja ohjausta. Luku 4 (Ammatillisen erityisopettajan työ) sisältää 
ammatillisen erityisopettajan työn määrittelyä ja aseman paikantamista. 

Tutkimusraportin metodiosa alkaa luvusta 5 (Tutkimusaineistot ja niiden 
analyysi). Selvitän Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen vaihekuvauk-
sen muodostamista ja erityisopettajien käsityksiä koskevaa tutkimusaineistoa 
ja analyysiä. Tutkimuksen työvälineenä sovellettiin kehittävän työntutkimuksen 
mallia, jonka käyttöön luon katsauksen luvussa 5.2.

Luku 6 (Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen vaiheet) aloittaa 
tutkimuksen tulososan. Selvitän ammattiopiston erityisopetuksen vaiheita eri 
aikakausina lähtien ensimmäisen oppilaitoksen perustamisesta vuonna 1910 
ja päätyen syyslukukauteen 2003. 

Erityisopettajien työn kuvaaminen alkaa luvusta 7 (Minkälaiseksi amma-
tilliset erityisopettajat kuvaavat työnsä?). Kokoan erityisopettajien käsityksiä 
alalle hakeutumisesta, erityisopettajankoulutuksesta sekä työtehtävistä, sen ko-
konaisuudesta ja malleista. Alaluvussa 7.6 (Kuinka ammatillisen erityisopetta-
jan työ on muuttunut?) yhdistän erityisopetuksen vaiheiden ja erityisopettajien 
käsityksien kuvauksen. Luku 8 (Pohdinta) sisältää tulosten tarkastelun, katseen 
tulevaisuuteen, tutkimuksen arvioinnin ja ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi.
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2 Ammatillisen koulutuksen suuntaviivoja 

Ammatillisen erityisopettajan työn nykytilanteen ja tulevan kehittymissuunnan 
taustoittamiseksi on perusteltua tarkastella ammatillista koulutusta ja sen ra-
kennetta. Kuvaan tässä luvussa oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen 
rakentumista ja nykymuotoa.

2.1 Kohti oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta

Koulutus liitetään pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yleiseen hyvinvoin-
tiin ja edistykseen. Ajatellaan, että yhä paremmalla – yleensä myös pidem-
mällä – koulutuksella yksilön ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa. 
Kysymys tasa-arvosta, eri yhteiskuntaluokkien oikeudesta koulutukseen, on 
kulkenut punaisena lankana koko koulujärjestelmän kehittymisen ajan, mikä 
on erityisopetuksen kehittymisen kannalta keskeistä. oikeus on joko evätty 
joiltakin ryhmiltä tai koulutusoikeutta on tuettu pyrkimällä koulutuksen tasa-
arvoiseen saavutettavuuteen. 

Rinne & Kivirauma (2003a, 24–25) erittelevät koulutuksen ja yleisen 
hyvinvoinnin suhdetta viitaten Titmussin klassiseen näkemykseen hyvinvointi-
valtioiden järjestelmistä. Ns. residuaalimallissa valtion tehtäväksi katsotaan 
marginaaliin ajautuvan väestön hyvinvoinnista huolehtimisen vain tiettyyn 
rajaan saakka ja vain silloin, kun perheen tai markkinoiden turva pettää. 
Ansiosidonnaisen mallin mukaan palveluista hyötyminen perustuu siihen, 
kuinka paljon on itse työllään ansainnut. Institutionaalisessa mallissa, mitä 
Pohjoismaat edustavat, julkisen vallan katsotaan olevan vastuussa koko väes-
tön hyvinvoinnista. Koulutuksen tasolla tämä näkyy kaikille avoimena koulu-
tusjärjestelmänä. 

Lehtisalo & Raivolan (1999, 22) mukaan kunkin ajan koulutuspolitiikan 
tarkastelu on sidottava laajempaan yhteiskuntapoliittiseen taustaan. Koulu-
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tuksen avulla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnan taloudellisia ja sosiaalisia 
ongelmia. Agraariyhteiskunnassa toimeentulo ja lasten kasvatus tapahtuivat 
perheen piirissä. Kasvatuksen perusinstituutio muodostui perheestä ja lähiyh-
teisöstä. Sana ”koulu” juontaa kreikasta ”schole”, joka tarkoittaa ensisijaisesti 
vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista. Koulutus syntyikin ensisijaisesti sitä kan-
sanluokkaa varten, jolla jäi aikaa toimeentulon hankkimiselta. Kaupunkeihin 
syntyi oppikouluja säätyläiseliitin poikia varten. Toisaalta uskonnollista ope-
tusta antavat rippikoulut ja kinkerit olivat ensimmäisiä opettavia laitoksia. 
(Antikainen, Rinne & Koski 2000, 41.)

Lehtisalo & Raivola (1999) kuvaavat koulutuspolitiikan kehitystä pit-
kien syklien avulla alkaen ensimmäisestä ajanjaksosta 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteesta. Tällöin teollinen vallankumous sai aikaan tehdastuotantoa, mikä 
näkyi Suomessakin ensimmäisten ammattikoulujen perustamisena. Kuitenkin 
ammattikuntalaitosjärjestelmä jäi vahvasti voimaan. Toisen syklin (emt., 104) 
vaikutuksena mainitaan maailmantalouden yleinen elpyminen ja teollisen val-
lankumouksen vahvempi vaikutus maahamme 1840-luvulta lähtien. Teollisuus 
ja orastava talous tarvitsivat työvoimaa. vuonna 1842 annettiin ”Keisarillisen 
majesteetin armoillinen asetus hantverkkarien ja manufakturistain valmista-
misesta Suomessa”. Sen mukaisesti kaikkiin kaupunkeihin tuli perustaa sun-
nuntaikoulut ammattikuntalaitoksen oppipoikien ja kisällien kristillisyyden ja 
luku- ja kirjoitustaidon oppimista varten. Maamme ensimmäinen kauppakoulu 
perustettiin Turkuun vuonna 1839 ja sen jälkeen myös maanviljelysala ja 
tekniset reaalikoulut käynnistettiin. 1870-luvun taloudellinen lama vaikutti 
taannuttavasti koulutukseen. Kaupunkeihin oli ehditty saada kansakoulut, 
mutta ei vielä maaseudulle. (Lehtisalo & Raivola 1999, 104–105.)

Kansanopetuksen suuri murros ajoittuu Antikaisen ym. (2000, 52–53) 
mukaan 1800-luvun jälkipuolelle. vuonna 1879 hyväksyttiin elinkeinovapaus, 
jonka myötä ammattikuntalaitos hajosi ja syntyi palkkatyöläisyys. Sääty-yh-
teiskunta muuttui työmarkkinoihin perustuvaksi luokkajakoyhteiskunnaksi. 
Koulutuksen valtiollinen säätely lisääntyi. 

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun vaihteeseen sijoittuu koulutuksemme 
kannalta tärkeä vaihe, kolmas sykli. Teollistumisen ja erilaisten aatevirtausten 
myötä, kuten työväen- ja naisasialiike, raittiusliike ja kansallisuusaate, kou-
lutuksen kenttä laajentui, mm. kansanopisto ja työväenopisto perustettiin. 
vaikka Snellman tai cygnaeus eivät Lehtisalo & Raivolan (1999, 105–106) 
mukaan kantaneet vastuuta ammatillisesta koulutuksesta, teollistumisen ja 
elinkeinoelämän vilkastumisen myötä ammatillinen koulutus alkoi laajentua. 
Sunnuntaikoulujen jatkoksi perustettiin vuonna 1885 asetuksella alemmat ja 
ylemmät käsityöläiskoulut. Edelliset tarkoitettiin kansakoulun käymättömille 
ja jälkimmäiset kansakoulun käyneille. Koulut toimivat iltaisin, ja oppilaat 
saivat opetusta äidinkielessä, ammattilaskennossa, ammattitaloudessa, kansa-
laistiedossa, ammattiopissa ja ammattipiirustuksessa. vuosisadan vaihteessa 
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perustettiin valmistavia ammattikouluja käsityöläiskoulujen rinnalle. Tek-
nilliset oppilaitokset perustettiin, ensimmäinen Tampereelle vuonna 1911. 
Aiemmin perustettujen kauppakoulujen lisäksi alettiin kouluttaa sairaanhoi-
tajia. vuonna 1921 annetun oppivelvollisuuslain lisäksi perustettiin Turkuun 
kaksi yksityistä yliopistoa. Kuitenkin itsenäisen Suomen kansantaloutta piti 
pystyssä maatalous teollistumisesta huolimatta. Systemaattinen ammatillisen 
koulutuksen järjestelmä ei vielä syntynyt. 

yleiset ammattikoulut saivat alkunsa asetuksella vuonna 1920. Tällöin 
alempi käsityöläiskoulu lakkautettiin ja ylemmästä muodostettiin yleinen am-
mattilaiskoulu. Asetuksen mukaisesti perustettiin myös ammattiin valmistavia 
kouluja ja ammattioppilaskouluja. Edelliset olivat kaksivuotisia päiväkouluja 
pääsyvaatimuksena kansakoulun käyminen. yleisiin ammattilaiskouluihin 
oli käytävä kansakoulu ja jatkokoulu. Kouluissa opetettiin sekä teoria- että 
käytännön aineita 36 viikkotuntia lukuun ottamatta loma-aikoja. Tällä luotiin 
pohjaa uudelle ammattikoulutyypille, ammattioppilaskoululle. Tälle koulu-
muodolle oli ominaista teoriaopetuksen lisäksi koulutyöpajassa suoritettava 
käytännöllinen harjoittelu. Tavoitteena oli tarjota samanlaiset tiedot ja taidot, 
kuin yleisessä ammattilaiskouluissa opiskelevilla ja siihen liittyvässä työssä yk-
sityisellä työnantajalla. Ammattioppilaskouluja perustettiin erikoisaloille, kuten 
räätälit, kampaajat, tapetoijat tai kultasepät. vuoden 1920 jälkeen oppisopimus 
ja koulumuotoinen opetus alkoivat erota toisistaan. (Koskela 2003, 31–32.)

vuoden 1923 oppisopimuslain (125/1923) myötä ammattikuntien oppi-
laskasvatus muuttui oppisopimukseksi. Ammattikuntalaitoksen harjoittama 
ammattiin kouluttaminen katkesi Suomessa Lampisen (1998, 42) mukaan 
ammattikoulujen perustamiseen. Ammattikuntalaitoksen asema oli hänen mu-
kaansa heikko, eikä oppisopimuskoulutus kyennyt saavuttamaan sitä asemaa, 
mitä sillä on esimerkiksi saksankielisessä maailmassa. 

1930-luvun lamavuosina koulutuksen laajentumiseen suhtauduttiin kiel-
teisesti, vaikkakin esitettiin kaikille yhteistä koulujärjestelmää. vuonna 1937 
asetetun suuren koulukomitean (KM 14/1938) tehtävä, eri koulumuotojen 
sovittaminen yhtenäiseksi järjestelmäksi, kohtasi vastustusta. Sota katkaisi 
tämän kehittämistyön. (Lehtisalo & Raivola 1999, 106–107.)

Keskustelua ammattikoulujen ja kansakoulun jatko-opetuksen suhteesta 
käytiin toiseen maailmansotaan saakka opettajien valtakunnallisissa kokouk-
sissa. Etenkin kouluhallitus haki kansakoulunopettajien kokouksissa tukea 
ajatukselle jatko-opetuksen tärkeydestä. Käytännössä se tarkoitti maatalouden 
miesten ja naisten töiden alkeiden opettamista ja luterilaista työmoraalia. Han-
ketta kannatti Maalaiskuntien liitto, jonka tekemä ehdotus keskuskouluista 
asetti kouluhallituksen ja ammattikouluasioita käsitelleen kauppa- ja teolli-
suusministeriön vastakkain. Ammattikoulutus ja kansakoulun johtokuntien 
vastakkainasettelu syntyi. Pyrkimykset yhtenäisestä ja kaikkia koulumuotoja 
koskevasta hallinnosta eivät onnistuneet. (Koskela 2003, 36.)
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Toisen maailmansodan jälkeen alkanutta pitkää koulutuspolitiikan sykliä  
Lehtisalo & Raivola (1999, 107–108) kutsuvat ajaksi, jolloin ”Teollisuus-
Suomi alkoi kivuta pitkän taloudellisen syklin aallonharjalle”. Sodanjälkeistä, 
muutamaa koulutuspolitiikan kannalta merkittävää vuotta seurasi 1950-luvun 
hiljainen kausi. Kuitenkin syntyi painetta koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen 
kaikilla asteilla. Ammatillisen koulutuksen nähtiin olevan merkittävä asema 
teollisuuden rakennemuutoksessa. Ammattikoululaitos kattavana järjestelmänä 
alkoi kehittyä vasta toisen maailmansodan jälkeen. yleisiä ammattikouluja, 
valmistavia ammattikouluja ja ammattioppilaskouluja koskeva lainsäädäntö 
yhdistettiin vuonna 1939 ammattikoululailla (L 154/1939), joka tuli voimaan 
vuonna 1942. Laki merkitsi valtion mukaantuloa ammattikoulujen kustannuk-
siin. Sen perusteella oli tarkoitus laajentaa voimakkaasti ammattikoululaitosta. 
yleisestä ammattilaiskoulusta tuli yleinen ammattikoulu ja yksityisten ylläpi-
tämistä ammattioppilaskouluista muodostui erikoisammattikouluja. valtion 
omistamien keskusammattikoulujen perustaminen tapahtui näihin aikoihin. 
Ammattikasvatushallitus, joka sai tehtävänsä eri ministeriöiltä, syntyi koulu-
hallituksen rinnalle vuonna 1966 (Lampinen 1998, 235). 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika merkitsi Suomelle taloudellista kas-
vua ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Lehtisalo & Raivola (1999, 110) kuvaavat 
aikaa ”maatalous- ja puunjalostus-Suomesta metallin ja palvelujen Suomeen”. 
Kaupungistuminen kiihtyi, muuttoliike etelään lisääntyi, hyvinvointi- ja sosi-
aaliyhteiskunnan strategia alkoi rakentua. Koulutuspolitiikka alettiin liittää 
osaksi talouspolitiikkaa ja hieman myöhemmin osaksi työvoimapolitiikkaa. 
Merkittävänä koulutuspolitiikan ilmentymänä nähtiin tasa-arvon idea. Kou-
lutuspolitiikan yhdistäminen työvoimapolitiikkaan ilmeni sitä kautta, että 
koulutuksen ei enää nähty rajoittuvan lapsuuteen ja nuoruuteen. Ammatillisen 
aikuiskoulutuksen merkitys alkoi korostua yhteiskunnan ja työelämän muu-
tosten hallinnan keinona. Koulutus alettiin ymmärtää kokonaisuutena, kou-
lutusjärjestelmänä. Nämä linjaukset näkyivät koulutushallinnon ekspansiona 
ja järjestelmällinen suunnittelu kehittyi koulutuspolitiikan tunnusmerkiksi. 
(Järvinen 1997, 14; Lehtisalo & Raivola 1999, 111–112.) 

Kivirauma (1992) kuvaa ammatillisen koulutuksen suunnitteluvaiheita. 
Hänen mukaansa ensimmäinen, perinteinen komiteoiden varassa edennyt 
suunnittelukausi päättyi 1940-luvun alkuun. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
ammattikasvatusosasto perustettiin vuonna 1942 ja tällöin suunnittelusta tuli 
virkamiesten työtä. Systemaattisen suunnittelun käynnistyttyä tähdättiin vä-
littömien työvoimatarpeiden tyydyttämiseen. 1950- ja 1960-lukujen vaihteen 
suunnittelu alkoi ulottua pidemmälle ajalle suoritettujen väestölaskentojen 
vuoksi. Tämän jälkeisessä kolmannessa vaiheessa, 1960-luvun puolesta välistä 
eteenpäin, suunnittelun perustana oli koko ikäluokan kouluttaminen. 

Ammatillisen koulutuksen kehittymisessä näkyy suunta kohti koulutuksen 
oikeusnäkökulmaa, joka on edelleen ajankohtainen. vaikka sosiaalisen liikku-
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vuuden rajoittaminen oli sisältynyt ammattikasvatuksen kehittämisratkaisui-
hin jo 1900-luvun vaihteesta lähtien, 1950-luvulta lähtien alettiin kiinnittää 
huomiota, ainakin muodollisesti, ammatillisen koulutuksen arvostukseen.  
Tällöin avattiin mahdollisuus siirtyä kouluasteelta opistoasteelle ja sitä kautta 
eteenpäin. Kuitenkin vasta 1960-luvulta lähtien alkoi nousta ammatillisen ja 
yleissivistävän koulutuksen tasa-arvoistamisvaatimuksia, jotka kytkeytyivät 
yhteiskunnallisen tasa-arvon ja demokratisoitumisen periaatteisiin. Heikki-
sen (1995, 61) mukaan viimeistään vuonna 1971 asetetun koulutuskomitean 
mietinnössä (KM 52/1973) ammatillinen koulutus liitetään koko koulutus-
järjestelmän yhtenäistämiseen ja tasa-arvoistamiseen.

2.2 Tasa-arvoon keskiasteen koulutuksen 
uudistamisella?

Komitealaitos oli koulutuksen kokonaissuunnittelussa yksi keskeinen elin, 
etenkin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa (Järvinen 1997, 15). yhtenäisen 
koulujärjestelmän suunnittelussa tärkeällä sijalla oli vuoden 1969 koulutusra-
kennekomitea (KM A 13/1969), vuoden 1970 lukiokomitea (KM A 11/1970)  
ja vuoden 1971 koulutuskomitea (KM 52/1973). viimeksi mainittu, (ns. Itälän 
komitea), ehdotti pitkää ja ydinsisällöltään yhtenäistä peruskoulutusta. Lukio 
olisi tämän myötä poistunut. (Itälä 1995, 46; Koskela 2003, 42.) 

Komitean yksi keskeisiä käsitteitä oli Lehtisalo & Raivolan (1999, 113–
114) mukaan oppimisvaikeuksien voittamisperiaate, joka nähtiin tärkeänä 
tasa-arvon edistäjänä. Kaikkien oikeus koulutukseen ja erillisen järjestelmän 
poistaminen olivat siinä määrin radikaaleja ehdotuksia, että niitä ei oltu val-
miita hyväksymään. valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuonna 1974, jonka 
mukaan keskiasteen koulutuksessa säilyi rinnakkaiskoulujärjestelmä. Lukion 
rakenne säilyi suurin piirtein ennallaan, mutta ammatillisen koulutuksen ra-
kennetta edellytettiin kehitettäväksi. 

Komitean työ oli siis pohjana luotaessa ammatilliseen koulutukseen uutta 
keskiasteen järjestelmää. Keskiasteen koulutussuunnittelu käynnistyi ja sen 
myötä eri alojen opetussuunnitelmakomiteat, joiden ansiosta koko ammatil-
linen koulutus sai selkeät opetussuunnitelmat ensimmäistä kertaa. Uudistusta 
ohjasi vuonna 1978 annettu laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä. 
(474/1978) (Itälä 1995, 46.) 

Keskiasteen koulunuudistuksen myötä toisen asteen koulutusjärjestelmälle 
asetettiin seuraavia kehittämistarpeita (Numminen 1997, 33):

•	 rakenteelliset eli koulujärjestelmän rakenteiden kehittämistarpeet, esim.
koulutustason nostaminen, koulutusrakenteen moniportaisuuden ja sekto-
roitumisen vähentäminen ja eri koulumuotojen raja-aitojen madaltami-
nen.
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•	 koulujärjestelmän toimintaan liittyvät kehittämistarpeet, esim. jousta-
vuus, yksilölliset koulutusratkaisut, opintojen korvaaminen ja hyväksilu-
keminen toisesta oppilaitoksesta, keskeyttämisen aiheuttamat ongelmat 
sekä koulutusaikojen pidentyminen moninkertaisten tutkintojen vuoksi.

•	 laadulliset kehittämistarpeet eli opetuksen ja oppimisen sisältöön liittyvät 
tekijät, esim. koulutustason nostaminen, uudet kvalifikaatiovaatimukset, 
teoreettisen ja ammattisuuntautuneen koulutuksen jyrkän erottelun pur-
kaminen ja kansainvälistymisestä nousevat tarpeet.

Myös Koskela (2003, 42–44) erittelee keskiasteen koulutuksen uudistami-
sen tavoitteita. Uudistuksen tavoitteena oli yksilön ja työelämän näkökulmien 
yhdistäminen. Nähtiin, että koulutuksen tulee vastata työelämän eri alojen 
ja niiden edellyttämän ammattitaidon saavuttamisen, ylläpitämisen ja laaja-
alaistamisen vaatimuksia. Koko ikäluokalla on koulutusoikeus. Se taataan 
mitoittamalla ammatillisen koulutuksen aloituspaikat siten, että yleissivistävän 
koulutuksen päättyessä oppilailla on mahdollisuus päästä joko ammatillisiin 
oppilaitoksiin tai korkeakouluun. Eri koulutustasoille ja -asteille jaetaan oppi-
laspaikat yhteiskunnan koulutustarpeen ja työelämän kehittämisen vaatimus-
ten mukaisesti. väyliä korkeakouluopintoihin parannetaan.

Hajanaiset opetussuunnitelmat pyrittiin saamaan yhtenäisiksi, laaja-alai-
siksi ja ajantasaisiksi, yleissivistäviä aineita lisättiin ja ammatillinen koulutus-
paikka pyrittiin takaamaan koko nuorisoikäluokalle. Koulutusuudistuksen 
suunnitelmaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteisestä yleisjaksosta 
ei saatu toteutumaan. Se toteutui kuitenkin ammatillisella puolella. yleissivis-
tävien aineiden määrästä ja tasosta käytiin keskustelua ja tilanne johti siihen, 
että yleissivistävän osuuden määrä kasvoi ammattiopetuksessa verrattuna 
tilanteeseen ennen uudistusta. (Koskela 2003, 44.)

Keskiasteen koulunuudistus merkitsi paitsi tasa-arvopyrkimyksiä koulu-
tustakuun muodossa, myös ammatillisen koulutuksen kiinnittymistä kiinte-
ämmin maamme koulutusjärjestelmään. Koulutusjärjestelmästä poistettiin 
umpiperät eli eteneminen koulutustasolta toiselle mahdollistui. Ammattitaito 
koulumaistettiin Suomessa. (Antikainen ym. 2000, 98–99; Ilomäki 2001, 29.) 
oppisopimusjärjestelmää ei ole kehitetty yhtä intensiivisesti kuin oppilaitos-
muotoista koulutusta (Silvennoinen & Kivirauma 1992, 134–148), millä on 
merkitystä erityisopetuksen näkökulmasta.

Samalla voidaan kritisoida sitä, että kokonaisuudessaan ammatillisesta 
koulutuksesta kasvoi hajanainen järjestelmä, jossa on runsaasti eripituisia 
jaksoja ja tutkintoja. yleissivistävän osuuden ja ammattiaineiden integrointi 
jäi kesken eikä yhtenäistä nuorisokoulua saatu syntymään. vaikka Suomessa 
voidaan puhua yhtenäiskoulusta, meillä vallitsee keskiasteen rinnakkaiskoulu. 
(Ekola 1991; Lampinen 1998; volanen 1997.)
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Keskiasteen uudistamisen tiimoilta käytiin edelleen keskustelua 1980-luvun 
lopussa ja samanaikaisesti visioitiin koko koulutusjärjestelmää vuosituhan-
nen vaihteeseen. volanen (1997, 16–17) erittelee koulutuksen uudistamisen 
perusteita:

•	 Lukion tehtävän ja aseman muutos. Se ei enää ollut pääsääntöisesti 
yleissivistävä, yliopistoon valmentava laitos, koska ikäluokasta pyrki lu-
kioon jo 60 % ja 2/3 ylioppilaista jatkoi ammatillisessa koulutuksessa.

•	 vaje ammattikoulutuksessa. Tärkeiden teollisuusalojen ammattikoulu-
tuksen aloituspaikoista jäi osa käyttämättä samalla kun ylioppilaistamuo-
dostui suma.

•	Työelämä-argumentin muutos. Keskiasteen uudistuksen ajatuksena oli 
työelämän ja koulutuksen rakenteen yhtäläisyys. 1970-luvun lopulta läh-
tien tapahtunut yhteiskuntapoliittinen uudelleensuuntautuminen korosti 
mm. kansainvälistymistä ja uuden teknologian haltuunottoa. Ammatillisen 
koulutuksen toteutus ei enää voinut perustua tämän päivän tarvittaviin 
tietoihin, vaan sen oli panostettava työn kehittämisperspektiiviin.

•	 Aikuiskoulutuksen haasteet. Suomi oli siirtynyt suhteellisen myöhään, 
mutta kuitenkin nopeasti maatalousvaltaisuudesta teollisuus- ja palvelu-
valtaiseksi. Suomea tällöin rakentamassa ollut sukupolvi, joka oli suurelta 
osin jäänyt vaille ammatillista koulutusta, pyrittiin nyt saamaan aikuis-
koulutuksen piiriin.

•	 väestörakenteen kehitys ja työvoiman tarve. Suurten ikäluokkien jää-
dessä eläkkeelle on ennustettu työvoimatarpeen syntymistä pienentyneiden 
ikäluokkien johdosta.

•	 Lasten vanhempien koulutustason nousu. vanhemmat halusivat lapsil-
leen korkeampaa koulutusta, mitä heillä itsellään oli. 

•	 Koulutusmotivaation ongelma. Koulutuksesta on muodostunut keskei-
nen yhteiskunnallisen sijoittelun väline. Lukiokoulutuksen muodostuessa 
pääväyläksi, se merkitsi oppilaan kannalta yhä pidempää kouluttautumista, 
ennen kuin he voivat erottautua suhteessa omaan ikäluokkaansa.

Antikainen ym. (2000, 118–120) tiivistävät Huse´nin esityksen ”koulutus-
vyöryn synnyttämästä vastapoolista: siitä koulutuksellisesta alaluokasta, joka 
tallautuu kouluttautujamassojen jalkoihin”. He erittelevät koulutuksen kytkey-
tymistä kulloiseenkin yhteiskunnalliseen todellisuuteen. 1900-luvun alku oli 
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selkeään pyramidimaiseen hierarkiaan perustuvaa aikaa: hallitseva yläluokka 
oli pieni, kohtuullisen pieni keskiluokka ja laaja maaseutuväestö sekä vähittäin 
laajeneva kaupunkiväestö. Koulutusjärjestelmä oli vastaavanlainen. yliopistot 
tai lukiot olivat harvalukuiselle eliitille, keskiluokalle saatiin oppikoulut, mutta 
laajat joukot kävivät korkeintaan kansakoulun, jos sitäkään. Toisen maailman-
sodan jälkeisenä aikana tapahtui Suomessa laajoja rakenteellisia muutoksia. 
Keskiluokka laajeni, samoin yläluokka, mutta alaluokka kaventui. Harva 
jäi kansakoulun varaan, oppikoulu ja lukio laajenivat samoin kuin korkea-
asteen koulutus. Kolmatta vaihetta eletään tänä päivänä. Pysyvä työttömyys, 
lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys ja säännöllisen palkkatyön muuttuminen 
katkonaiseksi ovat tyypillistä ajallemme. Koulutuksen ennustetaan muuttuvan 
tiimalasityyppiseksi, jolle olisi ominaista hallitseva Euroluokka, sinnittelevä 
työväki ja kasvava alaluokka.

 Rinteen ja vuorio-Lehden (1996, 75) mukaan 1970-luvun koulu-uudis-
tusten jälkeen tasa-arvopyrkimys näkyi koulun sisäisinä uudistustoimina. 
Peruskoulun perustamisen ideana oli koulunkäyntimahdollisuuksien tasa-ar-
voistaminen. Tasokurssien myötä kuitenkin uusi koulutus sisälsi rinnakkais-
koulujärjestelmän elementtejä. oppilaiden sosiaalinen tausta, asuinpaikka ja 
sukupuoli vaikuttivat edelleen koulutien valintoihin. Eriarvoisuutta ei oltu 
pystytty poistamaan koulujärjestelmän rakennetta uudistamalla. 

1990-luvun koulutuksellisen tasa-arvon idea tarkoittaa muuta. Tähän 
viittaa myös volanen (1997, 18–19), josta mainitsee esimerkkinä opetusmi-
nisteriön koulutuspoliittisen selonteon vuodelta 1990. Siinä visioitiin mm. 
voucher-ajattelua, jonka mukaan oppilas saa rakentaa ja valita oman oppimis-
polkunsa. visio muuttui kuitenkin käytännön toteutuksessa, mm. yhtenäis-
kouluperiaatteesta luovuttiin ja opiskelijoiden voucher muuttui mahdollisuu-
deksi valita opintoja oppilaitosten yhteistyön kautta. 

Ilomäki (2001) erittelee keskiasteen koulunuudistuksen onnistumista. Uu-
distuksen tavoitteet sisältyivät vuonna 1978 annettuun lakiin, mutta pääpaino 
toteutuksessa oli vuosina 1982–1988. vaikka suunnitteluun, valmisteluun ja 
opettajien kouluttamiseen panostettiin voimakkaasti, uudistettu koulujärjes-
telmä ei Ilomäen (2001, 40) mukaan toiminut. Se ei mm. tuonut ratkaisua rin-
nakkaiskoulun järjestelmään, ammatillisen koulutuksen arvostus ei kohonnut 
riittävästi ja ylioppilassuma jatkui. Kritiikissä viitataan myös erityisopetukseen 
liittyviin asioihin, kuten koulutushaluttomuuteen, opiskelumotivaation ongel-
miin ja koulutuksen pituuteen. ”Nyt meillä on koulutuspituuksien maailman-
ennätys”, väittää Ilomäki (2001, 40). Edelleen kyseenalaistetaan koulutuksen 
tasa-arvo. vaikka Suomessa onkin saavutettu koulutuksen saavutettavuuden 
tasa-arvo, pääpaino on ollut järjestelmän rakenteiden, koulurakennusten ja 
hallintojärjestelmän kehittämisessä. oppisisältöjen kehittäminen on Ilomäen 
(2001, 42) mukaan laiminlyöty.

Numminen, Lampinen, Mykkänen & Blom (2001, 9–10) erittelevät keski-
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asteen koulunuudistuksen jälkeisen koulutusjärjestelmän yhtenä merkittävim-
pänä toimintahäiriönä ylioppilaiden liiallista koulutusta. yliopistoon pääsi vain 
yksi kolmasosa ylioppilaista, eikä keskiasteen koulutus ollut riittävän vetovoi-
mainen ylioppilaslinjojen perustamisesta huolimatta. Keskiasteen koulutusta 
pidettiin välivaiheena yliopistoon, mikä johti pidentyneisiin koulutusaikoihin 
ja päällekkäisyyksiin. 

Ammatillisen koulutuksen uudistukset jatkuivat 1990-luvulla, jolloin 
perustettiin alueelliset ammattikorkeakoulut ja koottiin toisen asteen ammatil-
linen koulutus alueellisiksi monialaisiksi konserneiksi. Rakenteellisen uudis-
tamisen ohella keskeisenä tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen työelämä-
yhteyksien tiivistäminen ja monipuolistaminen. Tutkintojärjestelmä tehtiin 
kaksiportaiseksi. Toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja lukiotutkinto 
rinnastetaan monin osin toisiinsa. (Raivola, Kekkonen, Tulkki & Lyytinen 
2001, 131–132.)

Auvisen (2004, 19) mukaan ammattikorkeakoulujärjestelmän perustami-
nen liittyy koko ammatillisen koulutuksen rakenteen muuttumiseen, joka lähti 
liikkeelle suomalaisen koulutusjärjestelmän toimintahäiriöistä ja kansainväli-
sistä vaikutteista. Edellisten vuosikymmenten aikana, 1970- ja 1980-luvuilla 
muotoutunut koulutusrakenne ei vastannut 1990-luvun elinkeinorakennetta. 
Koulutusjärjestelmää pidettiin liian moniportaisena ja alakohtaisesti eriy-
tyneenä. Myös tutkintojen rinnastettavuutta kansainvälisesti pidettiin huo-
nona.

2.3 Koulutuksen merkitys

Edellä käsiteltiin oppilaitosmuotoisen ammattikoulutuksen rakentumista. 
Suuntana oli koulutusjärjestelmän yhtenäistyminen, mutta myös koulutuk-
sen tasa-arvopyrkimys. Koulutusta on liitetty myös yhteiskunnan sosiaali- ja 
talouspolitiikkaan, mikä on edelleen ajankohtaista. Tarkasteltaessa nykypäivän 
koulutuspolitiikan suuntaa ja merkitystä, väärälä (1999, 26) pohtii koulutus- ja 
sosiaalipolitiikan yhteyksiä erityisesti koulutuksen vaikuttavuuden näkökul-
masta: sen vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan ja sen sosiaaliseen rakenteeseen, 
yksilön elämän tavoitteisiin ja työelämän tavoitteiden toteutumiseen.

Länsimainen yhteiskunta perustuu sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen. 
Se toimii ikään kuin yksilön intressien ja oikeuksien ja toisaalta yhteiskunnan 
tehokkuusvaatimusten ja taloudellisten intressien välimaastossa. Koulutuksen 
kokonaisuudistukset ovat olleet vahvasti sidoksissa sosiaaliseen ja taloudelli-
seen tasapainottamiseen. väärälä (1999, 29) käyttää tästä sidoksesta käsitettä 
”sopimukset” ymmärrettynä enemmänkin yleisesti hyväksyttyinä periaatteina, 
pyrkimyksenä tasapainoon ja kompromisseihin. Näiden sopimusten perustalle 
ovat syntyneet koulutus, sosiaaliturva, yhteiskunnalliset palvelut ja tulon-
siirrot. Erityisesti solidaarisuussopimus eli huono-osaisuussopimus on ollut 
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hyvinvointivaltion perusta, yksilön vakuuttaminen erilaisten riskien varalta, 
huolenpito vanhuksista, vammaisista ja muista heikoimmista yksilöistä sekä 
väestöryhmien välisen jännitteen vähentäminen lähtötasoeroja tasoittamalla 
(solidaarisuusajatus). Mikäli kuitenkin globaalin talouden kilpailuehdot mä-
rittävät myös koulutuksen kehittämistä, syrjäytyminen on väärälän (1999, 
34–35) mielestä välttämätön seuraus. Lisääntynyt tendenssi sosiaalisen yhteis-
vastuun vähenemiseen ja usko kilpailuun perustuvaan koulutuspolitiikkaan 
johtaa markkinoille, jossa oppilaat nähdään yhä enemmän valintoja tekevinä 
asiakkaina. Tässä suhteessa koulutus vastaa yksilöityneen maailman toiveisiin. 
”Koulutusinstituutiot näyttävät muuttuvan keskenään kilpaileviksi koulutus-
palvelujen tarjoajiksi tai myyjiksi” väittää väärälä (1999, 38). 

Kivinen & Rinne (1993) ennakoivat jo yli kymmenen vuotta sitten, kuinka 
Euroopan yhteisöön liittyminen vaikuttaa koulutuspolitiikkamme suuntaan. 
He ennustivat, että kansalliset rajat ovat koulutuksen alueella madaltumassa 
ja että Euroopan yhteisön politiikassa koulutuksesta näyttää tulevan yhä vah-
vemmin työvoima- ja talouspolitiikan osa. ”Suomea ollaan panemassa Euro-
kuntoon…Kukin saa olla entistä enemmän itse vastuussa siitä, missä määrin 
nauttii hyvinvoinnista, koulutushyvästä ja elämästä ylipäätään.” (Kivinen & 
Rinne 1993, 14–15.)

Koulutuskulttuurin muuttumiseen viittaa myös Rinne (2001, 94–95) ku-
vaamalla koulutuksen kolmatta aaltoa, jolle on ominaista asiakaskunnan vapaa 
tahto valintoihin ja vähenevä valtiollinen säätely. Koulutus markkinavoimien 
osana sisältää ajatuksen yksilön valinnan mahdollisuuksista ja valintojen 
tasa-arvosta. Kivirauma (2001b, 74) kuvaa termillä ”voittaja saa kaiken” 
-yhteiskuntaa, jossa koulutusvalinnat ovat kuitenkin sosiaalisesti määrittyneitä. 
Mahdollisuuksien tasa-arvo ei tarkoita toteutunutta tasa-arvoa.

Koulutusvalintojen sosiaalista kytkeytymistä korostaa myös Pohjola 
(1994), joka kuvaa taloudellisia tekijöitä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja henkistä 
pahoinvointia. Näiden seurauksena kasvaa uusia toiseuden sukupolvia, joille 
yhteiskunnallinen eteneminen koulutuksen avulla ei ole merkityksellistä. 

Koulutuksen riskiraja ja koulutuksellisen alaluokan käsite vaihtelevat eri 
aikoina. Kun aiemmin taloudelliset seikat estivät kouluttautumista, nykypäi-
vänä voidaan puhua ryhmästä, joka ei pysty syystä tai toisesta hyödyntämään 
koulutuspalveluita. (Rinne & Kivirauma 2003b, 334.) yhteiskunnalliset ehdot 
ja kiristyvä kilpailu ovat aiheuttaneet sen, että koulutus ei ole ainutkertainen 
kokemus eikä myöskään tiettyyn ammattiin valmistava elämänvaihe. 

Myös väärälä (1999) ja Komonen (2001) puhuvat koulutuksen yhteiskun-
nallisesta merkityksestä, joka on muuttunut yksilön elämänkulun ja arvostuk-
sen näkökulmasta. Nuoret eivät enää pidä koulutusta lineaarisena jatkumona 
perus-, lukio- tai ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun ja pysyville 
työmarkkinoille. 

Kuitenkin koulutuksen kokonaismerkityksen lisääntyminen on tosiasia. 
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Ammatillinen koulutus on järjestelmäistynyt ja ilman muodollista koulutusta 
pitkälläkään työkokemuksella ei ole helppo päästä työelämään (Rinne & Kivi-
rauma 2003a, 57–58).

Edellä kuvatun ristiriidan seurauksena on alettu kiinnittää huomiota pe-
rusopetuksen jälkeen jatkokoulutukseen hakeutumattomiin ja toisaalta jatko-
opinnot keskeyttäviin nuoriin. yleisesti oletetaan, että niillä nuorilla, jotka 
ovat jääneet peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutusta, on heikoin yhteiskun-
nallinen ennuste. vanttajan ja Järvisen (2005) tutkimus valottaa asian toista 
puolta. vuonna 1985 vajaa kymmenesosa (6,7 %) 16–18-vuotiaista oli jäänyt 
koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Pitkittäistutkimus osoitti, että nuoruusiän 
koulutushaluttomuus ei välttämättä merkitse heikkoon työmarkkina-asemaan 
joutumista. Noin joka kymmenes tutkituista nuorista jatkoi myöhemmin kou-
lunkäyntiä, etenkin naiset. (vanttaja & Järvinen 2005, 477–478.) Kuitenkaan 
ei voida kieltää sitä, että koulutuksesta poisjääminen merkitsee usein riskiä 
joutua yhteiskunnan ulkopuolelle (vanttaja & Järvinen 2005, 474). 

Koskela (2003, 50–51) tulkitsee ammatillisen koulutuksen kontekstissa 
greenin (1980) luomaa ”lakia viimeiseksi tulleista ” (the law of last entry). Tällä 
tarkoitetaan sitä, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden haasteellisuus 
ei selity ainoastaan yksilökohtaisilla tekijöillä, oppimisvaikeuksilla tai koti-
taustan vaikeuksilla. osa haasteellisuudesta on selitettävissä koulujärjestelmän 
puutteellisuutena tai epätarkoituksenmukaisena toimintana. 

2.4 Joustavat koulutusrakenteet

Edellä kuvatuista ammatillisen koulutuksen rakenteen muutoksista ehkä mer-
kittävin erityisopetuksen näkökulmasta oli keskiasteen rakenteen uudistami-
nen. Koulunuudistuksen tavoitteet liittyivät paitsi ammatillisen koulutuksen 
vetovoimaisuuden nostamiseen ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden turvaami-
seen erityisesti koulutukselliseen tasa-arvoon. Rinne & vuorio-Lehti (1996, 
156) arvioivat, että vaikka kaikille mahdollistettiin jatko-opintomahdollisuus, 
rinnakkaiskoulujärjestelmä, lukio ja ammatillinen koulutus, elää edelleen.

Tätä rinnakkaisuutta on pyritty lieventämään erityisesti viimeisten vuosien 
aikana. Sekä lukion että ammatillisen koulutuksen osalta on poistunut kapea-
alaisuus, sektorikohtaisuus ja on siirrytty ns. joustaviin koulutusrakenteisiin 
(Salminen 1999, 484), mistä volasen (2004) mukaan esimerkiksi Jyväskylän 
kaupunki on yhtenä esimerkkinä. 

Joustavat koulutusrakenteet mahdollistavat opintojen henkilökohtais-
tamisen yksilöllistämisellä ja aiempaa suuremmalla valinnaisuudella. Kun 
perinteisesti oppilaat eroteltiin lahjakkuuden mukaisesti, uusi ajattelutapa 
tuo kouluun asiakaspalvelukäsitteen. volanen (1997) käyttää tästä käsitettä 
palvelukoulu.
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Kuvio 1. Koulutuksen uudistusten sijoittuminen neljän kouluajatuksen kenttään 

volasen (1997, 24–25) mukaan.

volasen (1997, 24) määrittelyn mukaan perinteisellä sivistyskoululla tar-
koitetaan valtion yksilölle takaamaa kansalaisoikeutta, jonka tavoitteena on 
kansalaisten sivistystason nostaminen ja tätä kautta kansakunnan selviäminen 
kansojen välisessä yhteistyössä. Palvelukoululla tarkoitetaan asiakaspalvelua, 
jossa asiakas (opiskelija vanhempineen) määrittelee, mikä on hyvää ja tarpeel-
lista koulutuksessa. Säätykoulu taas on perustunut ajatukseen lahjakkaiden 
etuoikeudesta koulutuksessa. Kansakunnan menestys riippuu lahjakkuuksien 
onnistumisesta. Työmarkkinakouluajatuksen mukaan koulutusta tuotetaan 
vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää.

Ammatillisen koulutuksen muutoksiin kohti joustavia rakenteita liittyy 
myös oppimisympäristön ja -kulttuurin muutos. vaikka avoimet oppimisympä-
ristöt usein määritellään tarkoittamaan opetuksen menetelmällisiä ratkaisuja, 
esimerkkinä informaatioteknologian käyttöä (Harrison 1995; Race 1994; 
Thorpe & grugeon 1994), joustavuus, opiskelijalähtöisyys, yksilöllisyys ja 
opiskelijan omavastuisuus ovat yhteisiä nimittäjiä avoimille oppimisympä-
ristöille. opettajan tehtävänä on tarjota suotuisat puitteet oppimiselle, mutta 
opiskelijan vastuulla on suunnitella, valita ja toteuttaa omat koulutusratkai-
sunsa. 

Perinteellinen 
lukio

Ammatillinen 
koulutus

Perinteellinen sivistyskoulu

Työmarkkinakoulu

Lukion
opetussuunnitelma

Ammatillisten
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Näyttötutkinnot
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Rakenteellisen joustavuuden ja tasa-arvon tavoittelun visiot voi ajatella 
erityisopetuksen mahdollisuudeksi. Kuitenkin erityistä tukea tarvitsevien ope-
tukseen liittyy vahva ohjauksellisuus. Individualistinen koulutuskulttuuri ko-
rostaa itseohjautuvuutta ja siihen sisältyy ajatus, että menestyminen riippuu 
itsestä. Kilpailussa menestyvät huonoimmin oppilaat, joiden lähtökohdat ovat 
heikot. Pohjolan (1994, 133) mukaan varhain esiin tuleva huono-osaisuus 
metaopitaan eli oppilas oppii oman huonommuutensa. Kilpailun koveneminen 
saattaa aiheuttaa sen, että koulutukseen perinteisesti liitetyt arvot sivistyksestä 
ja vapauttavasta tiedosta unohdetaan. Koulutus saa entistä välineellisemmän 
luonteen, ja nuorille kasautuu yhä suurempia paineita esimerkiksi jatkokou-
lutukseen hakeuduttaessa. (Silvennoinen 1992, 266.)

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen on edelleen voimakkaasti käyn-
nissä. opetusministeriön vuosien 2003–2008 koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmassa korostetaan toisen asteen alueellista yhteistyötä ja 
nuoren koulutustakuuta. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2008 mennessä 
25 % ammattikorkeakoulujen ja 2–3 % yliopistojen uusista opiskelijoista 
on suorittanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen peruskoulupohjalta 
(Koulutuksen…2004). 



34 maija hirvonen

3 Ammatillinen erityisopetus

3.1 Ammatillisen erityisopetuksen vaiheet

3.1.1 Alkuvaiheen erilliset palvelujärjestelmät

Erityisopetuksen käynnistyessä aistivammaisten opetuksena kouluissa ko-
rostettiin kristillisen kasvatuksen lisäksi myös työtaitojen opettamista. varsi-
nainen ammatillinen erityisopetus Suomessa alkoi erillisissä oppilaitoksissa. 
vuonna 1892 perustettiin Työkoti sokeille naisille ja vuosisadan vaihteessa 
myös miehille. Sokeain ammattikoulutuksen kehittämistä pohti 1940-luvun 
lopussa komitea, jonka mukaan sokeainkouluissa annettava ammatinopetus 
ei enää vastannut muuttuneita ammatillisia vaatimuksia. Näin ollen vuonna 
1951 muodostettiin Sokeiden ystävien Työkouluista Sokeain ammattikoulu, 
jolloin myös ammattialoja lisättiin. Koulu siirrettiin valtiolle vuonna 1972 
(nykyinen Arlainstituutti). (Klemelä 1999, 279–280.) 

Kuulovammaisten ammattiopetus käynnistyi Pieksämäellä vuonna 1905 
Nikkarilan talouskoulussa, joka oli tarkoitettu vain tytöille. Koulu muuttui 
vuonna 1984 kuulovammaisten ammattikouluksi, ja se toimii nykyisin Boval-
lius-opistona. Kuulovammaisia varten perustettiin myös vuonna 1948 Turun 
ammattikoulu, joka nykyisin on Aura-instituutti. Perttulan oppilaitoksessa 
alkoi ”tylsämielisten” työopetus vuonna 1891, vuonna 1927 tyttökodiksi pe-
rustetussa Kuhankosken erityisammattikoulussa alkoi heikkolahjaisten tyttöjen 
ammatillinen koulutus vuonna 1974, ja myös Alavudella aloitettiin tyttöjen 
koulutus vuonna 1952 (muuttui kurssimuotoiseksi ammattikoulutukseksi 
vuonna 1974). Bovallius-opistoa lukuun ottamatta ko. oppilaitokset omistaa 
valtio. Suomessa toimii myös useita yksityisiä ammatillista erityisopetusta an-
tavia oppilaitoksia. Niissä on opetettu mm. hengityselin-, tuki- ja liikuntavam-
maisia opiskelijoita yli viidenkymmenen vuoden ajan. (Mänty 2000, 89.)

Toinen maailmansota muodostaa käännekohdan ammatillisen erityis-
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opetuksen kehittymisessä sekä asenteellisesti että käytännön tasolla. Kun 
vammaisten koulutus oli aiemmin perustunut segregaatioon, sodan jälkeen 
vammautuneiden suuri joukko velvoitti yhteiskunnan ottamaan laajemman 
vastuun heidän kouluttamisestaan. oli tarpeellista kehittää ammatillista kun-
toutusta, ja invalideille perustettiin useita oppilaitoksia, esimerkiksi vuonna 
1940 Invalidisäätiö. Siellä aloitettiin kurssimuotoinen ammattikoulutus samana 
vuonna, ja kaksi vuotta myöhemmin käynnistyi varsinainen koulumuotoinen 
toiminta. Alkuvuosina oppilaina oli pääasiassa sodan vammauttamia henki-
löitä ja heidän omaisiaan, mutta vähitellen myös muut liikuntavammaiset 
henkilöt pääsivät opiskelemaan. vuonna 1946 säädettiin invaliidihuoltolaki 
(907/1946), johon sisällytettiin lääkintä- ja työhuolto sekä koulutus. Lain 
mukaan invalidien ammatillista koulutusta oli mahdollista toteuttaa yleisissä 
ammattioppilaitoksissa, erityisissä oppilaitoksissa, kursseilla, yrityksissä ja 
laitoksissa. 1940- ja 1950-luvuilla perustetut erilliset oppilaitokset muodos-
tuivat invalidien koulutuksen järjestämispaikoiksi. (Klemelä 1999, 278–279.) 
Sotien jälkeen alettiin siis systemaattisemmin kiinnittää huomiota vammaisten 
ammatilliseen koulutukseen, oppilaitoksia valtiollistettiin ja näin toiminta 
systematisoitui. 

Tämän ajan ammatillisen erityisopetuksen palveluparadigmaa voi kuvata 
laitosparadigman mukaiseksi (Saloviita, Lehtinen & Pirttimaa 1997). Palvelujen 
piiriin kuuluivat aluksi aistivammaiset, sittemmin kehitysvammaiset ja sotien 
jälkeen liikuntavammaiset henkilöt. Ammatillinen koulutus tapahtui pääosin 
erillisissä oppilaitoksissa, joissa opetuksen painopiste oli työkasvatuksessa. 
Tavoitteena oli itsestään huolehtiva ja toimeentuloon kykenevä ihminen. 

Ammatillista koulutusta säätelivät laki ja asetus ammattioppilaitoksista 
(184/1958; 3/1959). Erityisopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa ei vielä 
järjestetty. Hakijoita ammatilliseen koulutukseen oli runsaasti ja etenkin sodan 
jälkeen pääsy ammatilliseen koulutukseen ei ollut itsestäänselvyys. opiskeli-
joiden motivaatio oli korkea. 

Ammatillista erityisopettajankoulutusta ei vielä tässä vaiheessa ollut ja 
vasta 1960-luvun lopulla alettiin järjestää erillisten oppilaitosten henkilöstölle 
pätevöittämiskursseja. 

3.1.2 Erityisopetuksen laajentuminen ammatillisiin 
oppilaitoksiin

vuonna 1971 annettiin laki kuulovammaisten ja näkövammaisten ammatti-
kouluista (819/1971), joka velvoitti valtion ylläpitämään yhtä kuulovam-
maisten ja yhtä näkövammaisten ammattikoulua. Näihin aikoihin alettiin 
systemaattisemmin kehittää myös ammatillisten oppilaitosten erityisopetusta.  
Ko. vuosikymmenenä ammatillista erityisopetusta annettiin jo 14 oppilaitok-
sessa. (Klemelä 1999, 281.)
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1970-luvulla erityisopetuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa 
koski lähinnä silloisten apukoululaisten opetuksen järjestelyjä. opetusminis-
teriö asetti vuonna 1971 toimikunnan selvittämään kansa- tai peruskoulussa 
erityisopetusta saaneiden ammatinvalintaan, ammatilliseen koulutukseen ja 
työhön sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä sekä ammatillisen koulutuksen 
tarvetta ja ehdotuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi. Toimikunnan 
mietinnön (73/154) mukaan kansa- tai peruskouluissa erityisopetusta saanei-
den ammatillinen koulutus tuli uudistaa. Lainsäädännöllistä ohjeistusta ei ollut 
saatavissa. Toimikunnan työ oli kuitenkin uraauurtavaa, ja sen periaatteena 
oli, että jokaiselle tuli järjestää kykyjensä mukaista koulutusta. vammaisten 
ihmisten oikeutena oli hakeutua mihin tahansa ammatilliseen oppilaitok-
seen. Lievästi vammaisten koulutuksen tuli tapahtua yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa, ja erilliset oppilaitokset tuli varata vaikeavammaisia varten. 
Toimikunta korosti vammaisten ammatillisen koulutuksen merkitystä sillä, 
että oikealla opetuksella laitossijoitukset pystytään välttämään ja yhteiskunta 
säästää. Mikäli koulutusta ei toteuteta, suuri joukko ”vajaamielisiä” joudutaan 
sijoittamaan erilaisiin laitoksiin. Kehitysvammaisen ihmisen itsenäinen elämä 
ja toimeentulo oli siis toissijaisena tavoitteena. Uusia erillisiä oppilaitoksia ei 
suositeltu perustettavaksi, mutta toimikunta suositteli ammattivalikoiman 
laajentamista. yhtenä merkittävänä kannanottona toimikunta ehdotti, että 
erityisopetusta tarvitsevia tulisi voida sijoittaa myös ammattioppilaitoksiin. 
(Klemelä 1999, 280–282.)

vuoden 1971 toimikunta määritteli ammatillisen erityisopetuksen tavoit-
teet yhtenäisemmin kuin aiemmin oli tehty. vammaisen henkilön itsenäisyys 
pyrittiin takaamaan mahdollisuuksien mukaan koulutuksella ja yleisten am-
matillisten oppilaitosten erityisopetukselle viitoitettiin tietä.

vuonna 1972 perustettiin kolmeen ammattikouluun kokeiluluonteisesti 
apukoulun käyneiden erityisryhmät. 1970-luvun lopussa erityisryhmiä oli 
jo kymmenessä ammatillisessa oppilaitoksessa. Erityisryhmien toiminta ja 
asema vakiintui 1980-luvulla, jolloin ammatillisen erityisopetuksen laajempi 
kehittäminen alkoi. (Helimäki 2000, 172.) 

Keskiasteen koulunuudistus (474/1978) on merkittävä käänne ammatilli-
sen erityisopetuksen kehityksessä. Koulutuksellinen tasa-arvo ja koko ikäluo-
kan kouluttaminen merkitsivät ammatillisen erityisopetuksen laajenemista. 

vuonna 1987 säädettiin laki ammatillisista oppilaitoksista (487/1987) ja 
kaksi vuotta myöhemmin annettiin asetus ammatillisista erityisoppilaitoksista 
(677/1989) (Klemelä 1999, 343–344). Uusi lainsäädäntö velvoitti kaikki am-
matilliset oppilaitokset huolehtimaan eri tavoin vammaisten oppilaiden kou-
lutuksesta. Erityisopetus määriteltiin yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiseksi 
mm. koulutusajan vaihtelevuudella ja opetussuunnitelmaa mukauttamalla. 
vuoden 1989 lainmuutoksessa mainitaan oppilaan kokonaiskuntoutus. Li-
säksi määriteltiin, että ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijaksi tulee 
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valita pitkäaikaista erityisopetusta ja kuntoutusta tarvitsevia henkilöitä ja 
oppilaitosten tulee toimia neuvonta- ja koulutustehtävissä. vasta vuonna 1994 
voimaantulleiden rahoitussäädösten mukaan oppilaitos sai 50 % korotuksen 
erityisryhmissä koulutettavista opiskelijoista. (Helimäki 2000, 174–175.)

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen vakinaistuminen 1970-luvun 
lopulta lähtien liittyi ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen vahvistu-
miseen.

3.1.3 Erityisopetuksen vakiintuminen

Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että kaikilla on oikeus osallistua toisen 
asteen koulutukseen oppimisedellytyksistä riippumatta. oppivelvollisuutta ei 
ole peruskoulun jälkeen. opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelmassa vuosille 1999–2003 todettiin peruskoulun jälkeisestä 
koulutuksesta, että koko ikäluokalle tulee tarjota jatko-opintomahdollisuudet 
lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa. Seuraavassa kehittämissuunni-
telmassa vuosille 2004–2008 mainitaan koulutustakuu (Koulutus ja …2000; 
2004). Koko ikäluokan kouluttamisesta johtuen 1990-luvun ammatillisen 
erityisopetuksen tavoitteet ja myös haasteet ovat entisestään kasvaneet.

Ammatillisen koulutuksen rakenne on muuttunut. Kaikkien ammatillisten 
perustutkintojen valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet uudistettiin 
vuosina 1994–1995. Sisällöllisen ja rakenteellisen uudistamisen lisäksi oppi-
miskulttuuri uudistui. Johtoajatus opintojen yksilöllistämisestä luo mahdol-
lisuuksia myös erityisopetukselle, etenkin tilanteissa, joissa koulumuotoinen 
teoriaopetus ei onnistu. Käytännössä kuitenkin opiskelu nykymuotoisessa 
ammatillisessa oppilaitoksessa on erilaista kuin perinteisessä ammattikoulussa. 
opiskelijoilta edellytetään itseohjautuvuutta ja kykyä järkeviin koulutusva-
lintoihin. Erityisopetuksen ja opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea 
ammatillisen koulutuksen perustehtäviä ja mahdollistaa erityisopiskelijalle 
opintojen eteneminen ja tutkinnon saavuttaminen. 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ei erikseen mainita erityisope-
tuksen järjestämisen muotoja. Kaikkia oppilaitoksia ja niiden opiskelijoita kos-
kevat samat samat oikeudet ja tavoitteet (Miettinen 2002, 16), mitä voidaankin 
pitää hyvänä erityisopetuksena (Norwich & Lewis 2005, 11). Erityisopetuksen 
avulla pyritään turvaamaan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppiminen 
ja kasvu hänen yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Ammatillista koulu-
tusta säätelevä laki (630/98, 20§) määrittelee erityisopiskelijaksi henkilön, 
joka tarvitsee ”vammaisuuden, sairauden, kehitysviivästymän, tunne-elämän 
häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. opis-
kelijalle tulee laatia tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma. ”

Ammatillisen erityisopetuksen haasteet syntyvät toisaalta jo perusopetuk-
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sen aikana erityisopetusta saaneista oppilaista (esim. harjaantumisopetus), 
jolloin ammatillinen koulutus jatkuu useimmiten erityisammattioppilaitok-
sissa. Toisaalta erityisopetusta tarvitsevat lisääntyvässä määrin oppilaat, joiden 
erityisen tuen tarpeet ilmenevät esim. käytöksen ja motivaation ongelmina. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa ollaan uuden tilanteen edessä, ammatillisen kou-
lutuksen opiskelijoista lähes 10 % on luokiteltu erityisopiskelijaksi (Päivänsalo 
& Miettinen 2003, 8). Asiaan on kiinnitetty huomiota ja ammatillisen erityis-
opetuksen laajoja kehittämishankkeita on toteutettu valtakunnallisesti. 

Ammatillisten oppilaitosten lisäksi erityisopetusta toteutetaan 13 amma-
tillisessa erityisoppilaitoksessa. opetusministeriö on oppilaitoksien järjestämis-
luvissa määrittänyt osalle erityisoppilaitoksista erityisen koulutustehtävän. Sen 
mukaan niiden tulee huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuk-
sen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja 
ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. 
(Mänty 2002, 8–9.)

Taulukko 1. Erityisopiskelijat koulutusaloittain ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityis-

oppilaitoksissa 15.3.2005 (opetushallitus 2005b, 2005c).

Koulutusala Ammatilliset
oppilaitokset

Ammatilliset 
erityisoppilaitokset

Humanistinen ja kasvatusala 107 0

Kulttuuriala 965 344

yhteiskuntat., liiketalous-, hallintoala 1139 564

Luonnontieteet 418 139

Tekniikan ja liikenteen ala 6801 1466

Luonnonvara- ja ympäristöala 835 276

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 778 67

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3398 812

yhteensä 14 441 3668

Keväällä 2005 ammatillisen peruskoulutuksen 129 324 opiskelijasta oli 
erityisopiskelijoita 14 441 tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa (opetus-
hallitus 2005b). opiskelijamäärä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa oli 4825, 
joista erityisopiskelijoita 3668 (opetushallitus 2005c). 

3.1.4 Haasteena erityisopetuksen yhtenäinen suunnittelu

Uuden vuosituhannen vaihteeseen mennessä erityisopetuksen järjestämisen 
velvoitteet täsmentyivät. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia erityisopetuksen 
suunnitelma osana opetussuunnitelmaa. valtakunnallista ohjeistusta edustaa 
vuonna 2004 ilmestynyt ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma 
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(Ammatillisen…2004), jota edelsi erityisopetuksen strategiatyö (opetushallitus 
2002). Erityisopetukselle antoi perustaa myös opetusministeriön koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämisohjelma (Koulutuksen…2004), jossa painotetaan 
ammatillisen koulutuksen laajaa koulutustehtävää. 

oppivelvollisuuskoulun erityistä tukea tarvitsevista oppilaista suuri osa 
jatkanee opintojaan ammatillisessa koulutuksessa. oman koulutusalan valinta 
voi olla vaikeaa (esim. vehviläinen 2004) tai opiskeluvalmiudet eivät vielä ole 
riittävät. valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on syntynyt mm. tähän 
tarpeeseen. Koulutuksen järjestämislupa on ammatillisten erityisoppilaitosten 
lisäksi myönnetty 21 muulle oppilaitokselle (Miettinen 2002, 19).

Ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen systematisoituminen, mutta 
myös erityisopetuksen laajentuminen oppilaitosten ulkopuolelle ovat tämän 
ajan suuntauksia. Työssäoppimisen, opiskelun projektimuotoisuuden ja työ-
pajojen hyödyntäminen, samoin kuin ammattiosaamisen näytöt avaavat eri-
tyisopetukselle uusia mahdollisuuksia. Suunnitelmissa olevan ammatillisen 
peruskoulutuksen rahoitusperusteiden muutoksen avulla on tarkoitus mm. tu-
kea erityisopiskelijoiden integroitumista ammatillisiin oppilaitoksiin ja samalla 
vahvistaa erityisoppilaitosten roolia eniten tukea tarvitsevien erityisopetuksen 
järjestäjänä. 2000-luvulta lähtien ammatillisia oppilaitoksia kehitetään avoi-
miksi oppimisympäristöiksi, joissa erilaisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville 
opiskelijoille järjestetään monipuolisia opetus- ja tukipalveluja. Erityisoppilai-
tokset kehittyvät resurssi- ja palvelukeskuksiksi. (Ammatillisen…2004.) 

valtakunnallinen ammatillisen erityisopetuksen säätely on vuosikymmen-
ten kuluessa muuttunut. Tarkasta säätelystä on siirrytty informaatio-ohjauk-
seen. Nykypäivänä erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen suunnitelmien lisäksi 
on kiinnitettävä huomiota mm. kodin ja koulun yhteistyöhön, jota koskevat 
säädökset muuttuivat vuonna 2003 (opetushallitus 2004). opetushallituksen 
yhteistyössä muiden tahojen kanssa laatimat muutokset opetussuunnitelman 
perusteisiin astuivat voimaan vuoden 2005 syksyllä. Koulutuksen järjestäjää 
velvoitetaan entistä enemmän yhteistyöhön kotien lisäksi kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanssa. 

3.2 Ammatillisen erityisopetuksen ohjaus 

Keskiasteen koulunuudistuksen jälkeinen ammatillisen koulutuksen valtakun-
nallinen säätely aloitettiin opetusministeriön kouluosaston kehittämisohjel-
mina, jotka valtioneuvosto hyväksyi (Numminen 1980, 273–275). Ensimmäiset 
keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmat (vuodet 1982–83 ja 1984–85) 
säätelivät ammatillisen koulutuksen rakennetta (perus-, erikoistumis- ja yli-
oppilaspohjaiset linjat) ja aloituspaikkoja, jotka suunniteltiin vastaamaan 
yhteiskunnan muutoksiin, kuten ikäluokan pienenemiseen 1980-luvulla. 
Ammatillisen erityisopetuksen osalta mainittavaa oli koko ikäluokan mah-
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dollisuus päästä ammatilliseen koulutukseen. Samoin painotettiin kaikkien 
erityisopetusta tarvitsevien oikeutta opiskella pääsääntöisesti muiden kanssa 
samoissa opetusryhmissä. Koko ikäluokan kouluttamisen myötä syntyvä eri-
tyisopetuksen tarve ennakoitiin mm. siten, että erityisoppilaiden tukiopetuksen 
mahdollisuutta lisättiin ja tehostettiin oppilashuoltoa, oppilaanohjausta ja 
asuntoloiden toimintaa. (Keskiasteen…1981; 1983.)

Seuraavassa kehittämisohjelmassa (vuodet 1986–1988) erityisopetuk-
sen näkökulmasta merkittävää oli yleisten linjausten lisäksi tukiopetuksen 
lisääminen koko ikäluokan heterogeenisuudesta johtuvan tarpeen mukaisesti. 
Edelleen ohjattiin kiinnittämään huomiota pedagogisessa kehittämisessä oppi-
laitosten omaan kehittämistyöhön, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ja 
työelämäyhteyksien tiivistämiseen. Erityismainintana oli kaikkien vammaisten 
opiskelijoiden mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen vuoteen 1988 men-
nessä sekä harjaantumisopetuksen käyneiden opetuksen toteutuminen yleis-
ten ammatillisten oppilaitosten erityisryhmissä ja sosiaalihallinnon alaisissa 
laitoksissa. (Keskiasteen…1985.) 

Kehittämisohjelmien rinnalla koulutuksen ohjausta tapahtui Ammattikas-
vatushallituksen ohjeiden ja määräysten muodossa. Erityisopetuksen näkökul-
masta merkittävä määräys annettiin vuonna 1987 (Ammattikasvatushallitus 
1987). Tässä kiinnitettiin huomiota etenkin integroidun erityisopetuksen ke-
hittämiseen.

vuosien 1989–91 kehittämisohjelmassa aloituspaikkojen määrän sää-
tely muuttui aloitusryhmien säätelyksi, mutta ammatillisen erityisopetuksen 
erityisryhmien aloituspaikat kuitenkin määriteltiin edelleen. Tukiopetusta 
ja oppilaanohjausta voitiin lisätä opiskelijoiden heterogeenisyyden vuoksi. 
Muutoin erityisopetuksen osalta todettiin, että suurin osa erityisopetuksesta 
järjestetään muun opetuksen yhteydessä lukuun ottamatta harjaantumisope-
tuksesta tulleita opiskelijoita, joiden ammatillisen koulutuksen järjestämis-
vastuu on ammatillisilla erityisoppilaitoksilla. Erityisoppilaitoksia kehitetään 
asiantuntijapalveluihin ja vaikeavammaisten opetukseen keskittyviksi yksi-
köiksi. (Keskiasteen…1988.)

Keskiasteen koulutuksen kehittämissuunnitelmat muuttuivat vuodesta 
1991 lähtien koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
viisivuotisiksi kehittämissuunnitelmiksi. vuosien 1991–1996 ja 1995–2000 
ohjelmat määrittelivät ammatillisen koulutuksen tavoitteiksi etenkin jousta-
vuuden ja yksilöllisyyden. vaikka aiemmissakin suunnitelmissa on mainittu 
integroidun erityisopetuksen mahdollisuus, vasta 1990-luvulta lähtien erityis-
opetus sisältyi systemaattisemmin ja itsestään selvästi osaksi koko koulutusta. 
Koulutuksen perusturva, erityisopetuksen ennaltaehkäisy, koulukiusaamisen 
estäminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen olivat keskeistä. Ensimmäistä 
kertaa koulussa viihtymisen lisäksi kiinnitettiin huomiota syrjäytymisuhkaan 
esimerkiksi työpajatoiminnan avulla. 
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Ilomäki (2001, 53–54) pohtii, mitä keskiasteen koulunuudistuksesta jäi 
elämään. Koko ikäluokan kouluttamispyrkimyksestä huolimatta oppimisen 
ja oppisisältöjen todelliseen uudistamiseen ei ole päästy. Koulutusjärjestelmän 
pituus, mutta myös muodollisen koulutuksen yliarvostus heikentää nuorten 
koulutusmotivaatiota. vaikka ratkaisuksi on esitetty opintojen moduliraken-
netta, se on Ilomäen (2001, 54) arvion mukaan kosmeettista. Laadullinen, 
oppisisältöjen joustavuus ja epätavanomaisen oppimisen tunnustaminen ovat 
ammatillisen koulutuksen haasteita.

vuosien 1995–2000 kehittämissuunnitelma toteutui Ilomäen (2001) mu-
kaan muodollisesti vuoden 1998 lainsäädännössä lukuun ottamatta oppisopi-
muskoulutuksen mitoitusta. Uusien koululakien avulla vahvistettiin jo keski-
asteen koulunuudistuksessa asetettuja tavoitteita. (Ilomäki 2001, 117.) 

1990-luvulta lähtien kehittämissuunnitelmien oppilaitoskohtaisesta ohja-
uksesta on siirrytty laajempiin koulutuksen kokonaistavoitteisiin (elinikäinen 
oppiminen ja koulutuksen perusturva, joustavat koulutusrakenteet, kansain-
välistyminen, kestävä kehitys ja tietostrategiat), joiden mukaisista opetusjär-
jestelyistä on siirretty vastuu oppilaitoksille (Koulutus…1991; 1996). 

Laajoja kokonaistavoitteita edusti vuosien 1999–2003 kehittämissuunni-
telma, jossa kiinnitettiin huomiota koulutuksen laadun ja työelämävastaa-
vuuden parantamiseen, mutta erityisesti mainittiin osaa ikäluokkaa koskeva 
syrjäytymisuhka. Tämä asetettiin ammatillisen koulutuksen yhdeksi keskeiseksi  
haasteeksi opiskelumotivaatiota tukevien työmuotojen kehittämisen rinnalla. 
Suunnitelma ohjasi ammatillisen erityisopetuksen strategiatyön aloittamista. 
(Koulutus…2000.)

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmassa vuosille 2004–2008 
syrjäytymisen ehkäisy on edelleen vahvasti mukana: ”Nuorten syrjäytymistä 
ehkäistään vahvistamalla tukiopetusta, erityisopetusta ja opiskelija- ja oppilas-
huoltoa, toteuttamalla koulutustakuu ja kehittämällä maahanmuuttajien kou-
lutusta” (Koulutuksen…2004, 3). Suunnitelmassa painotetaan toisen asteen 
koulutuksen yhteistyötä ja uudenlaisten oppimisympäristöjen luomista moti-
vaatioltaan, tavoitteiltaan, valmiuksiltaan ja kulttuuritaustaltaan erilaisille 
opiskelijoille. opetusmenetelmiä tulee monipuolistaa hyödyntämällä uutta 
teknologiaa ja simuloimalla työelämän toimintaympäristöjä. Jokaisella perus-
tutkintoa suorittavalla tulee olla mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan 
etäopiskeluna verkon kautta. (Koulutuksen…2004.)

Tarkasteltaessa keskiasteen kehittämisohjelmia, erityisopetuksen tilanne 
näyttäytyy positiivisena. Kun kuitenkin erityisopetuksen kehittäminen oli osa 
koko keskiasteen kehittämistä, esim. Ekola, vuorinen & Kämäräinen (1991) 
arvioivat kriittisesti koko uudistuksen vaikutuksia. vaikka erityisopetuksen 
määrällinen säätely onnistuikin (emt., 47), erityisopetusta ei kuitenkaan ero-
tettu erilliseksi arviointikohteeksi. 
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Taulukko 2. opetusministeriön koulutuksen kehittämissuunnitelmat ammatillisen

erityisopetuksen näkökulmasta vuosina 1982–2008.

Keskiasteen kehittämisohjelmat 
vuosina 1982–1991

Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmat vuosina 1991–2008

Normiohjaus: mm. aloituspaikat ja linjat. Informaatio-ohjaus: vastuu oppilaitoksille.

ohjelmittain mainitut kehittämisen 
painopisteet.

oppilaitosten yhdistäminen ja toiminnan 
keskittäminen.

Ammatillinen erityisopetus:
– erityisoppilaitoksissa
– ammatillisten oppilaitosten erityisryhmissä 
 tai integroituna opetuksena
– erityisoppilaitosten ja erityisryhmien 
 aloituspaikat määritellään
– tuki- ja ohjauspalvelut, oppilashuolto.

Koko koulutusta koskevat laajat kehittämis-
tavoitteet: elinikäinen oppiminen, toisen asteen 
koulutuksen yhdistäminen, joustavat koulutus-
rakenteet, koulutuksen perusturva, työelämä-
lähtöisyys, pedagoginen kehittäminen.

Ammatillinen erityisopetus:
– osaksi yleisiä koulutuksen tavoitteita
– syrjäytymisen ehkäisy, yhteiskunnallinen 
 osallisuus ja elämänhallinnan tukeminen
– kuntoutuksellisuus osaksi koulutusta
– kansallinen strategia
– avoimet oppimisympäristöt ja pedagogiset 
 ratkaisut erityisopetuksen tueksi.

Nykypäivän ammatillisen erityisopetuksen säädöspohjana on laki amma-
tillisesta koulutuksesta (630/98). Tavoitteena on koulutuksellinen tasa-arvo 
erilaisista oppimisedellytyksistä huolimatta, työelämään sijoittuminen ja yhteis-
kunnan täysivaltainen jäsenyys. yhdenvertaisuusperiaatteen hengessä opetus 
tulisi järjestää ensisijaisesti integroituna opetuksena. Kuitenkin oppilaitoksilla 
on oikeus päättää itse erityisopetuksen järjestämisen muodoista, myös eri-
tyisryhmistä. Erityisopetuksen toteuttamiseksi edellytetään, että koulutuksen 
järjestäjä laatii erityisopetuksen suunnitelman, jossa määritellään erityisope-
tuksen periaatteet: tavoitteet ja toteutus, opetusjärjestelyt, tuki-, asiantuntija- ja 
erityispalvelut ja vastuualueet.

yhteenvetona voi todeta, että koulutuksellinen tasa-arvo on näkynyt am-
matillisen koulutuksen rakenteen uudistuksissa jo keskiasteen uudistuksesta 
lähtien, mikä on erityisopetuksen näkökulmasta merkityksellistä. Lahti (1999, 
90–91) esittää, että kuitenkin ammatillisen koulutuksen kehittämiseen on sisäl-
tynyt ristiriitaisia toiveita. Koulutuksen tasa-arvo, mutta myös työelämän odo-
tukset ammatillisuuden vahvistumisesta ja täsmäosaamisesta ovat asettaneet 
uudistuksille suuria odotuksia. Uudistuksissa on pyritty vastaamaan molempiin 
suuntiin: on vahvistettu työelämäyhteyksiä, mutta opintojen valinnaisuutta on 
lisätty. Samaa ristiriitaa pohtivat jo vuonna 1991 ammatillisen koulutuksen 
tutkijat, jotka kysyivät, onko ammatillisen koulutuksen tavoitteena elinkeino-
elämän välittömiin tarpeisiin liittyvä osaaminen vai laaja-alainen, suhdanteista 
riippuva ammattitaito (Remes 1991, 308–309). 

oppilaitoksissa työskentelevien näkökulmasta viimeiset 20 vuotta ovat 
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olleet jatkuvien muutoksien aikaa. Kuitenkin Ilomäki (2001, 232) väittää, että 
ammatillisen koulutuksen mukautumisnopeus yhteiskunnallisiin muutoksiin 
on ollut pikemminkin hidasta. opetusalan vahvuus, mahdollisuus vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen kehitykseen (myös Remes 1991, 309), edellyttää tulevai-
suuden ennakointia, suunnittelua ja muutosvalmiutta. 
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4 Ammatillisen erityisopettajan työ

4.1 Ammatillisen erityisopettajan aseman paikantaminen

Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen (2001, 129) määrittelevät eri-
tyispedagogisen asiantuntijuuden pohjautuvan kolmeen toiminta-alueeseen: 
yksilön ongelmien diagnosointiin, interventioon eli asiaan vaikuttamiseen 
ja työnjakoon erityisopettajan ja muun henkilöstön välillä. Erityisopetusta 
toteutetaan tavallisimmin yksilö- tai pienryhmämuotoisesti. Ainscow (1998, 
12) toteaa, että perinteinen erityispedagoginen tutkimustraditio on saanut vai-
kutteita psykologiasta tai biologiasta, ja erityisopetus on nähty pyrkimyksenä 
ratkaista opetuksen teknisiä ongelmia. Nykypäivän tutkimuksessa painotetaan 
Ainscowin (1998, 13) mukaan pikemminkin erityisopetuksen kysymysten 
monimuotoisuutta ja erityisopettajien työn reflektiivistä luonnetta. 

Harvemmin pohditaan erityisopettajan työn muutosta. Ammatillisessa 
koulutuksessa voidaan kysyä, minkälaista ammatillisen erityisopettajan työ on, 
ja mikä on sen muutoksen suunta. Työtä voi tarkastella mm. asiantuntijuuden 
näkökulmasta. Kun perinteisesti asiantuntijuutta on tutkittu Launiksen (1994, 
6–16) mukaan yksilöllisenä erityisosaamisena ja sitä kautta valtasuhteena, 
asiantuntijuus voidaan määritellä tiettynä aikana ja paikkana kehittyväksi 
yhteisölliseksi asiantuntijuudeksi. ”Asiantuntijuus ei toimi tyhjiössä” väittää 
Launis (1994, 13). Asiantuntijuustutkimus voi yksilöiden ja vuorovaikutus-
tilanteiden sijaan kohdistua historiallisesti ja kulttuurisesti sidoksissa olevaan 
muuttuvaan asiantuntijuuteen.

Erityisopettajan työ osana opettajan muuttuvaa asiantuntijuutta on yksi 
näkökulma. Työtä voi verrata myös muuhun asiakastyöhön, esimerkiksi sosi-
aalialan ammattien kehittymisen vaiheisiin (Honkakoski 1995; Karvinen 1996; 
Mutka 1998). Molemmilla aloilla on tarvittu työn kohderyhmittäistä erikois-
tumista, mutta nykypäivänä yhä enemmän laaja-alaista ammattitaitoa. 
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Honkakoski (1995) kuvaa sosiaalityön funktioita, joita voidaan soveltaa 
myös erityisopetukseen seuraavasti:

Taulukko 3. Sosiaalityön ja erityisopetuksen funktiot Honkakoskea (1995, 45–47)

soveltaen.

Sosiaalityö Erityisopetus

yhteiskunnan järjestyksen legitiimisyyden yllä-
pitäminen luokkavastakohtien tasoittamiseen 
pyrkivänä sosiaalipolitiikkana.

yhteiskunnan järjestyksen legitiimisyyden yllä-
pitäminen pyrkimällä tasa-arvoon takaamalla 
kaikille yhtäläiset koulutusmahdollisuudet.

Taloudellinen funktio, työvoiman 
uusintaminen. 

Työvoiman takaaminen työelämää varten.

Toimintakyvyn uusintaminen, 
syrjäytymisen ehkäisy hoidon ja 
huolenpidon avulla.

Syrjäytymisen ehkäisy koulutuksen avulla; 
yksilölliset opiskelupolut, tuki ja ohjaus.

Poikkeavan käyttäytymisen kontrollointi; 
normit, suojelufunktio.

Poikkeavan käyttäytymisen kontrollointi
erityisopetusjärjestelmän avulla, normit, 
suojelu.

Samoin kuin sosiaalityöhön, myös erityisopetukseen (taulukko 3) liittyy 
tasa-arvon pyrkimys ja etenkin ammatillisen erityisopetuksen osalta työvoi-
man takaaminen työelämään. Molempiin aloihin liittyy työ ihmisten kanssa, 
joilla on vaikeuksia eri elämän alueilla. Kuten sosiaalityön, myös nykyajan 
ammatillisen erityisopetuksen avulla pyritään mm. estämään näiden henkilöi-
den syrjäytyminen yhteiskunnasta. Tosiasia lienee kuitenkin, että myönteisten 
arvojen lisäksi poikkeavuutta on haluttu kontrolloida. yhtenä erityisopetuksen 
kritiikkinä onkin esitetty sen eristävää vaikutusta. Jo ensimmäisten apukou-
lujen perustamisesta lähtien erityisopetukseen osallistuvien oppilaiden enem-
mistön on todettu tulevan ns. alemmista yhteiskuntaluokista. (esim. Tuunainen 
& Nevala 1989.) 

Luon seuraavassa luvussa katsauksen erityisopettajuuteen profession nä-
kökulmasta ja esittelen aikaisempia erityisopettajatutkimuksia.

4.2 Erityisopettajan työ

4.2.1 opettajuus

Ammatillisen erityisopettajan työtä, sen ehtoja ja muutosta voidaan tarkastella 
yleiseen opettajuuteen kytkeytyneenä tai omana erillisenä professionaan.

opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (oPEPRo) 
selvityksen mukaan opettajuus, professio ja kvalifikaatio jäsennetään seuraa-
vasti: ”opettajuudella tarkoitetaan…opettajan työn sisältämiä osa-alueita ja 
opettajan professiolla opettajan ammatillisuuteen liittyviä tekijöitä… opettajan 
professioon sisältyy sekä ammatillinen sisältöosaaminen että yhteiskunnallinen 
tehtävä ja eettinen työn perusta.” (Luukkainen 2000, 49.) 
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Kvalifikaatiolla puolestaan tarkoitetaan tehtäviä ja toimintoja, joita hen-
kilö hoitaa työssään ja niitä tieto-, taito- ja valmiusvaatimuksia, joita tietty työ 
edellyttää (Honkakoski 1995, 77). Kvalifikaatiot liittyvät työelämän osaamis-
vaatimuksiin. Kompetenssilla tarkoitetaan tässä samaa kuin pätevyys, mikä 
tarkoittaa henkilön kykyjä, osaamista ja ominaisuuksia suoriutua tietyistä 
tehtävistä. Kvalifikaation ja kompetenssin ero on siinä, että henkilö voi olla 
pätevä tiettyihin tehtäviin (kompetentti), vaikka häneltä puuttuisikin virallinen 
pätevyyttä ilmaiseva todiste (esim. tutkinto), kvalifikaatio. (Auvinen 2004, 
34–35.)

Ammattitaito koostuu kvalifikaatioista, mutta se on enemmän kuin osiensa 
summa. Ammattitaito tarkoittaa yhteiskunnallisen työnjaon edellyttämää, kou-
lutuksen ja kokemuksen kautta hankittua yksilöllistä valmiutta tai pätevyyttä 
toimia tietyssä ammatissa. (Eteläpelto 1992, 20–21.) Asiantuntijuuden käsite 
eroaa ammattitaidosta siinä, että kun ammattiin liittyy positio tai vakanssi, 
asiantuntijuus ilmenee asiassa, aiheessa, tehtävässä tai ongelma-alueessa. Se 
voi sisältyä ammattien sisään tai niiden välille, mutta asiantuntijuudella tar-
koitetaan yleisimmin ammattien rajat ylittävää asiantuntijuutta. (Eteläpelto 
1992, 21.)

opettajan asiantuntijuus liittyy Luukkaisen (2000) mukaan kuhunkin 
aikakauteen ja sen kulttuuriin:

Kuvio 2. opettajan profession kehittyminen 1900-luvulla (Luukkainen 2000, 130).

Sosiaalistaja / kansankynttilä
yhteiskunnallinen vaikuttaja / kasvattaja

Hyvän opetus-
taidon omaaja

Reflektoiva 
tutkija

Asiantuntija
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opettajan professioon (kuvio 2) liittyi Luukkaisen (2000, 130–131) mu-
kaan aluksi yhteiskunnallinen tehtävä (1900-luvun alkuvuosikymmenet). 
Kutsumusopettajuus joutui 1970-luvulla väistymään, koska alettiin korostaa 
asiasisältöjen asiantuntijuutta, mikä oli vallalla vielä seuraavanakin vuosikym-
menenä. 1990-luvulla opettajan ammattitaidon tärkeimmäksi osaksi näytti 
nousseen oman työn arviointi ja pohdinta. Uudella vuosituhannella kansainvä-
listymisen mukanaan tuomat laajenneet toimintaympäristöt ja nykyteknologia 
ovat kasvattaneet keskustelua opettajasta yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Sahlberg (1997, 18–19) kuvaa koululaitoksen kehittymistä ensimmäisen 
vaiheen maatalousyhteiskunnan koulusta (maalaiskansakoulut esimerkkinä) 
yhteiskunnan demokratisoitumisen ja teollistumisen myötä toisen vaiheen 
kouluksi. viimeksi mainittua edustaa koulutukselliseen tasa-arvoon pyrkivä 
peruskoulu. 2000-luvun vaihteessa ei koululaitos enää pystynyt nykyisten 
rakenteidensa ja toiminta-ajatustensa puitteissa vastaamaan uusiin haastei-
siin. Tätä vielä visiona kehittyvää kolmannen vaiheen koulua Sahlberg (1997) 
kuvaa oppivaksi yhteisöksi. 

opettajankoulutuksen päämääränä tulisi olla ammattilaisia, jotka tiedon 
siirron, opetuksen suorituksen ja kontrollin sijaan toimivat kasvuun ja oppi-
miseen ohjaajina ja jotka hallitsevat oman elämäntilanteensa ja pystyvät autta-
maan muita sen hallinnassa. Heiltä edellytetään myös kehittymishaluisuutta ja 
myönteistä erilaisuutta arvostavaa ihmiskäsitystä. (Patrikainen 1997, 255.)

Kun toisaalta opettajien koulutukselle on ollut ominaista eksperttiys, eri 
kouluasteita ja aineita varten oman alansa erityiskoulutuksen saaneet opettajat, 
on jo 1980-luvulta lähtien alettu keskustella laaja-alaisesta opettajuudesta, 
kaikille opettajille yhteisestä osaamisesta (esim. vertanen 2002). Nykypäivänä 
arvostetaan opettajien persoonallisuutta, vuorovaikutusta ja kasvatustyötä, 
mutta myös laaja-alaisia valmiuksia, oman alan hallintaa, työelämätietämystä 
ja kykyä ymmärtää talouselämää (esim. Syrjälä 1998, 30–31). Mikäli opettajan 
profession katsotaan sisältävän jotakin ainutlaatuista, jota muihin ammattei-
hin ei liitetä, se asettaa Luukkaisen (2004, 24) mukaan opettajalle vastaavasti 
erityisiä vaatimuksia. opettajan professioon kuuluu poikkeuksellisen vahva 
velvoite kehittää ammattitaitoaan esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla. 

opettajankoulutuksen pitkät perinteet vahvistavat ammatin legitimiteettiä. 
Kuitenkin erityisesti 2000-luvun alussa on keskusteltu paljon opettajan am-
matin uusista vaatimuksista muuttuneessa oppimiskulttuurissa, mistä Ballet, 
Kelchtermans & Loughran (2006) käyttävät termiä ”intensification”. yh-
teiskunnallinen lukutaito, valmius jatkuvaan muutokseen ja joustava ongel-
manratkaisu ovat opettajan työn uusia vaatimuksia (esim. Luukkainen 2004; 
Tynjälä 2004), joita on alettu kutsua uudeksi asiantuntijuudeksi tai opettajan 
metakognitiiviseksi itsesäätelytaidoksi. 

vertanen (2002, 229) tutki ammatillisen toisen asteen opettajien työtä ja 
väittää, että vaikka vaatimukset opettajien perusvalmiuksista eivät muutu, 
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lähitulevaisuudessa opettajuuden tietyt osa-alueet muuttuvat. Tällaisia ovat 
ammatillinen ja pedagoginen moniosaaminen, ohjauksen ja erityisopetuksen 
taidot, yrittäjähenkisyys ja oppilaitoksesta ulospäin suuntautuminen. Toisaalta 
opettajien osaamisvaatimuksiin luetaan yleensä tietoyhteiskunnan luomat uu-
det vaatimukset. Tässä korostuu tieto, joka vertasen (2002) mukaan vääristää 
todellisuutta. Käsillä tekemisen perustaidot unohdetaan ja siihen valmistavaa 
koulutusta ei myöskään arvosteta. 

Ammatillisen opettajuuden professionaalisuus on vertasen (2002) mukaan 
kompleksista. vaikka varsinainen opettajantyö ei poikkeakaan perusasteen 
opettajan työstä, henkilön aikaisempi tausta vaikuttaa ammatilliseen identi-
teettiin. Koska ammatilliseksi opettajaksi tie on pitkä, identiteetti on kaksi-
jakoinen. Etenkin työttömyysaikoina ammatilliseen opettajankoulutukseen 
hakeutuu sellaisia henkilöitä, joilla on pitkä työkokemus. opettajaksi kasvu 
voi olla tällöin vaikeampaa. opettajantyössä ammatillisessa koulutuksessa 
kaiken kaikkiaan korostuu substanssiosaaminen ja sen ylläpito. (vertanen 
2002, 111–117.)

opettajan osaamisvaatimuksien lista on pitkä ja vaatimukset kovia. Samaa 
mieltä on Auvinen (2004), jonka tutkimus kohdistui ammatillisen korkea-as-
teen opettajiin. Auvinen tukeutuu vertasen (2002) tutkimukseen, mutta näkee 
selkeämpänä erona sen, että ammattikorkeakoulujen opettajien työtehtävät 
tulevat aiempaa enemmän erilaistumaan ja suuntautumaan voimakkaasti 
työelämän kehittämistehtäviin ja uuden tiedon tuottamiseen. Hän visioi tule-
vaisuuden ammattikorkeakoulujen opettajien työn muutosta suuntana oman 
oppiaineen hallinnasta monipuolisuuteen, työtehtävien laajuuteen, työelämäyh-
teistyöhön, asiantuntijuuden yhteisöllisyyteen. (Auvinen 2004, 367, 372.) 

Aaltonen esittää käsitteen opettajan käyttötieto. Tutkiessaan ammatilli-
sen koulutuksen opettajia Aaltonen (2003, 19–20) määrittelee käyttötiedon 
opetettavaan aiheeseen liittyvää sisältötietoa laajemmaksi. Käyttötieto on hen-
kilökohtaista, arvoihin sitoutunutta ja tavoitteellista. Toimintaympäristöön 
liittyvä tieto on yksi osa opettajan käyttötietoa. 

Tätä arvoihin liittyvää opettajan käyttötietoa peräänkuuluttaa collins 
(1991) etenkin aikuiskasvatukselta, jolla hän tarkoittaa kaikkea muodollista 
ja ei-muodollista oppivelvollisuuskoulun jälkeistä opetusta. opettajan pää-
tehtävänä on auttaa opiskelijoita ymmärtämään heidän elämäänsä rajoittavia 
yhteiskunnallisia ehtoja. opettajuuteen liittyvässä keskustelussa pohditaan 
collinsin (1991, 90–92) mukaan liiaksi ulkoisia tekijöitä, kuten muodollisia 
pätevyysvaatimuksia, jolloin huomio kiinnittyy tehokkuuteen ja tekniseen osaa-
miseen. Näkemys on mielenkiintoinen erityisopettajan työn näkökulmasta. 

4.2.2 Erityisopettajaprofessio

Erityisopetus ja erityisopettajan työ ovat olleet viime aikoina esillä julkisessa 
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keskustelussa. Kukaan ei varmaan kyseenalaista erityisopettajan tekemää työtä 
eikä sen arvoa. Työ koetaan tarpeellisena, haasteellisena, ja ehkä siihen sisältyy 
sädekehämäistä ihailuakin. Toinen asia sitten on, miten erityisopettajan työ 
määrittyy suhteessa yleiseen opettajuuteen, tulkitaanko erityisopettajan työn 
olevan eksperttiosaamista opettajuuden pohjalta. Keskustelussa on nostettu 
esille kysymys siitä, myönnetäänkö erityisopettajan työlle oma professioar-
vonsa.

yliopistojen erityisopettajankoulutusta toteutetaan osana opettajien jatko-
koulutusta tai erillisenä koulutusvaihtoehtona. oppivelvollisuuskoulun ja 
ammatillisen koulutuksen erityisopettajat eroavat toisistaan koulutussektorin 
lisäksi myös koulutustaustaltaan. 

Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa opiskelevilla kaikilla on 
poikkeuksetta kelpoisuus opettaa ammatillisessa koulutuksessa ja käytännössä 
usean vuoden työkokemus sekä omalta ammattialalta että myös opetustyöstä. 
vain osalla opiskelijoista on yliopistollinen korkeakoulututkinto. Aiemmin 
opettajana toimineilla on jo ns. hiljaista kokemustietoa, mikä näyttäisi ver-
nerssonin (1995) mukaan olevan eduksi erityisopettajan työssä menestymiselle. 
”Ihmisen hankkimalla tietämyksellä on aina kokemuksellinen luonne, mihin 
liittyy myös hiljaisen tiedon kasvava osuus jatkuvan oppimisen ja kehittymisen 
myötä. osaaminen voidaan esittää informaation hyödyntämisestä alkavana 
tiedon yhdistelyn ja käytön ketjuna”, väittävät myös Järvinen, Koivisto ja 
Poikela. (2000, 72.) 

Arkipuheessa professionaalinen tarkoittaa ammattitaitoista harrastelija-
maisen toiminnan sijasta. Ammatinharjoittajan tulee hallita työnsä ja hänellä 
tulee olla tietty pätevyys ja koulutus. Ammatille, jota voidaan kutsua pro-
fessioksi, asetetaan korkeat vaatimukset (Hautamäki ym. 2001, 199–201; 
Luukkainen 2004, 21):

•	 riittävä erityisasiantuntemus: oma käsitejärjestelmä
•	 eettinen koodi: yhteinen hyvä, toiminta asiakkaan parhaaksi
•	 ammatillinen autonomia: vastuullinen itsenäisyys, oman ammattitaidon 
 kehittäminen
•	 ammatin yhteiskunnallinen arvostus
•	 ammattipätevyys: pätevyyskriteerit, ammattiin valinta ja erottaminen.

Kivirauma (1991, 11) on arvioinut erityisopettajuuden professionaalista 
luonnetta. Kun alun perin sanalla professio viitattiin mihin tahansa ammat-
tiin, vähitellen arvostetuimpien ammattien harjoittajat erottautuivat omaksi 
joukokseen. Näitä olivat lääkärit, lakimiehet ja papit. Muut ammatit jäivät 
ammateiksi ja muodostivat omia ammattiliittojaan. Arvostetun profession 
edustajat erotti muista se, että heillä oli monopoliasema ja paremmat mah-
dollisuudet ajaa oma etujaan. 
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voidaanko erityisopettajia verrata eliittiopettajiin? Kun erityisopettajuu-
den taustalla on yleinen opettajuus, mikä on erityisopettajien suhde muihin 
opettajiin? Kivirauma (1991, 23, 89) viittaa Bartiin (1984) ja Tomlinsoniin 
(1982), joiden mukaan erityisopettajat sijoittuvat opettajahierarkian pohjalle. 
He ovat alisteisia muille opettajille. Muut ohjaavat heille oppilaat, muut pro-
fessiot ovat oppilaan siirtoprosessin tekijöinä, eikä erityisopettajilla ole omaa 
autonomiaa. Kun professioille on tyypillistä korkean statuksen asiakaskuntaan 
kiinnittyminen, samaa ei voi sanoa erityisopettajista, joiden asiakaskunnan 
muodostaa matalan statuksen omaavat, ts. normaalille opetukselle haittaa 
tuottavat oppilaat. 

Erityisopettajankoulutuksen arvostaminen yliopistollisena koulutuksena 
ja koulutuksen kiinnittäminen tieteenalaan, erityispedagogiikkaan, näyttäisi 
nostavan sen professionaalista tasoa. Ammatin autonomian ja itsemääräämis-
oikeuden voi olettaa nousevan erikoistumiskoulutuksen myötä. 

Kun erityisopettajien oma käsitejärjestelmä pohjautuu omaan tieteenalaan, 
erityispedagogiikkaan, sen olettaisi tukevan erityisopettajuuden oikeaa pro-
fessionaalisuutta. Toisaalta voi kysyä, millä muulla tavoin erityispedagogiikka 
eroaa muista tieteistä kuin kohderyhmiä koskevan erityistietämyksen suhteen.  
Kivirauma (1991, 16) esittelee Raivolaa (1989) mukaellen profession yhden 
ominaisuuden: yleisölle arvokkaan ja tarpeellisen tiedon kontrollin. Erityistietä-
myksen avulla ammattiryhmä voi legitimoida professionaalisia etuoikeuksiaan. 
Tässä on olennaista tiedon yleisyysaste, ei niinkään sisältö. Tieto ei saa olla 
liian epämääräistä tai yleistä. oman tieteenalan kautta erityisopettajat saavat 
oman eettisen koodiston, mikä on yksi professionaalisuuden kriteeri. 

The council for Exceptional children (cEc) on selvittänyt erityisopettajien 
työn osaamisalueita. Ensimmäinen ohjeisto valmistui vuonna 1992, jonka myös 
Pohjoismainen opettajaneuvosto hyväksyi. ohjeisto uusittiin vuonna 2000.  
Tämä standardi- ja ohjekirja on laaja ja se sisältää tieto- ja taitonormien lisäksi 
erityisopettajien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutukseen sekä aloitte-
levan erityisopettajan työnohjaukseen liittyviä ohjeistoja ja normeja, eettisiä 
koodeja sekä ammattikäytäntöä. Normisto voidaan tulkita käsittämään myös 
niitä alueita, joita erityisopettajien koulutukseen tulisi sisältyä. (Hautamäki 
ym. 2001, 220–228.)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 
määrittelee erityisopettajan pätevyysvaatimukset. Ammatillinen erityisopet-
tajankoulutus antaa kelpoisuuden toimia ammatillisen koulutuksen kaikissa 
erityisopetustehtävissä. Kuitenkin aiemmin mainittu koulutusalakohtaisuus 
asettaa käytännössä omat ehtonsa.

Ammatillisten erityisopettajien koulutuksen historia on siis jo kohta kol-
menkymmenen vuoden mittainen. Tuunainen (1985, 28) mainitsee esitelles-
sään erityisopettajankoulutuksen sijoittumista Suomen koulutuskenttään, että 
vaikka vielä 1980-luvun puolivälissä muissa Pohjoismaissa erityisopettajan-
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koulutusta annetaan erillisissä opettajakorkeakouluissa, tätä ”voidaan pitää 
sivuutettuna vaiheena suomalaisessa koulutusajattelussa”. Kun perinteisesti 
koulutuksen tasokkuuden mittarina pidetään suoritettuja yliopistollisia tutkin-
toja, ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoilla vain pienellä osalla 
on yliopistollinen koulutustausta. Kuitenkin ammatillisen erityisopetuksen 
vahva sidos ammatinopettamiseen liittää erityisopettajat ammattikorkeakou-
lujen ammatillisiin opettajakorkeakouluihin, oppilaitoksiin, joissa ammatillisia 
opettajia on perinteisesti koulutettu.

4.2.3 Erityisopettajan työtä koskevia tutkimuksia

Erityisopettajia koskevaa tutkimusta on eritellyt mm. Tuunainen (1985, 28–29). 
varsinaista tutkimusta on vähän, mutta Tuunainen mainitsee ainakin Ihatsun 
(1978), ojasen (1979), Ahvenaisen ja Laakson (1981) ja Ahvenaisen, Laakson 
ja Mobergin (1981) työt. Myös Ahvenainen (1983) kartoitti erityisopetta-
jan työtä. Nämä 1970- ja 1980-luvuille sijoittuneet tutkimukset tai selvityk-
set ajoittuivat vaiheeseen, jolloin laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva oli 
muotoutumassa. Erityisopettajatutkimuksissa ei ole mainintaa ammatillisista 
erityisopettajista. Sen sijaan ammatillisen erityisopettajan työhön välillisesti 
liittyviä tutkimuksia löytyy, esimerkkeinä Honkasen (2006) ja Turpeisen (2003) 
tutkimukset. 

Myöhempiä erityisopettajatutkimuksia ovat esimerkiksi Hautamäen, Kuu-
selan ja Männyn (1996) tutkimus, joka liittyi erityisopettajien valmistumiseen 
Suomessa vuosina 1960–94. Ström (1996) tutki osa-aikaisen erityisopetuksen 
toimintamalleja, työskentelytapoja ja ammattirooleja. Strömin myöhemmässä 
tutkimuksessa (1999) teemana oli erityisopetuksen kehittäminen kunnissa 
toimintatutkimuksellisesti erityisopettajien yhteistyönä.

Huhtasen väitöstutkimus koski perusopetuksen osa-aikaista erityisopetusta 
(2000). Kaikkosen (2003) tutkimus sijoittui ammatillisen koulutuksen kenttään 
ja siinä vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten opettajankoulutukseen. 

Erityisopettajia koskevia professiotarkasteluja ovat maassamme tehneet 
lähinnä Kivirauma & Wallenius (2004), Kivirauma & Kuorelahti (2002) ja 
Kivirauma (1991). Tuoreimpia erityisopettajatutkimuksia edustaa ensin mai-
nittu, turkulaisia erityisopettajia ja erityisopetusta koskeva tutkimus, jossa 
tarkasteltiin erityisopettajan työtä useasta näkökulmasta. 

Kivirauma ja Kuorelahti (2002) tutkivat perusopetuksen eri luokka-astei-
den erityisopettajien alalle hakeutumista, omia koulukokemuksia sekä sosiaa-
lista ja kokemuksellista taustaa. Tutkimukseen sovellettiin sukupolviajattelua 
eli pyrittiin selvittämään eri aikoina syntyneiden erityisopettajuusidentiteettejä. 
Tutkimus kertoi erityisopettajien myönteisistä kokemuksista omasta koulun-
käynnistä, kuitenkin niin, että viidesosa vastanneista oli viihtynyt ainakin 
ajoittain huonosti koulussa. Erityisopettajaksi näytti valikoituneen aidosti 
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työstä kiinnostuneet opettajat. vastaajat arvioivat sisällöllisen kiinnostuksen 
suuremmaksi erityisopettajaksi hakeuduttaessa kuin opettajankoulutusvai-
heessa. (emt., 36, 38.) Kysely- ja elämäkerta-aineiston perusteella Kivirauma 
ja Kuorelahti (2002, 55) toteavat, että verrattaessa vastaajia toisiinsa, heidän 
joukostaan on hahmotettavissa erityisopettajatyyppi, joka johtuen omista 
kielteisistä koulukokemuksista on lähtenyt parantamaan koulua ja toimimaan 
heikompien puolella. 

Thunebergin (2000) lisensiaatintutkimus liittyi erityisopettajankoulutuksen 
opettajavalintoihin. Tutkimuksessa selvitettiin koulutuksen valintakokeeseen 
osallistuvien minäkuvaa. Ruotsalaisia erityisopettajatutkimuksia ovat tehneet 
mm. Bladini (1990) ja vernersson (1995), joka tutki peruskoulun erityisopet-
tajien käsityksiä ammattipätevyydestä. Tutkimalla erityisopettajien käsityksiä 
työstään selvitettiin sitä tietoa ja ammattiosaamista, jonka he kokevat työnsä 
ydinsisällöksi. vernersson (1995) kysyi, minkälaisia tietoja erityisopettajat 
pitivät tärkeinä työssään, kuinka he ovat hankkineet nämä tiedot, minkälaisia 
opetustavoitteita erityisopettajat pitävät tärkeinä, ja mitä metodeja erityisopet-
tajat pitävät työssään merkityksellisinä. (vernersson 1995, 7–8.)

Erityisopettajan tärkeimpiä osaamisalueita ovat vernerssonin (1995, 40–
42) mukaan tiedollinen ja sosiaalinen osaaminen. Hän jakaa osaamiskategoriat 
tiedonhankinnan mukaan. Muodollista tiedonhankintaa edustavat erilaiset 
lyhyemmät tai pidemmät koulutukset, kurssit ja kirjallisuus. Ei-muodollista 
tiedonhankintaa taas ovat toiminta koulussa, keskustelut, opintopiirit ja yhteis-
työ. Tiedollisen osaamisen toinen kategoria, ekologinen osaamisalue, kehittyy 
kokemuksen ja koulutuksen myötä. olennaista kuitenkin on, että ekologinen 
osaaminen on kehittyvä, ei muodollisen erityisopettajankoulutuksen avulla 
savutettava valmis taito. Tällä vernersson (1995) viittaakin täydennyskoulu-
tuksen merkitykseen osana ammattitaidon ylläpitämistä. Toinen kategoria, 
sosiaalinen osaaminen, koostuu ”sopivasta persoonallisuudesta”, hiljaisesta 
eli vaikeasti sanallisesti ilmaistavasta osaamisesta sekä kokemuksen myötä 
kehittyvästä osaamisesta. Nämä kaikki edustavat vernerssonin (1995, 42) 
mielestä nonformaalin koulutuksen kautta syntyvää osaamista.

varsinaista erityisopettajan työtä koskevien tutkimusten lisäksi löytyy 
tutkimuksia, jotka kohdistuvat opettajan työhön integroidussa erityisopetuk-
sessa. yhtenä esimerkkinä on Brownell, Adams, Sindelar & Adamsonin (2006) 
tutkimus. Sen tarkoituksena oli selvittää, kuinka opettajatuella ja kollegiaa-
lisella yhteistyöllä voidaan parantaa yleisopetuksen opettajien opetustaitoja 
erityistukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Tutkimuksen mukaan opettajat 
hyötyivät yhteistyöstä, mutta he erosivat siinä, minkälaista yhteistyötä arvos-
tettiin. Tutkijat päättelivät, että systemaattinen yhteistyö ja opettajien tuki on 
tarpeellista, kun opetusryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. 
Kuitenkin tuen muotoja tulee olla erilaisia erilaisten opettajapersoonallisuuk-
sien ja yksilöllisten opetustyylien vuoksi.
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5 Tutkimusaineistot ja niiden analyysi

5.1 Tutkimusote

Tämä tutkimus on fenomenografinen (ilmiötä kuvaava) laadullinen tapaustut-
kimus. Sen lähtökohtana on todellisen elämän ilmiöiden kuvaaminen ja koh-
teen tutkiminen kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on tulkita erityisopetuksen 
ja erityisopettajien työn muutosta haastattelemalla Jyväskylän ammattiopiston 
oppilaitosjohtoa ja ammatillisia erityisopettajia. 

Tutkimusstrategian valintaan vaikuttavat yinin (1994, 5–9, 13) mukaan 
tutkimuskysymysten tyyppi, tutkijan vaikutusmahdollisuudet ilmiöön ja se, 
tutkitaanko nykyhetkeä vai menneisyyttä. Mikäli kysymyksessä on ilmiöi-
den selittäminen, tapaustutkimus soveltuu hyvin. Tapaustutkimus voidaan 
määritellä lähestymistavaksi, jossa tutkitaan tämän päivän ilmiöitä aidossa 
tilanteessa erityisesti silloin, kun ilmiön ja sen kohteen rajat ovat epäselvät. 
Tiedonhankinnan tulee olla monipuolista ja aikaisempaa tutkimustietoa tulee 
hyödyntää. 

Tapaustutkimuksia voi olla erilaisia riippuen tutkimuksen tarkoituksesta 
(Merriam 1998, 34–40). Historiallisen tapaustutkimuksen avulla käyttäyty-
mistieteissä ei ainoastaan kuvailla tapahtumia menneisyydessä, vaan pyritään 
sen kautta ymmärtämään jotakin nykyisyyden ilmiötä. on tavallista tutkia 
jonkin organisaation muutosta. Tätä samaa kuvaa Engeström (2004, 2002) 
selvittäessään kehittävän työntutkimuksen mallia, joka toimii tutkimukseni 
työkaluna. Ilmiön muutosten kuvaamisen avulla voidaan ymmärtää tutkimus-
kohteen nykypäivän ilmiöitä. 

Pattonin (2002, 55) mukaan tapaustutkimuksessa ”case” voi olla esim. 
henkilö, tapahtuma, ohjelma, organisaatio tai tapahtuma. Tässä tutkimuksessa 
tapaus muodostuu organisaatiosta ja sen erityisopettajista.

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten erilaisia käsityksiä 
jostakin ilmiöstä, jolloin ollaan tekemisissä kielen kanssa. Käsitys on jonkin 
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ilmiön kuva, joka on muodostunut kokemuksen ja ajattelun avulla. (Ahonen 
1994, 114–117.) Tällöin sivutaan väistämättä arvoja, jotka vaikuttavat siihen, 
mitä ajattelemme asioista ja miten niitä kuvaamme. Perinteistä objektiivisuutta 
ei voi saavuttaa. ”voimme saada tulokseksi vain ehdollisia selityksiä johonkin 
aikaan ja paikkaan rajoittuen” (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152). 
Tutkimukseni on peruslähtökohdaltaan paikallinen, eikä se selitä ammatillisen 
erityisopettajan työtä muissa kohteissa. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinnassa käytetään yleensä 
menetelmiä, joissa tutkittavien näkökulmat ja mielipiteet pääsevät esille. Esi-
merkkinä tästä on teemahaastattelu, jossa vuoropuhelunomaisesti käsitellään 
tutkittavaa asiaa. Edelleen tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksen-
mukaisesti, ei satunnaisotantaa käyttäen. Laadulliselle tutkimukselle on omi-
naista joustavuus ja tutkimussuunnitelman muunneltavuus. Tutkija ei pyri 
aineiston analyysissä testaamaan teoriaa tai hypoteeseja, vaan tarkastelemaan 
siinä aineistoa monipuolisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 151–155.) Pyrin antamaan 
tutkittaville mahdollisuuden oman työn kuvaukseen ja sen avulla tarkastelen 
ilmiötä, ammatillisen erityisopettajan työtä, osana kehittynyttä ja muuttunutta 
ammattikoulutusta.

Käytän tutkimusraportissani joitakin käsitteitä eri merkityksissä. Sanoilla 
erityisopettaja ja erityisopetus viittaan joko käsitteeseen yleisellä tasolla tai 
oppivelvollisuuskouluun/ammatilliseen koulutukseen. Kun haluan painottaa 
tiettyä kouluastetta, joko mainitsen täsmennyksen erikseen tai sitten tekstin 
asiayhteydestä selviää, kummasta erityisopetuksen sektorista on kysymys. Kai-
kilta ammatillisissa erityisoppilaitoksissa työskenteleviltä opettajilta vaaditaan 
erityisopettajankoulutus, joten tässä mielessä heidän asemansa on selkeä. olen 
rajannut tämän tutkimuksen käsittelemään ammatillisen erityisopettajan työtä 
ainoastaan tavallisten ammatillisten oppilaitosten näkökulmasta. Käytän täl-
löin termiä ammatillinen oppilaitos. Kun viittaan ammatilliseen erityisoppilai-
tokseen, mainitsen sen erikseen. Erityisopetuksella tarkoitan kaikkea sitä työtä, 
jota erityisopettajat tekevät tai joka erityisopetuksen käytännön järjestämiseen 
oppilaitoksissa liittyy. Erityisopettajuus-termin määrittelen käsittämään tässä 
yhteydessä paitsi erityisopettajan konkreetin työn, myös hänen käsityksensä 
erityisopetuksen arvoperustasta sekä omasta ammatillisesta identiteetistään. 
Erityisopetuksen kohteesta, opiskelijasta, käytän vaihtelevasti joko termejä 
erityistä tukea/tukea ja ohjausta tarvitseva tai erityisopiskelija. 

5.2 Kehittävän työntutkimuksen malli tässä 
tutkimuksessa

Tutkimukseni käynnistymiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät. Työskentelin 
1980-luvulla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja 1990-luvulla ammatilli-
sessa oppilaitoksessa, joissa erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana voi-
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mistui keskustelu erityisopetuksesta ja sen lisääntyvästä tarpeesta. opettajien 
näkökulmasta huolta aiheuttivat toisaalta kasvava erityisen tuen ja ohjauksen 
tarve ja toisaalta tukijärjestelmän keskeneräisyys. Tämän tutkimuksen lähtö-
kohtana ovat pohdinnat siitä, minkälainen ammatillisen koulutuksen rakenne 
on ollut, minkälainen se on nyt ja millä tavoin oppimisen toimintaympäristö 
tuottaa erityisen tuen tarvetta.

Tutkimuskohteeni on laaja, ja valitsin lähestymistavan, jossa pelkkä nyky-
hetken kuvaaminen ei riitä ymmärtämään ilmiön kokonaisuutta. Tutkimusot-
teen haasteellisuudesta huolimatta halusin selvittää nykyhetkeä tarkastelemalla 
aluksi mennyttä. Erityisopetus ei ole koulun muusta toiminnasta irrallista, vaan 
sitä toteutetaan koulun sisällä, sen perustehtäviä tukien. Kehittävän työntut-
kimuksen valinta tutkimuksen työkaluksi perustuu erityisopetuksen tarkaste-
lemiseen osana muuttuvia koulutuksen tehtäviä, tavoitteita ja rakennetta. 

Kehittävällä työntutkimuksella tarkoitetaan Suomessa 1980-luvun alussa 
kehitettyä lähestymistapaa työn ja organisaatioiden tutkimiseen ja kehittämi-
seen (Engeström 2002, 11). Se pyrkii yhdistämään tutkimuksen, käytännön 
kehittämistyön ja koulutuksen. Se on osallistava työskentelytapa, missä työn-
tekijät analysoivat ja muuttavat omaa työtään niin, että ulkoapäin ei pyritä 
tarjoamaan valmiita ratkaisuja. 

Työn analyysiyksikkönä käytetty toimintajärjestelmän malli on Engest-
römin (1987, 81–82) mukaan pienin ja pelkistetyin inhimillisen toiminnan 
kokonaisuuksien yksikkö. Mallin avulla analysoidaan toiminnan sisäistä dyna-
miikkaa ja historiallista muutosta yksilön ja organisaation vuorovaikutuksessa. 
Toimintajärjestelmää analysoidaan yleensä jonkun toimijan/toimijaryhmän 
näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin sekä erityisopetusta että esimiesten ja 
ammatillisten erityisopettajien näkökulmaa. Tutkimusotteen valintaan vaikutti 
se, että halusin tutkia toimijoiden käsityksiä työstään, enkä esimerkiksi ha-
vainnoida, mistä työtehtävistä heidän työnsä koostuu. Koulun muutosta kos-
kevissa tutkimuksissa (esim. Boshuizen ym. 2004; Senge, Ross, Smith, Roberts 
& Kleiner 1994) painotetaan sitä, että opettajien tulisi tulla tietoiseksi usein 
tiedostamattomista perususkomuksista ennen kuin muutos on mahdollista. 
Näin ollen erityisopetuksen tekijöiden, esimiesten ja erityisopettajien käsitysten 
analyysi voi toimia jatkotyöskentelyn pohjana.

Käytin tässä tutkimuksessa soveltaen kehittävän työntutkimuksen yh-
teisöllistä mallia. Tutustuin Jyväskylän ammattiopiston erityisopetukseen ja 
sen vaiheisiin lähtien ensimmäisen ammatillisen oppilaitoksen perustamisesta 
vuonna 1910. Aikarajauksen toinen pää on syksyssä 2003, jolloin tein haastat-
telut. Erityisopetuksen vaihekuvaus perustuu esimieshaastatteluihin (N=7) sekä 
kirjallisiin lähteisiin. vaihekuvaus kertoo esimiesten käsityksistä siitä, miten 
erityisopetus on Jyväskylän ammattiopistossa lähtenyt liikkeelle ja kuinka se on 
kehittynyt. Toinen osa muodostuu erityisopettajien (N=15) haastatteluista. 
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Kuvio 3. Erityisopetuksen toimintajärjestelmä.

Tässä tutkimuksessa toimintajärjestelmällä tarkoitetaan Jyväskylän am-
mattiopistoa, jonka erityisopetukseen tutkimus kohdistuu. Malli (kuvio 3) 
on pelkistetty kuvaus siitä toimintaympäristöstä ja sen osatekijöistä, missä 
erityisopettajan työ toteutuu. Malli sisältää seuraavat määritykset (Engeström 
2002, 1987):

•	 Toimintajärjestelmän tekijällä tarkoitetaan yksilöä tai ryhmää, jonka 
työhön analyysi kohdistetaan. Tässä tutkimuksessa tekijä on ammatillinen 
erityisopettaja koulutusalallaan.

•	 Toimintajärjestelmän kohde tarkoittaa ilmiöiden, esineiden tai olento-
jen kokonaisuutta, jossa työyhteisö pyrkii saamaan aikaan muutoksia. 
Tässä tutkimuksessa tarkastelen erityisopettajan työn kohdetta toisaalta 
erityisopetuksen vaiheiden kuvauksen, toisaalta erityisopettajien käsitysten 
avulla.

•	 Toimintajärjestelmän tuloksella tarkoitetaan muutoksia ja vaikutuksia, 
joita toiminnan avulla pyritään saamaan aikaan. Tässä tutkimuksessa 
erityisopettajan työn tulosta tarkastellaan sekä vaihekuvauksen että eri-
tyisopettajien käsitysten analyysin kautta.

Erityisopetuksen
tekijärakenne

Erityisopetuksen
rinnakkaiset työprosessit

Erityisopetuksen
kohde ja tulos

Erityisopetuksen
välineet ja mallit
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•	 Toimintajärjestelmän välineet ovat työn käsitteellisiä malleja, toiminta-
ohjeita ja työkaluja (Simoila 1994, 13–14): 
– Miksi-välineet ovat käsitteellisiä malleja ja teorioita, joilla työntekijä
 perustelee toimintaansa.
– Miten-välineet kuvaavat työn käsittelyä 
 (esim. ulkoiset työohjeet tai sisäistetyt toimintaohjeet).
– Mitä-välineet ovat helpoimmin havaittavia, ulkoisia osia, 
 esim. esineet. Tässä tutkimuksessa välineillä tarkoitetaan miksi- ja 
 miten-välineitä.

Erityisopetuksen rinnakkaisprosesseiksi määrittelen:

•	 Toimintajärjestelmän säännöt, jotka ovat työtoimintaa säätelemään tuo-
tettuja kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä, ohjeita ja normeja. Tässä 
tutkimuksessa säännöillä tarkoitetaan sekä erityisopetuksen vaihekuvauk-
sen että erityisopettajien käsitysten kautta tarkasteltuna erityisopetuksen 
työn vastuuta, itsenäisyyttä ja toiminnan vapautta sekä erityisopetuksen 
säädöksiä ja ohjeita.

•	 yhteisö, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan erityisopettajan omaa 
toimintaympäristöä, koulutusalaa tai koko ammattiopistoa.

Kehittävän työntutkimukseen kuuluu kuvaus työn kehitysvaiheista (syk-
leistä) ja niiden sisällä syntyneistä kehityshaasteista eli ristiriidoista (Engeström 
1995, 137–139). Kokosin erityisopetuksen vaiheiden ja erityisopettajahaastat-
telujen pohjalta kuvauksen siitä, kuinka ammatillisen erityisopettajan työ on 
muuttunut (luku 7.6) ja mitkä ovat erityisopetuksen ajankohtaiset kehittämisen 
haasteet (liite 5).

5.3 Kohdeoppilaitokset

Perehdyin Jyväskylän ammattiopiston erityisopetukseen oman työhistorian 
ja nykyisen työn avulla sekä toimimalla ammatillisten erityisopettajien alu-
eellisessa verkostossa. Työskentelin yhdessä Jyväskylän ammatillisessa oppi-
laitoksessa vammaistyön opettajana vuodesta 1993 vuoteen 2000 saakka, 
ja tämä aika, samoin kuin aikaisempi työkokemukseni ammatillisessa eri-
tyisoppilaitoksessa perehdyttivät minua tutkimusaiheeseen. Nykyinen työni 
ammatillisten erityisopettajien kouluttajana Jyväskylän ammattikorkeakou-
lussa on laajentanut näkemystäni ammatillisesta erityisopetuksesta, koska 
opiskelijani tulevat eri puolelta maata sekä ammatillisista oppilaitoksista että 
erityisoppilaitoksista.

Ammatillinen koulutus on laajaa, mutta rajasin tutkimuksen koskemaan 
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oppilaitosmuotoista toimintaa seuraavissa oppilaitoksissa:

1. Jyväskylän aikuisopisto
2. Kauppaoppilaitos
3. Palvelualojen oppilaitos
4. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
5. Tekninen ammattioppilaitos. 

Aineiston keruun ajankohtana, syksyllä 2003, Jyväskylän ammattiopisto 
koostui viidestä ammatillisesta oppilaitoksesta, oppisopimuskeskuksesta ja 
Best Western hotelli Priimuksesta. Myöhemmin ammattiopisto on laajentunut, 
Suomen Konservatorio liitettiin siihen vuonna 2004 ja Keski-Suomen käsi- ja 
taideteollinen oppilaitos vuonna 2005. 

Taulukko 4. Jyväskylän ammattiopiston oppilaitoksien opiskelija-, erityisopiskelija- ja 

ammatillisten erityisopettajien määrä vuoden 2003 lopussa.

oppilaitos Kokonaisopiskelijamäärä Erityisopiskelijat Erityisopettajat

Aikuisopisto  498  13 (2,6%)  4+1*

Sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitos

 745  21 (2,8%)  1

Tekninen ammattioppilaitos  1578  160 (10,1 %)  6+1*

Palvelualojen oppilaitos  702  58 (8,3 %)  5

Kauppaoppilaitos  574  2 (0,3%)  -

yhteensä  3599  241 (6,7 %)  16+2*

Lähde: Jyväskylän ammattiopisto, tilinpäätökset 2003
*Kaksi yliopistossa erityisopettajankoulutuksen suorittanutta. Lukuihin ei sisälly erityisopetuksen 
projektimuotoisen, ammattiopiston ulkopuolisen opettajan toiminta.
Aikuisopiston osalta huomioidaan aikuisten opetussuunnitelmaperusteinen koulutus ja aikuisten 
näyttötutkintoon valmistava koulutus.

Taulukossa 4 esitän Jyväskylän ammattiopiston oppilaitoksia, opiskelijoita 
ja erityisopettajia koskevia tunnuslukuja vuoden 2003 lopussa. oppilaitoksia 
oli viisi ja niiden opiskelijamäärä 3599. Tekninen ammattioppilaitos ja seu-
raavaksi sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualan oppilaitokset muodostavat 
suurimmat yksiköt. Aikuisopisto ja kauppaoppilaitos ovat opiskelijamääräl-
tään lähes samankokoiset. 

Erityisopiskelijaksi nimettyjen opiskelijoiden lukumäärä vaihteli oppi-
laitoksittain. Teknisen oppilaitoksen erityisopiskelijamäärä oli suhteellisesti 
suurin. Sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen erityisopiskelijoiden mää-
rät olivat edellistä selvästi pienemmät. Kaupan ja hallinnon alalla oli pienin 
erityisopiskelijamäärä. oppilaitoksittain vaihteleviin lukuihin vaikuttanevat 
alojen erikoisluonteet, koulutukseen hakevien opiskelijoiden vuosittain vaih-
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televat suosituimmat koulutusalat, oppilaitosten toimintakäytänteet, mutta 
myös opintojen ohjaus. 

vakituisessa työsuhteessa olevia koulutettuja ammatillisia erityisopettajia 
oli ammattiopistossa vuoden 2003 lopussa 16. yliopistossa erityisopettajaksi 
opiskelleita oli kaksi, joista toinen työskenteli pääosin yleisaineiden opettajana 
ja toinen koulutuspäällikkönä, ei opetustyössä.

5.4 Erityisopetuksen vaiheet

5.4.1 Aineiston hankinta

Tutkimustehtäväni mukaisesti halusin selvittää, mitä erityisopetus on ollut 
ja mitä se on nyt ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän ammattiopiston 
vaiheita tutkimalla hain linjoja ja käännekohtia, jotka ovat liittyneet erityis-
opetuksen muotoutumiseen. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen tarkasteluajankohta ulottui 
vuodesta 1910 (ensimmäinen oppilaitos perustettiin) vuoteen 2003. Erityis-
opetuksen vaiheiden selvittämisessä keräsin aineistoa suullista muistitiedon 
avulla (esimieshaastattelut, N=7), sekä kirjallisia dokumentteja hyödyntäen. 
Käytin kauppaoppilaitoksesta, Jyväskylän ammattikoulusta ja keskusammatti-
koulusta kertovia teoksia sekä yhtä kaikkia oppilaitoksia kuvaavaa lähdettä, 
lisäksi teknistä ammattioppilaitosta koskevaa painamatonta lähdettä sekä 
Jyväskylän ammattiopiston tilinpäätöstä, vuosijulkaisua ja toimintakertomusta 
vuodelta 2003.

Engeströmin (2002, 138) mukaan ”organisaatiota tai työprosessia koske-
vat historiikit ovat hyödyllisiä, mutta vähemmän luotettavia. Usein alkuperäistä 
dokumenttiaineistoa on vaikea saada tai sitä on säilynyt vain satunnaisina 
sirpaleina. Pitkän kokemuksen omaavien työntekijöiden ja asiakkaiden suul-
linen muistitieto on korvaamattoman arvokasta konkreettisuutensa vuoksi.” 
Käyttämäni Jyväskylän ammattiopetusta kuvaavat teokset olivat osittain hen-
kilökohtaisia, kehittämisessä mukanaolleiden henkilöiden kuvauksia toimin-
nasta. Ne sisälsivät faktatietoa (mm. oppilaitosten perustamisajankohdat), 
mutta myös muistelmatyyppistä kerrontaa.

Tarkoitukseni oli saada vaihekuvauksen avulla tietoa organisatorisista, mutta 
myös laadullisista muutoksista. valitsin esimiesten käsitysten tarkastelun taustoit-
tamaan erityisopetuksen kokonaisasemaa, koska käsityksien analyysi voi toimia 
pohjana muutokselle. Esimieshaastattelut (N = 7) koostuivat neljän nykyisen 
rehtorin ja heidän esimiehensä, tulosaluejohtajan, haastatteluista. viidennen op-
pilaitoksen haastatteluhetkellä toimen vastaanottanutta rehtoria en haastatellut. 
Haastattelin myös kahta rehtorin tehtävistä siirtynyttä henkilöä, koska heillä 
oli pitkä kokemus Jyväskylän ammatillisesta koulutuksesta. olin työn kautta 
tavannut kaikki heistä aiemmin ja yksi rehtori oli aiempi esimieheni.
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Esimieshaastattelujen ja dokumenttien avulla kokosin kuvauksen oppi-
laitosten organisatorisesta ja laadullisesta muutoksesta erityisopetuksen näkö-
kulmasta. Muodostin Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen vaiheiden 
kuvauksen syksyn 2003 aikana, ja korjaukset tein vuosien 2004 ja 2005 ai-
kana. 

Tutkimus eteni seuraavasti: Sain tutkimusluvan elokuussa 2003, jonka 
jälkeen esimieshaastattelut käynnistyivät. Toteutin nämä 8.9–22.9.2003 vä-
lillä. Tarkoituksena ei ollut selvittää esimiesten urakehitystä tai työtehtäviä. 
Haastattelujen tavoitteena oli kerätä tietoa ammattiopiston toiminnan ja siihen 
linkittyvän erityisopetuksen vaiheista alkaen vuodesta 1910 ja päättyen vuo-
teen 2003. Käytin teemahaastattelua, jonka teemarungon muodostin tutkimus-
kysymysten ja kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän osatekijöiden 
pohjalta (Esimieshaastattelujen runko on liitteessä 1):

•	 vastaajan taustatiedot: koulutustausta ja työkokemus.
•	 oman oppilaitoksen vaiheet: perustaminen ja kehittyminen.
•	 Erityisopetus oman oppilaitoksen pedagogisessa kehittämisessä.
•	 Erityisopetuksen vaiheet omassa oppilaitoksessa: mitä vaiheita 
 erotettavissa, mikä kehitystä on ohjannut, mikä on ollut säädöspohja
 ja miten erityisopetuksen tavoitteet ovat muuttuneet?
•	 Erityisopetuksen nykytilanne: tekijät ja toteuttamisen muodot.
•	 Erityisopetuksen haasteet lähitulevaisuudessa.

otin yhteyttä kaikkiin seitsemään esimieheen sähköpostitse ja esitin tutki-
muslupani, pyynnön osallistua haastatteluun ja selvitin tutkimuksen tavoitteet. 
Lähetin haastateltaville teemahaastattelurungon, johon heillä oli aikaa perehtyä 
ensimmäisellä haastateltavalla kaksi viikkoa ja muilla pidempi aika. Haastatte-
lut toteutettiin sovittuina aikoina joko ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 
(yksi haastattelu) tai ko. oppilaitoksessa (kuusi haastattelua). Haastattelu eteni 
jaetun teemarungon mukaisesti. äänitin haastattelut heidän suostumuksellaan 
ja aloitin analysoinnin limittäin viimeisten haastattelujen kanssa. Haastatte-
lujen kesto vaihteli yhdestä tunnista kahteen tuntiin/henkilö. Kirjoitin kaikki 
haastattelut käyttäen Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Ei-verbaalin viestinnän 
jätin pois (tauot, ääntelyt yms.). Aineistoa kertyi 40 sivua. Tallensin kunkin 
haastattelun omaksi tiedostokseen. 

5.4.2 Aineiston analyysi

Aloitin esimieshaastattelujen analyysin koodaamalla haastateltavat merkin-
nällä E1–E7. Litteroin kunkin haastattelun merkitsemällä sivun laitaan ana-
lyysiteemat, joiden muodostamista ohjasivat haastatteluteemat, mutta myös 
kehittävän työntutkimuksen välineet: 
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•	 oppilaitoksen organisatoriset muutokset
•	 Erityisopetuksen asema
•	 oppilaitoksen erityisopetuksen vaiheet 
•	 Erityisopetuksen tekijät ja toteuttamisen muodot
•	 Erityisopetuksen haasteet.

Esimiesten haastatteluaineistoon ja kirjallisiin dokumentteihin perehty-
mällä kokosin alustavan erityisopetuksen vaihekuvauksen siten, että poimin 
haastatteluista oppilaitoksittain faktatiedot, kuten vuosiluvut, oppilaitosten 
yhdistämiset, nimenvaihdokset ja erityisopetusta koskevat tiedot. Piirsin vai-
heet, täydensin niitä ja täsmensin tietoja analyysin edetessä. 

Faktatietojen jälkeen koodasin haastatteluaineiston analyysiteemojen 
mukaisesti tekemällä merkinnät sivun laitaan. Esimieshaastattelujen tehtävä 
oli taustoittaa erityisopettajien työn kuvausta. Käsittelin aineistoa siten, että 
yhdistin kustakin haastattelusta (tietojen lisäksi) laadullisia muutoksia, jotka 
sijoitin alustavaan vaihekuvaukseen ao. ajankohtaan. Erityisopetuksen vaihe-
kuvauksen rakentaminen perustui osin lainsäädännön säätelemiin ja osin Jyväs-
kylän ammattiopetuksen organisatorisiin käännekohtiin ja myös esimiesten 
käsityksiin koulutuksen laadullisista muutoskohdista. Esimerkki 2000-luvun 
erityisopetuksen kuvauksesta:

E3: Tulevaisuus?...Yksilöllisempää ohjaamista, että mielelläni ottaisin myös sen 

toisen pään mukaan. Voisiko erityisopiskelija olla se, joka menee nopeasti eteen-

päin ja omia polkujaan? Tokihan se suurin ryhmä on sen, mikä menee muiden 

mukana. Mahdollisuus on sillä lailla, että kun koulutus joustaa myös ajallisesti, 

niin niitä pitäisi osata käyttää, eri vaihtoehtoja. Ja sitten näitä yksilöllisiä malleja ja 

opetusmalleja, kuinka sama opettaja voisi toteuttaa isossa ryhmässä? Erityisopis-

kelijoissakin on sellaisia, jotka eivät tarvitse niin paljon tätä kontaktiopetusta, että 

annettais mennä eri tavalla.

E7: Muuten sen suuntauksen tulisi mennä siihen, oppimisen pitäisi yhä enemmän 

olla sitä tekemällä oppimista kaikilta osin…siihen integroidaan sitä tarvittavaa 

teoriaa sen verran, kun sitä tarvitaan…kyllähän se luovuus olisi semmoinen, että 

olisi kykyä, mutta että se kyky saataisiin elämään ja käyttöön ja niin kuin tuota roh-

keasti kokeilemaan uudenlaisia juttuja. Itse asiassa, jos lukee vanhaa kirjallisuutta, 

niin kaikkeahan on jo tehty. Ei tarvitse oikeastaan mitään uutta keksiä, kun että 

ottaisi käyttöön vaan. Siis murtamaan raja-aitoja, joka päivä kyseenalaistamaan 

sitä toimintatapaa, miten me ollaan tehty ja miten tehdään tänään. Että olisko 

viisasta lähteä tekemään tulevaisuudessa toisella tapaa.

Erityisopetuksen vaiheet eivät ole yhtä pitkiä. Erityisopetuksen käynnisty-
minen ja toiminnan vakiintuminen oli aluksi hidasta. Myöhemmin ammatillisen 
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koulutuksen nopeat muutokset nopeuttivat myös erityisopetuksen kehitystä. 
vaihekuvauksen viimeisimmät vaiheet ovat ajallisesti lyhyimmät. En ole ku-
vannut vaiheita yksityiskohtaisesti, vaan huomioiden tärkeimmät muutokset 
ja toimenpiteet, joilla oli merkitystä erityisopetuksen muutoksen kannalta. 
Täydensin aineistoa keskusteluilla useiden ammatillisen erityisopetuksen his-
toriaa tuntevien henkilöiden kanssa.

Palautin vaihekuvauksen kahteen kertaan haastateltujen rehtoreitten esi-
miehelle, koska hänellä on yleiskuva koko ammattiopistosta. Korjasin lähinnä 
vuosilukuihin tai oppilaitosten hallinnollisiin yhdistämisiin liittyviä epätark-
kuuksia. Täydensin haastatteluja useiden nykyisten ja jo eläkkeelle siirtyneiden 
ammatillisen koulutuksen työntekijöiden kanssa.

5.5 Ammatillisten erityisopettajien työ

5.5.1 Aineiston hankinta

Kun tutkitaan erityisopetusta ammatillisessa oppilaitoksessa, tulisi tutkimuk-
seen oikeastaan sisällyttää kaikkien henkilöryhmien edustajia, rehtoreista avus-
tavaan henkilökuntaan. vaikka erityisopetus näyttääkin liittyvän jokaisen 
ammatinopettajan työhön (esim. vertanen 2002), tämä tutkimus keskittyy 
päätekijäryhmän, ammatillisten erityisopettajien, työhön. Tähän ei sisälly 
koulutusala- tai oppilaitoskohtaista vertailua, vaikka sivuankin sitä lyhyesti 
joissakin kohdissa. Aikarajauksesta johtuen ammatillisen erityisopettajan työn 
kuvaus koskee aikaa syksyyn 2003 saakka. 

Ammatillisten erityisopettajien käsityksiä koskeva tutkimusaineisto koos-
tuu ammattiopiston viiden oppilaitoksen, syyskuuhun 2003 mennessä amma-
tillisen erityisopettajankoulutuksen suorittaneen ja yhden ns. vaihtoehtoisen 
koulutusmallin opettajan haastattelusta (N = 15). Syyskuussa 2003 Jyväskylän 
ammattiopistossa työskenteli 16 erityisopettajankoulutuksen suorittanutta 
päätoimista erityisopettajaa. Heistä kahdella oli yliopistossa suoritettu erityis-
opettajankoulutus. Rajasin heidät tutkimuksesta, koska toinen heistä toimi 
koulutuspäällikkönä, ei opetustyössä, ja toinen yleisaineiden opettajana, jonka 
työstä noin kolmasosa oli lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksisten opiskelijoiden 
ohjausta. Mielenkiinnon kohteenani oli nimenomaan ammatillinen erityisopet-
tajuus eli opettajat, jotka ovat ammatillisia opettajia ja joilla on ammatillinen 
erityisopettajankoulutus. 

Aineistonkeruumenetelmä määräytyi tutkimuksen luonteen kautta. Kun 
tutkitaan ajattelu- ja toimintamalleja, tutkimusmenetelmän tulee mahdollistaa 
tutkittavien oman näkökulman esittäminen. Kuitenkin Alasuutarin (2001, 160) 
mukaan on idealisoitua puhua ”yksilön aidosta olemuksesta ja todellisista 
sisäisistä tunteista ja merkityksistä, joita syvähaastattelulla pyritään vangit-
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semaan”. Haastattelutekniikoiden tarkoitus on kuulla ihmistä, mutta ei ole 
mahdollista saada selville absoluuttista ihmisten totuutta. 

En kerännyt aineistoa esim. havainnointien tai työpäiväkirjojen avulla. 
Haastattelun avulla kerätyt erityisopettajien käsitykset työstään antavat nä-
köaloja työn muuttamiseen ja edelleen kehittämiseen. Kuten virkkunen (2005) 
sanoo, työyhteisöjen muutoksissa ja uudelleenjärjestelyissä on perinteisesti 
ajateltu vastuun olevan johdolla ja asiantuntijoilla. ”Muutosten tahdin kiih-
tyessä vaiheittainen eteneminen johdon teoriasta työntekijöiden käytäntöön 
ei enää riitä. Toiminnan toteuttajien on oltava aiemmin ja vahvemmin mu-
kana ei vain työprosessien, vaan myös toiminnan sisällön ja toteuttamistavan 
uudistamisessa. ” (virkkunen 2005, 1.) Toimijoiden tulisi vastata aktiivisesti 
muutokseen (myös Kemmis & Taggart 2000). 

Teemahaastattelua voidaan pitää syvähaastattelun tyyppisenä aineiston-
keruumuotona. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu. Se sisältää ennalta 
muotoillut kysymysalueet, teemat, mutta haastattelun edetessä teemoja on 
mahdollisuus syventää, muutella ja painottaa. Metodologisesti teemahaas-
tattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, sekä heidän näille asioille 
antamiaan merkityksiä ja niiden syntyä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) 

Muodostin erityisopettajien haastattelun pääteemat tutkimuskysymyksistä 
ja toimintajärjestelmän osatekijöistä (haastattelurunko on liitteessä 2). Sekä 
tutkimuskysymyksiä että haastattelurunkoa rakentaessani hyödynsin Strömin 
(2001) erityisopettajien ja Simoilan (1994) terveydenhoitajien työtä koskevia 
tutkimuksia. Teemarungon rakentamisessa auttoi myös ammatillisia erityis-
opettajia koskeva selvitykseni (Hirvonen 2002). 

Haastattelurunko muodostui seuraavista teemoista:

•	 Taustatiedot, hakeutuminen opettajaksi ja työkokemuksen määrä.
•	 Hakeutuminen erityisopettajaksi.
•	 Käsitykset erityisopettajankoulutuksesta saaduista valmiuksista.
•	 Erityisopetustyön sisältö (työtehtävät).
•	 Erityisopetuksen pedagogiset mallit.
•	 Erityisopetuksen kokonaisuus, työnjako ja ohjaus.

Tutkimus eteni seuraavasti: Järjestin kevätlukukauden 2003 lopussa alu-
eellisen ammatillisen erityisopetuksen verkostoryhmän kokoontumisen, jossa 
esittelin erityisopettajille tutkimussuunnitelmani ja pyysin heidän suostumus-
taan haastatteluun. Paikalla oli haastateltavista viisi erityisopettajaa. Lähetin 
syyskuussa 2003 kaikille 15 erityisopettajalle sähköpostitse pyynnön osallistua 
haastatteluun. Sovin yksilölliset haastatteluajat ja -paikat siten, että varsinaiset 
haastattelut pääsin suorittamaan lokakuun 2003 – tammikuun 2004 välillä 
(24.10.2003–15.1.2004). 
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Käytin erityisopettaja-termiä koskemaan kaikkia haastateltavia. Määritte-
lin haastattelun alussa, mitä erityisopetuksella tässä tutkimuksessa tarkoitan: 
kaikkea sitä työtä, mitä koulutettu erityisopettaja tekee erityisopiskelijoiden 
parissa tai erityisopetukseen liittyen. Pyysin heitä kuvaamaan haastattelussa 
työnsä erityisopetuksellista ulottuvuutta joko erityisopettajana tai ammatin-
opettajana. Projektityössä ollutta erityisopettajaa kehotin kertomaan edellisestä 
lukuvuodesta (2002–2003), jolloin hän oli opetustyössä.

Haastatteluista seitsemän oli yksilö- ja neljä parihaastattelua. yleensä 
pari- ja ryhmähaastatteluja käytetään tutkimuksissa, joissa tutkittava kohde 
on haastateltavilla yhteinen tai kyse on arkaluontoisista asioista (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 61–62). Perusteena käyttämilleni parihaastatteluille oli se, että 
erityisopettajat toimivat tiiviisti parityönä samalla koulutusalalla, tai jos he  
itse ehdottivat yhteishaastattelua.

Erityisopettajat valitsivat haastattelupaikan. Neljä parihaastattelua ja 
kolme yksilöhaastattelua toteutuivat erityisopettajien työpaikalla, jossa käy-
timme joko henkilön omaa työhuonetta tai muuta tilaa. Neljä haastateltavaa 
valitsi työpaikkani, ammatillisen opettajakorkeakoulun. Haastattelut tapah-
tuivat pääosin rauhallisessa ympäristössä. yhdessä tapauksessa haastattelu 
häiriintyi joko puhelinsoittojen tai huoneeseen saapuvien kollegoiden takia. 
Keskeytin haastattelun nauhoituksen siksi ajaksi. 

äänitin neljä ryhmähaastattelua ja kuusi yksilöhaastattelua c-kaseteille. 
yksi haastateltava ei halunnut äänitystä nimettömyyssuojan vuoksi. Toteutin 
haastattelun siten, että kirjoitin tietokoneelle näkyviin haastattelukysymykset 
ja vastaukset saman tien henkilön läsnäollessa. Muiden kohdalla kirjoitin 
haastattelut äänitteen pohjalta viikon sisällä. olin rakentanut haastattelun 
sellaiseksi, että aluksi kysyin faktatietoa, mm. koulutus- ja työhistorian ja 
työkokemuksen opettajana. 

Tunsin 15 erityisopettajasta 13, ja se helpotti haastattelun sujumista. Toi-
saalta taas (esim. Hirsjärvi & Hurme 2001, 95) jokaiseen haastattelutilantee-
seen, kuten yleensäkin vuorovaikutukseen, sisältyy erilaisia rooliodotuksia. 
oma roolini suhteessa haastateltaviin oli pääasiassa neutraali. olimme ta-
vanneet 13 haastateltavan kanssa suhteellisen säännöllisesti erilaisissa työhön 
liittyvissä tilanteissa. Heistä kahdelle olen toiminut vuosia sitten kouluttajana, 
minkä en kuitenkaan havainnut vaikuttavan haastattelun kulkuun, koska he 
kokivat tämän tutkimuksen avulla voivansa kehittää erityisopetusta. Kaksi 
haastateltavaa olin tavannut vain satunnaisesti aiemmin. 

Kaksi muuta erityisopettajaa kiinnittivät huomiota nimettömyyteen. otin 
tämän huomioon myöhemmin siten, että järjestin kaksi tilaisuutta (23.9 ja 
9.11.2004), joissa palautin alustavat tulokset haastateltaville. Tavoitin näin 
seitsemän erityisopettajaa. Kolmas tilaisuus, sekä esimiehille että erityisopet-
tajille yhteinen, järjestettiin 21.4.2005. Kukaan ei esittänyt muutoksia, mutta 
yhteisen keskustelun pohjalta tein joitakin täsmennyksiä. 
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Haastateltavien oli mahdollista tutustua teemoihin ennen haastattelua, 
koska lähetin heille haastattelun teemarungon etukäteen sähköpostitse. yksi 
erityisopettaja oli valmistanut haastattelutilanteeseen teemojen mukaisen kir-
jallisen yhteenvedon. Haastattelujen kesto vaihteli yhdestä tunnista kolmeen 
tuntiin, riippuen siitä, oliko kyseessä yksilö- vai parihaastattelu. 

Sijoitin haastattelun faktakysymykset alkuun. Etenin haastatteluissa tee-
moittain, mutta vaihtelin kysymysten esittämisjärjestystä jonkin verran. Niissä 
haastatteluissa, joissa haastateltavat tuottivat lyhyitä vastauksia, etenin ennalta 
suunnittelemassani teemojen järjestyksessä kuitenkin niin, että tein lisäkysy-
myksiä. Tavoitteenani oli saada henkilö tuottamaan sujuvammin mielipitei-
tään. Niukkiin vastauksiin ei mielestäni ollut syynä tutkijan tai äänittämisen 
jännittäminen, vaan henkilöiden kommunikaation tyyli. Mahdollisesti asiaan 
vaikutti kokemukset omien käsitysten esittämisestä työyhteisössä, johon he 
viittasivatkin. 

yleisesti ottaen erityisopettajat puhuivat työstään mielellään. He kokivat 
saavansa äänensä kuuluville ja että ”vihdoinkin joku heitä kuuntelee” (N5). 
Tutkimukseen osallistuminen koettiin yhteiseksi pyrkimykseksi vaikuttaa eri-
tyisopetuksen suuntaan ja linjauksiin. 

Parihaastattelussa sovimme yhteisesti etenemisjärjestyksen siten, että alun 
faktakysymyksien kohdalla esitin kysymykset vuorotellen, mutta sen jälkeen 
he saivat vastata missä tahansa järjestyksessä. Huolehdin itse siitä, että sain 
kummankin vastauksen kysymyksiin. 

Käytin varsinaisten erityisopettajien haastattelujen rinnalla keskusteluja 
useiden erityisopetuksen asiantuntijoiden kanssa. Lukuisat lyhyemmät tiedus-
telut ja keskustelut kasvattivat käsitystäni tutkittavasta ilmiöstä. 

5.5.2 Aineiston analyysi

Kvalitatiivisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda selkeyttä hajanaiseen 
aineistoon, tiivistää sitä kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaa-
tiota ja löytää siitä implisiittiset merkitykset (Eskola & Suoranta 1998,137; 
Kvale 1996, 187). Tutkimuksessani haen vastauksia vähän tutkittuun ja melko 
selkiytymättömään aiheeseen. Pyrin jäsentämään erityisopettajan työtä ja tar-
kastelemaan sen merkitystä osana ammatillista koulutusta. 

Eskola & Suoranta (1998, 149–150) ja Kvale (1996, 187) määrittelevät 
kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysin ja tulkinnan erot. Aineiston 
analyysi on erotettavissa tulkinnasta siten, että analyysissä tutkija erottaa 
raakamateriasta (datasta) tutkimusongelmien kannalta olennaisen aineksen. 
vasta tästä luokitellusta datasta (informaatiosta) tutkija tekee tulkintoja. Toisen 
näkemyksen mukaan kysymys on analyysin ja tulkinnan jatkumosta. Koko 
tutkimusprosessiin sisältyy monia tulkintoja. Haastateltava on tehnyt omia 
tulkintojaan haastattelutilanteessa, ja tutkija sitä ennen luodessaan haastat-
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telukysymykset. Aineistoa käsitellessään ja raporttia laatiessaan tutkija tekee 
tulkintoja. Lukija tekee sitten viimeisen tulkinnan lukiessaan raporttia. (esim. 
Denzin & Lincoln 1994, 500–507.)

Nämä pohdinnat liittyvät kiinteästi tutkimukseeni, jossa selvitetään eri toi-
mijoiden käsityksiä asiasta. Haastatteluaineiston analyysin tarkoituksena onkin 
kertoa heidän näkökulmansa erityisopetukseen. Koulun muutoksien kohtaa-
misessa on esim. Boshuizen ym. (2004) mukaan keskeistä se, että implisiittinen 
tieto muutetaan eksplisiittiseksi. Ns. sanaton, usein kokemusperäinen tieto saa 
kielellisen muodon ja se voi toimia muutoksen työkaluna (virkkunen 2001).

Kirjoitin haastattelut muutoin sellaisenaan, mutta en ottanut mukaan 
nonverbaalia viestintää (yskähdyksiä, taukoja tms.). Käytin Word-tekstinkä-
sittelyohjelmaa, ja tallensin kunkin haastattelukerran omaksi tiedostokseen. 
Tiedostoja muodostui 11, koska muodostin neljän parihaastattelun tiedostot 
yhdeksi tiedostoksi. Tekstisivuja kertyi 139.

Erityisopettajankoulutukseen (samoin kuin opettajaksi hakeutumiseen) 
liittyvässä analyysissa tutkittavien lukumäärä oli 14, koska yhdeltä puuttui 
opettajan- ja erityisopettajankoulutus. Koodasin haastateltavat siten, että mer-
kintä N1–N10 kuvaa haastateltua kymmentä naiserityisopettajaa ja M1–M5 
viittä mieserityisopettajaa.

Bogdanin & Biklenin (1992, 166) mukaan tutkija etsii tekstistä säännön-
mukaisuuksia ja kuvioita, muodostaa sanoja/lauseita kuvaamaan näitä toistu-
via ilmiöitä ja järjestää aineiston näiden koodauskategorioiden mukaisesti. 

Kun analysoidaan esim. jonkun työntekijäryhmän käsityksiä työstään 
kehittävässä työntutkimuksessa on eroja verrattaessa sitä fenomenografiseen 
tutkimukseen: ”Tärkein ero tavanomaisen fenomenografisen tutkimuksen 
ja kehittävässä työntutkimuksessa tehdyn käsitysten analyysin välillä on kä-
sitystyyppien tulkinnan teoreettisessa viitekehyksessä. Tavanomaisen feno-
menografia pyrkii löytämään vastaajien käsitysten analysoinnin ja luokittelun 
ulottuvuudet haastatteluvastauksista itsestään, mieluiten ilman ennalta omak-
suttua teoreettista kehystä. Kehittävän työntutkimuksen hankkeissa tehdyissä 
käsitysten analyyseissä sen sijaan hyödynnetään tietoisesti toimintajärjestelmän 
rakennemalleja ja kyseisen työn historiallisessa analyysissa löydettyjä kehitys-
vaiheita.” (Engeström 2002, 142.) Tässä tutkimuksessa käytin molempien 
haastatteluaineistojen analyysissä sekä aineistolähtöisyyttä että kehittävän 
työntutkimuksen mallin työkaluja. 

Analyysini eteni niin, että muodostin analyysin luokitusrungon sekä haas-
tatteluteemoista (Eskola & Suoranta 1998, 175–180) että aineistolähtöisesti. 
Taustatietoihin ja erityisopettajankoulutukseen liittyvät tiedot luokittelin haas-
tatteluteemojen mukaisesti. Taustatiedot-luokkaan sisällytin haastateltavan iän, 
ammatillisen peruskoulutuksen, haastateltavan käsitykset opettajaksi hakeutu-
misestaan ja työkokemuksen. Toinen luokka muodostui erityisopettajankou-
lutukseen hakeutumisesta ja arviosta koulutuksesta saaduista valmiuksista.
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Taulukko 5. Erityisopettajien haastatteluaineiston luokittelurunko.

Luokittelurunko Haastattelurungon teema 

1. Taustatiedot Taustatiedot: ikä, koulutustausta, opettajaksi hakeutuminen 
ja työkokemus.

2. Erityisopettajankoulutus ja 
koulutuksen arvio

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksesta saadut 
valmiudet.

3. Työtehtävät Erityisopetustyön sisältö.

4. Työn kokonaisuus Erityisopetus osana ammatillista koulutusta. 

5. Työn mallit Erityisopetuksen välineet ja pedagogiset mallit.

Luokittelurungon teemat 3 (Työtehtävät), 4 (Työn kokonaisuus) ja 5 (Työn 
mallit) syntyivät aineistolähtöisesti ja teemarungon pohjalta. Litteroin ma-
nuaalisesti kaikki 11 haastattelua merkitsemällä luokittelurungon mukaiset 
merkinnät sivun reunaan. 

Muodostin neljä alatiedostoa luokittelurungon kohdasta 1 (Taustatiedot): 
ikä, koulutustausta, opetuskokemus ja nykyinen työ. vastaavasti luokittelurun-
gon kohdasta 2 (Erityisopettajankoulutus) keräämäni ilmaukset ryhmittelin 
kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä oli koulutukseen hakeutumisen perus-
teena. Arvion erityisopettajankoulutuksesta jaoin neljään ryhmään erityis-
opettajien kuvauksen perusteella. Pyrin ryhmittelyjen avulla muodostamaan 
kokonaiskuvan erityisopettajankoulutukseen liittyvistä tekijöistä. 

vaikka en tutki yksittäisten erityisopettajien urakehitystä, halusin saada 
analyysin avuksi kokonaiskäsityksen erityisopettajien työn vaiheista. Koko-
sin tutkimushenkilöittäin erityisopettajan työprofiilit, joita käytin analyysin 
tukena. 

Erityisopettajien työtehtävien kuvaukseksi kokosin kunkin erityisopetta-
jan ilmaisut, jotka liittyivät luokittelurungon kohtaan 3 (Työtehtävät). Luin 
teemaan kuuluvia ilmauksia ja tulkitsemalla niitä muodostin seitsemän työn 
kokonaisuutta. 

Tutkimustehtävien mukaisesti kiinnostukseni kohteena oli erityisopetta-
jien käsitykset työnsä sisällöstä, ts. se, miten erityisopettajat kuvaavat omia 
työtapojaan ja työn ehtoja. Luin luokittelumerkintöjäni kohdasta 4 (Työn ko-
konaisuus) ja 5 (Työn mallit) kunkin erityisopettajan kohdalla. vertasin aluksi 
erityisopettajien taustatietoja ja kuvauksia työn malleista ja reunaehdoista 
tutkimushenkilöittäin. Sain tämän kautta 15 erilaista kuvausta ammatillisen 
erityisopettajan työstä. 

Jatkoin 15 erityisopettajan työn mallien lukemista ja muodostin käsityk-
sen samankaltaisista, toistuvista työn tekemisen tavoista. Toisaalta taas kaksi 
haastateltavaa saattoi kuvata työtään samantyyppisesti, mutta painottaa eri 
asioita. 
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Taulukko 6. Esimerkki työtehtävien ”yksilötyö” muodostamisesta alkuperäisistä

ilmauksista. 

Alkuperäiset ilmaukset Pääluokka

M2: Henkilökohtaisten haastattelujen ja kaiken 
saattaenvaihdon ja tiedon niputtaminen yhteen 
ja siitä tehdään opiskelijan hops/oppimissuunni-
telma…oppilaan vahvuuksien huomioimista ja 
vaikeuksien helpottamista, tiedon hankkimista 
kotoa ja aikasemmasta koulutuksesta…Proses-
soin sitä yksilöä koko päivän. Joskus iltasinkin 
mietin, mitä tekisin jonkun suhteen.

N9: Jos mä ajattelen nykyistä työtä, mulla on 
siinä se oppilas, niin mä yritän oppia tunte-
maan sen ihmisen ja saada luottamuksellisen 
suhteen…sen erityisopetuksen kanssa on niin, 
että siinä rakennetaan sitä yksilön oppimis-
ohjelmaa, opinto-ohjelmaa sille yhdelle…siinä 
pitää olla mielettömän tarkka, mitä se osaa…me 
käydään sitä keskustelua ja tehdään oma oppi-
misohjelma.

N10: Mähän tein ne kartotukset siellä ja olen 
käynyt keskustelut, mitä yhden opiskelijan 
kanssa pitäis tehdä, tukiopetus lähti liikkeelle. 
Meillä on tällaisia sovittuja töitä, kuten alku-
kartoituksia… me tehtiin myös joitain kirjallisia 
tehtäviä, mistä siinä on kysymys ja mistä lähteä 
liikkeelle.

yksilötyö: yksilöllisen oppimisen kartoitus

Tutkijan on mahdollista analysoidessaan haastatteluaineistoa joko muo-
dostaa teema-alueita sidoksissa tutkimushenkilöihin tai sitten irrottaa erilaisia 
kuvauskategorioita erilleen, ikään kuin pelkistetyksi tyypiksi (Eskola & Suo-
ranta 1998; Kvale 1996; Simoila 1994). Kiinnitin aluksi erityisopettajien työn 
mallit henkilöön/henkilöpariin, koska se tuntui luonnollisimmalta. Kuitenkin 
useampi erityisopettaja esitti useita päällekkäisiä, samantyyppisiä työnsä ku-
vauksia. Muodostin erityisopettajien työorientaatiot siten, että ryhmittelin 
samankaltaiset, saman merkityssisällön omaavat ilmaukset yhteen, ja nimesin 
ne kyseistä työtapaa parhaiten kuvaavalla ilmauksella. Kutsun teema-alueita 
erityisopettajien työorientaatioiksi. Esimerkki työorientaatio ”Työn kautta 
yksilölliset vahvuudet esiin” nimeämisestä: 

M5: Me enemmän ollaan siinä kentällä oppilaiden kanssa. 

Me ei juurikaan istuta siinä kopissa silloin kun sitä työtä tehdään.

M5: Ne tuli työn lomassa puhumaan kaikista asioistaan, osa tuli 

puhumaan vaikeuksistaankin. Kyllä se porukka siinä kiinteytykin. 
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M3: Ei ole olemassa hirveesti sellasia erityisopetuksen kikkoja. Ehkä se perustuu 

siihen, että tehdään oppilaitten kanssa töitä…sitten vähän valkataan, että kaikki 

ei tee samoja hommia…ja ollaan itte siinä hommassa mukana.

Nimesin työorientaatiot sen mukaan, mikä oli työn pääasiallisin orientaatio 
(eli laadullinen työn tekemisen tapa). yhdistin samankaltaiset teemat ja näin 
uusia teemoja muodostui yhdeksän. Haastatteluparien työorientaatioiden sa-
mansuuntaisuus selittynee sillä, että parit kuvasivat työnsä sujuvan joustavasti 
vaihdellen eikä työtehtävissä ollut jäykkiä rajoja. 

Päädyin käyttämään haastatteluaineiston raportoinnissa suoria lainauksia, 
koska tutkijana haluan tuoda lukijalle nähtäväksi tulkinnan perusteita (Eskola 
& Suoranta 1998). Haastattelu tutkimusmenetelmänä perustuu kieleen, ja 
kysymyksessä on koko ajan tapahtuva tulkinta. Tutkittaessa tietyn ryhmän 
käsityksiä työstään halutaan useimmiten myös vaikuttaa tutkittavan kohteen 
muuttumiseen – tai ainakin toivotaan sitä. Työn muuttumisen väline on kieli. 
Kuvaamalla työtä voidaan samalla myös muodostaa uusia käsityksiä siitä 
ja muuttaa merkityksiä. Tutkija voi uskoa haastatteluaineistonsa edustavan 
suhteellista totuutta, ts. että aineisto on järjestetty tiettyä asetelmaa silmällä 
pitäen. Tällöin voisi puhua monista totuuksista. (Eskola & Suoranta 1998, 
138–145.) 

yhdistämällä laatimani neljä ammattiopiston erityisopetuksen vaihetta 
erityisopettajien käsityksiin työstään tavoitteenani oli esittää ammattiopiston 
erityisopetuksen muuttumisen linjauksia ja erityisopettajan työn liittymistä 
tähän muutokseen. 

Kvale (1996, 187) painottaa laadullisen aineiston analyysitapojen suhteelli-
suutta. Menetelmät ovat vain työkaluja, mutta päävastuu analyysin tekemisessä 
on aina tutkijalla, niissä päätöksissä ja valinnoissa, joita hän on tutkimuspro-
sessin aikana tehnyt. Tässä tutkimuksessa erityisopettajilta kysyttiin heidän 
käsitystään omasta työstään, ts. siitä, mitä he tekevät ja millä tavalla. Koska 
15 haastateltavasta 14 oli työskennellyt opettajana vähintään 10 vuotta ja 
kuusi haastateltavaa yli 20 vuotta, pitkä kokemustausta auttoi jäsentämään 
omaa työtä. 
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6 Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen
vaiheet

Kuvaan tässä luvussa sitä, kuinka erityisopetus muotoutui Jyväskylän ammatti-
opistossa osana oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta. Nykyisten viiden 
ammatillisen oppilaitoksen vaiheisiin liittyy monia organisatorisia muutoksia. 
oppilaitokset ovat toimineet eri nimillä, yhdistämisten jälkeen on syntynyt suu-
rempia yksiköitä, ja toiminnan kohde on laajentunut. oppilaitosten uudelleen 
organisoinnista ja muutoksista johtuen käytän tässä tarkastelussa oppilaitosten 
nimien lisäksi koulutusalanimityksiä. 

Lähtökohtanani oli tutkia ammatillisen erityisopettajan työtä suhteessa 
kontekstiin, ammatillisen koulutuksen toteutukseen, eikä irrallisina tehtävinä. 
Erityisopetusta kehitettäessä koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosjohdon käsi-
tykset ovat ratkaisevassa asemassa. Tästä syystä erityisopetuksen vaihekuvaus 
perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi esimiesten käsityksiin näistä vaiheista. 
vaihekuvaus voi parhaimmillaan toimia myöhemmin erityisopetuksen kehit-
tämisen tukena.

on huomattava, että vaikka Engeström (2002, 135–139) kutsuu työn 
kehityshistorian tutkimista historialliseksi analyysiksi, vaiheistuksen avulla ei 
tässä pyritä yksityiskohtaiseen kuvaukseen, vaan pikemminkin keskittymään 
niihin linjauksiin, joilla oli merkitystä erityisopetuksen kannalta. Tarkastelu 
on (Engeströmin 2002, 137) mukaan hyödyllistä tehdä rinnan sekä yleisellä, 
valtakunnan tasolla että paikallisella, kyseisen organisaation tasolla. Suullisen 
muistitiedon lisäksi on hyvä käyttää dokumentteja. 

Erityisopetuksen vaihekuvauksen tehtävänä on avata ammatillisen koulu-
tuksen muuttuvaa maailmaa ja erityisopettajan työn taustaa. Kuten virkkunen 
(2005, 4) sanoo: ”Historiallinen tutkimus pyrkii selvittämään menneiden ta-
pahtumien kulun. Kehitystutkimus pyrkii selvittämään järjestelmän kehityksen 
liikevoimia, kehityksen vaiheita sekä järjestelmän rakenteen ja toimintaperiaat-
teen laadullisia muutoksia. Kehitystarkastelu pelkistää historiallisen kehityksen 
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monista mutkista ja yksityiskohdista kehitysvaiheet ja sen kullekin vaiheelle 
ominaisen rakenteen ja toimintaperiaatteen.”

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen vaihekuvauksen ajanjaksot pe-
rustuvat sekä rakenteellisiin että laadullisiin, erityisopetuksen näkökulmasta mer-
kittäviin muutoksiin. vaiheet ovat eri pituiset, mikä kertoo erityisopetuksen aluksi 
hitaasta, mutta viime vuosikymmeninä yhä nopeammasta kehittymisestä. 

Luon ammattiopiston erityisopetukselle taustaa limittämällä paikallis- 
ja valtakunnallisen tason. Kuvaan kunkin vaiheen alussa erityisopetuksen 
yleistä kehittymistä, jonka jälkeen seuraa Jyväskylän ammattiopiston tilanne. 
viittaan vaihekuvauksessa kehittävän työntutkimuksen mallin työkaluihin: 
tekijärakenteeseen, työn malleihin, kohteeseen ja tulokseen, työyhteisöön ja 
työtä ohjaaviin säädöksiin (luku 5.2).

6.1 Eriytyneet palvelujärjestelmät 1910–1960-luvuilla

Erityisopetuksen muodostumista ja näkyväksi tulemista ammatillisessa kou-
lutuksessa on säädellyt pääasiassa lainsäädäntö. Ensimmäiset ammatillista 
koulutusta koskevat lait ovat vuosilta 1939 ja 1958 ja asetus vuodelta 1959.  
valtion keskusammattikouluista annettiin asetus vuonna 1946. (Mäkelä 1991, 
76–77; Riihinen 1987, 10–11.) 

Näissä alkuvaiheen säädöksissä ei ollut erillistä erityisopetusta koskevaa 
mainintaa, koska ammatillisia oppilaitoksia koskeva erityisopetus käsitteenä 
alkoi muodostua myöhemmin. Lainsäädännön avulla ohjattiin yleistä am-
matillista koulutusta yksityiskohtaisella normiohjauksella, mm. päiväkirjan 
täyttöohjeistuksella (Kolu 1998). 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetusta koskeva vaihekuvaus alkaa 
vuodesta 1910, jolloin oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus käynnistyi 
Jyväskylän kauppakoulun perustamisella (Kokki 1990, 19). 

E 5: Kauppaoppilaitos on kuntayhtymän oppilaitoksista vanhin, Suomen maassa-

kin 10 vanhimman kauppaoppilaitoksen joukossa. Alun perin kauppalaisseuraa 

edeltävä kauppiaitten yhdistys 1900-uvun alkupuolella oli sitä mieltä, että kaupan 

palveluksessa oleville tarvitaan koulutusta. He perustivat oman oppilaitoksen 

kaupan ihmisiä kouluttamaan.

Seuraava ammattikoulutuksen kannalta merkittävä ajankohta oli vuosi 
1935, jolloin Jyväskylään perustettiin uusi yleinen ammattilaiskoulu. Jo aiem-
min oli järjestetty vastaavaa toimintaa väliaikaisesti, mutta se oli lakkautettu 
kansakoulun jatkoluokkien päällekkäisyyden vuoksi. Ammattilaiskoulun perus-
tamista velvoitti vuoden 1923 oppisopimuslaki, jonka mukaan ammattioppi-
laille oli järjestettävä asianmukaista yleistä opetusta. yleinen ammattilaiskoulu 
oli iltakoulu, jonka pääsyvaatimuksiin alkuvuosien jälkeen kuului kansakoulun 
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jatkoluokkien käyminen. opetusaineita olivat ammattilaskento, kirjanpito, 
liikeoppi, kansalaistaito ja ammattipiirustus ja -oppi. (Stolt 1987, 7.)

Sotakorvausten maksaminen, jälleenrakennus, karjalaisten ja rintama-
miesten asuttaminen lisäsivät ammattitaitoisen työvoiman kysyntää Suomessa 
sotien jälkeen (Stolt 1987, 9; Klemelä 2000, 460). vaikka myös Jyväskylän 
seudulla esitettiin ennen talvisotaa suunnitelmia ammattikoulutuksen uudis-
tamisesta, asia edistyi vasta sotien jälkeen. 1900-luvun kuutena ensimmäisenä 
vuosikymmenenä ammatillisen koulutuksen toteuttajina oli viisi oppilaitosta. 
valtion ja kaupungin omistamat koulut toimivat rinnakkain. (Kolu 1998.) 

Ammatillisen koulutuksen vaiheet Jyväskylässä (kuvio 4) etenivät seuraa-
vien oppilaitosten perustamisella: Jyväskylän kauppakoulun jälkeen perustet-
tiin Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto (KSKoo) vuonna 1932 (aluksi 
Keski-Suomen emäntäkouluna), Keski-Suomen keskusammattikoulu (KSKAK) 
vuonna 1947, Keski-Suomen sairaanhoito-opisto (KSSHo) vuonna 1954 ja 
Jyväskylän ammattikoulu (JAoL) vuonna 1962. oppisopimuskeskus perus-
tettiin vuonna 1968. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä syntyi vuonna 
1960. (Mäkelä 1991, 77; Riihinen 1987, 10, 47.) (ks. liite 3).

Merkittävänä tekijänä ammatillisen koulutuksen, mutta myös erityisope-
tuksen ohjauksen näkökulmasta voidaan pitää ammattikasvatushallituksen 
perustamista vuonna 1966. Laki sen toimintaa varten säädettiin edellisenä 
vuonna.

E1: Kyllähän erityisoppijoita on aina ollut…Mutta oli helppoa, 

Ammattikasvatushallitus kun määräsi kaiken. Kaikki piti anoa valtiolta, 

esimerkiksi kalustohankinnat kolmena kappaleena, ämpäreitä myöten. 

Kaikesta tuli ohjeet, miten poissaolot lasketaan, esim. jos myöhästyy 10 

minuuttia, laitetaan päiväkirjaan tällainen merkintä jne.

E3: Valtiollinen säätely oli tarkkaa, jopa päiväkirjan kirjoittamista myöten 

tuli ohjeet. Yksikönjohtaja ei ollut esimies, vaan yhdysopettaja, joka katsoi, 

mitä ohjeita on taas tullut.

Erityisopetuksen toteuttamisen välineitä ei voi tässä vaiheessa erotella 
muusta ammatillisesta opetuksesta. Ammattikoulutukseen haettiin ja päästiin, 
oppilasaines oli motivoitunutta eikä erillishuomiosta heikommille oppijoille 
vielä puhuttu. 1960-luvulla oli yhdessä oppilaitoksessa kokeiluna käytäntö, 
joka vakiintui seuraavina kahtena vuosikymmenenä. Käytänteen mukaan oli 
mahdollisuus saada lisärahoitusta valtiolta niille opiskelijoille, joiden keski-
arvo oli alle kuuden. Lisärahoituksella toteutettiin tukiopetus. Ammatilliseen 
koulutukseen pääsyn alaikäraja säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1958 
laissa. oppilaat olivat koeajalla ensimmäisen lukuvuoden aina 1970-luvun 
alkuun saakka. (Kolu 1998.)
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E1: Silloin ei ollut mitään rajoitteita oppilaan iässä, silloin saattoi valmistua esim. 

sähköalalta 13–14-vuotiaana. Vasta laissa vuonna 1958 ja asetuksessa seuraavana 

vuonna säädettiin se 16-vuoden raja. Minulla on kuvia…että joku ei yltänyt taval-

lisen pienen sorviin kuin pakkilaatikon päältä.

opiskelijahuollon alkuna Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa voidaan 
pitää Keski-Suomen keskusammattikoulun oppilasasuntolan perustamista 
vuonna 1955. Sotien jälkeisinä vuosina monen ulkopaikkakuntalaisen opiske-
lun aloittaminen estyi taloudellisista syistä, ja opintojen keskeyttämisprosentti 
oli kymmenen prosentin luokkaa, syynä pääosin taloudelliset seikat. (Kolu 
1998.) Asuntolan toiminta oli tiukkaa. Säännöt määrittivät mm. eri kotiintulo-
ajat tytöille ja pojille. Samalla kuitenkin asuntolan järjestämä runsas vapaa-ajan 
toiminta tuki opintoihin kiinnittymistä. (Stolt 1987, 149–150.)

Ammattikoulujen opettajina toimi vuoden 1959 jälkeen sekä ammatti-
aineiden ja yleisaineiden että ammatti- ja työopettajia. opetusta toteutettiin 
työpainotteisesti. (Stolt 1987, 127–133.)

Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa erityisopetuksen järjestämisen alku-

tarvetta oli jo nähtävillä 1960-luvun loppuun mennessä, koska tällöin alettiin 

kiinnittää huomiota heikon koulutodistuksen omaaviin oppilaisiin ja järjestettiin 

tukiopetusta. Ensimmäinen oppilasasuntola perustettiin. 

6.2 osaamista erityisryhmissä 1970- ja 1980-luvuilla

valtakunnallisesti erityisopetuksen kannalta merkityksellistä oli 1970-luvulla 
toteutetut koulunuudistukset. Siirryttiin peruskouluun ja ammatillisessa koulu-
tuksessa annettiin laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä (474/1978). 

E2: Täytyy muistaa, että ammatilliseen koulutukseen on aikaisemmin pyritty, 

sinne on päästy. Keskiasteen koulunuudistuksen aikaan se muuttui. Silloin alet-

tiin ensimmäisen kerran puhua koko ikäluokan kouluttamisesta. Siihen sen hyvin 

voimakkaasti kytkisin: kun alettiin puhua koko ikäluokasta, niin oka ikäluokassa 

on sekä huippuja että heikkoja…Keskiasteen koulunuudistus oli varmasti yksi 

merkkipaalu, kun sitä ennen valittiin vaan parhaat. Muut menivät suoraan työelä-

mään ja ne on nyt niitä, joiden kanssa toimitaan aikuiskoulutuksessa. Isot joukot 

50-vuotiaita, jotka on vailla koulutusta. Noste-ohjelmalla ja aikuiskoulutuksella 

korjataan tekojamme.

E3: Minusta näyttää, että erityisopetuksen osuus oli suurempi, johtuen 

siitä, että alettiin kouluttaa koko ikäluokkaa. 
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Peruskoulu-uudistuksen tasa-arvoa korostavan hengen mukaisesti ja suu-
rempien oppilasmäärien myötä alettiin kiinnittää huomiota kaikkien oikeuteen 
kouluttautua keskiasteella. (Mäkelä 1991, 76–80.) Tämä osoittautui merkit-
täväksi käänteeksi erityisopetuksen näkökulmasta. 

Myös peruskoulun erityisopetuksen kehittyminen ja kasvava erityis- ja  
pienryhmien määrä vaikuttivat siihen, että yhä useampi erityistä tukea tar-
vitseva ohjattiin aiemman suoraan työelämään siirtymisen sijasta jatkokou-
lutukseen. Myös 1970-luvun lopulla aloitettu yhteisvalinnan toteuttaminen 
liittyi tähän. (Stolt 1987, 136.) Kun keskiasteen koulunuudistukseen saakka 
erityisoppilaalla tarkoitettiin lähinnä erityiskoulun tai -luokan (apukoulu) 
käynyttä oppilasta, 1980-luvulla määrittely laajeni. oppilaan sijaan alettiin 
puhua opiskelijoista (Kolu 1998).

E2: Aloituspaikkamäärä kasvoi. Silloinhan alettiin puhua, että, että 1,5 

kertaa ikäluokka koulutuspaikkoja ja se oli yksi muutos.

Kun aiemmin moni siirtyi kansakoulun jälkeen suoraan työelämään, keski-
asteen koulunuudistus ohjasi kaikkien kouluttamiseen. Aloituspaikkamäärät 
olivat aiempaa suuremmat. 

Muodollisen koulutuksen merkitys alkoi kasvaa. Kun ammatillinen aikuis-
koulutus syntyi aluksi vastaamaan ensisijassa työvoimatarpeeseen, sen merkitys 
laajeni myöhemmin.

E4: Nämähän (ammatilliset kurssikeskukset) perustettiin työvoimapoliittisen kou-

lutuksen välineeksi. Työministeriö järjesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille 

koulutusta…Aika paljon kurssikeskukset teki sitä, kun yritys perustettiin, niin 

henkilöstö koulutettiin …Työvoimahallinnolla oli ongelmana, että ei ollut oike-

utta antaa tutkintoja...Tuli laki työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja samanai-

kaisesti laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista…Sitten lähti kehittymään 

tämä aikuisten näyttötutkintojärjestelmä. Koulutuksen kokonaisuudistus, jossa 

aikuiskoulutus tuli omaksi osakseen ammatillisen koulutuksen rinnalle.

Aikuiskoulutus yhdistyi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää, 
mutta myös aikuiskoulutuksen merkitys ja tehtävä muuttuivat. 

E4: Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on ollut keskeisellä sijalla näkemys keski-

vertoaikuisesta, jolla on voimakas motivaatio oppia ammattia tai kehittää ammat-

titaitoa. Siinä ei ole ollut koskaan voimakkaana tällaisten oppimisvaikeuksien tai 

oppimisongelmien esiintulo. Aikuiskoulutus määrällisesti on kasvanut voimakkaasti 

ja kun on tämä elinikäinen oppiminen, niin silloin tulee koko kansalaisten kirjo 

meidän asiakkaaksemme. 
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E4: Riippuu siitä, mitä erityisopetuksella tarkoitetaan. Aikuiskoulutuksen perusnä-

kemys on, että jokainen on koulutettavissa ja jos on oppimisvaikeuksia, se johtuu 

vaan siitä, että onko löydetty sellaiset tavat, jotka voi edesauttaa oppimista...Me 

emme valikoi esim. keskiarvon mukaan. Tämä on avoin laitos.

Erityisopetuksen näkökulmasta aikuiskoulutus on eronnut nuorisoasteen 
koulutuksesta. Aikuiskoulutus on jo alunperin perustunut opiskelijoiden hete-
rogeenisuuteen.

Keskiasteen koulunuudistuksen läänintason toteuttamiseksi laadittiin yh-
teensä neljä toimeenpanosuunnitelmaa vuosien 1979–1988 välillä (Mäkelä 
1991, 78; Riihinen 1987). Ne hyväksyttiin ammattikasvatushallituksessa. 
Tämän jälkeen läänikohtaisia kehittämissuunnitelmia ei enää laadittu, vaan 
koulutussuunnittelussa siirryttiin laaja-alaisiin kaikki koulutusmuodot sisäl-
täviin valtioneuvoston hyväksymiin kehittämissuunnitelmiin. (Mäkelä 1991, 
78–79.)

Kehittämisohjelmissa oli ensimmäisiä valtakunnallisia mainintoja ja kan-
nanottoja erityisoppilaiden integroinnista, ammatillisten oppilaitosten erityis-
opetuksesta ja tukiopetuksesta oppilasaineksen heterogeenisyydestä johtuen 
(Keskiasteen…1988, 25). Myös Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa 
vakiintui tukiopetuksen antaminen sellaisille oppilaille, joiden todistuksen 
keskiarvo oli alle kuusi tai jotka olivat opiskelleet mukautetun oppimäärän. 

 Erityisopetuksen toteutus ja mallit kehittyivät 1980-luvun lopulla. Erityis-
oppilaan määrittely laajentui, integroitu opetus oli mahdollista ja tukipalvelu-
jen kehittäminen oli systemaattisemmin alkanut koko ikäluokan kouluttamisen 
vuoksi. Myös ammatillisten erityisoppilaitosten asemaa oli täsmennetty. (Mä-
kelä 1991, 78–80; Keskiasteen 1988…25–26.) Erityisopetuksen kehittämiseen 
kohdistui painetta, koska kohdejoukko muuttui. 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuosina 1978 ja 1987, 
jolloin myös toteutettiin normiohjauksen vähentäminen. vastuuta siirrettiin 
lääninhallituksille ja oppilaitoksille. Erityisopetuksen toteuttamisen vastuu 
oli oppilaitoksilla, eikä siihen lainsäädännössä vielä tässä vaiheessa velvoi-
tettu. Esimerkiksi oppilaitos sai päättää nyt itse erityisryhmän perustamisesta. 
(Laakkonen 1991, 44.)

Paikallisella tasolla, Jyväskylässä, opetusta järjestettiin 1970- ja 1980-
luvuilla aiemmin perustettujen oppilaitosten lisäksi seuraavasti (kuvio 5): 
Jyväskylän ammatillinen kurssikeskus (JAIKo) alkoi toimia vuonna 1972, ja 
sen pääasiallisena tarkoituksena tässä vaiheessa oli toimia työvoimapoliittisen 
koulutuksen toteuttajana. Jyväskylän hotelli- ja ravintolakoulu (JHRK) aloitti  
vuonna 1973 ja Jyväskylän sosiaalialan oppilaitos (JSoL) vuonna 1988. (Kolu 
1998; Mäkelä 1991; Riihinen 1987; Stolt 1987.) (ks. liite 3).
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Ammatillisen erityisopetuksen alku Jyväskylässä voitaneen määritellä vuo-
teen 1978, jolloin Keski-Suomen keskusammattikoulu alkoi järjestää SoK:n 
tehtaan tiloissa puuseppä-, levyseppähitsaaja- ja asentajakoneistajakoulutusta. 
Näillä linjoilla järjestettiin erityisryhmän opetusta aluksi puuseppien linjalla 
ja myöhemmin levyseppähitsaajalinjalla. (Stolt 1987, 126.) Ensimmäinen va-
kinainen erityisryhmä (puuala) aloitettiin vuonna 1981 ja seuraavana vuonna 
perustettiin metallialalle erityisryhmä. Keittiöalan erityisryhmä perustettiin 
vuonna 1979. 

E1: Tämä Er-metalli oli aikoinaan valtion, Keski-Suomen keskuasammattikoulun 

toimintaa ja se tapahtui ensi alkuun tuolla SOK:n tiloissa Vaajakoskella….Meillä oli 

aikanaan kuusi erityisryhmää (kaksi keittäjä-, kaksi metallli- ja kaksi puualan). 

E2: Keski-Suomen keskusammattikoulussa oli se puu- ja ravintotalouslinja myös. 

Jyväskylän ammattioppilaitoksessa on ollut metallialan erityisopetusta. Sitten se 

puupuoli siirrettiin joskus 1990-luvun alussa Viitaniemeen. Sitten siellä Keski-Suo-

men kotitalousoppilaitoksessa oli sitä puhdistusalan koulutusta, erityisryhmä.

Erityisopetusta toteutettiin pitkään näissä ryhmissä, mutta muutakin toi-
mintaa käynnistettiin. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa alkoi yhteistyö Jyväs-
kylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksen ja Keski-Suomen kehitysvamma-
piirin kanssa lievästi kehitysvammaisten ammattikoulutuksen aloittamiseksi.  
Keski-Suomen keskusammattikoulu toteutti sosiaalihallituksen alaisuudessa 
metallialan koulutusta väliaikaiskoulutuksena vilppulan varavankilan tiloissa 
(silloisessa koulukodissa) vuosina 1972–75. (Stolt 1987, 126.)

1980-luvun alussa ammatillisten oppilaitosten rehtoreitten yhteistyöryhmä 
laati suunnitelman erityiskoulun käyneiden ammattikoulutuksen järjestämi-
seksi läänin alueella. Ammattikasvatushallitus hyväksyi suunnitelman, jonka 
mukaan erityisopetusta toteutetaan sekä erityisryhmissä että integroituina 1–3 
opiskelijaa/yleisopetuksen ryhmä. Tätäkin ennen integrointi oli ollut mahdol-
lista, mikäli siitä oli sovittu opettajan kanssa. (Riihinen 1987, 70; Ritala & 
vuori 1991, 33.)

Ammattikoulujen kouluterveydenhuoltoa varten kaupunki nimesi jo 1970-
luvulla lääkärin ja sairaanhoitajan. Samalla vuosikymmenellä saatiin alkuun 
psykologi- ja lääkintävoimistelijapalvelut. (Riihinen 1987, 116–117; Stolt 1987, 
151.) Muu opiskelijahuolto alkoi kehittyä 1980-luvulla. opinto-ohjaus alkoi 
1970-luvun lopun yhdysopettajakokeiluna Keski-Suomen keskusammattikou-
lussa. ohjausta antava opettaja toimi ammatinvalinnanohjauksen, koulun ja 
työvoimatoimiston yhteyshenkilönä. Kuraattoritoiminta aloitettiin vuonna 1981 
osa-aikaisesti ja vuodesta 1985 lähtien täysiaikaisesti. Myös tukiopetus alkoi 
Keski-Suomen keskusammattikoulussa 1980-luvun puolivälissä. (Riihinen 1987, 
116; Stolt 1987, 152.) 1980-luku oli kehittyvän opiskelijahuollon aikaa.
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vakinainen ammatillinen erityisopettajankoulutus alkoi vuonna 1977 Am-
mattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopistossa ja vastaavasti Jyväskylässä 
vuonna 1985. Ensimmäinen Jyväskylän ammatillisen koulutuksen opettaja 
kouluttautui erityisopettajaksi vuonna 1984. yhteensä 1970- ja 1980-luvuilla 
talous- ja tekniikan alan erityisryhmissä toimi kuusi opettajaa.

Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa erityisopetuksen näkökulmasta kuluneet 

kaksi vuosikymmentä olivat ratkaisevat. Erityisopetus virallistui ja sai selkeän ase-

man ammatillisissa oppilaitoksissa. Huomio kiinnittyi toisaalta erityisopetuksen 

toteutuksen muotoihin, mutta myös sen kohteeseen. Keskiasteen koulunuudistuksen 

seurauksena aloituspaikkoja lisättiin. Myös yleinen yhteisvalintajärjestelmä liittyi 

tähän – kaikki peruskoulun päättävät pyrittiin ohjaamaan jatkokoulutukseen.

Vaikka integroidun erityisopetuksen mahdollisuus oli olemassa, erityisryhmä oli 

pääasiallinen erityisopetuksen malli. Erityisryhmät toimivat itsellisinä, mutta erilli-

sinä yleisopetuksesta. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien huolenpitoon alettiin 

kiinnittää systemaattisesti huomiota, opiskelijahuollollinen työ vakiintui.

Erityisopetuksen tekijärakenne muodostui. Ensimmäiset opettajat aloittivat eri-

tyisopettajankoulutuksen pääosin oppilaitosten tarpeen pohjalta. 

6.3 Erityisopetuksen uudelleenmäärittely 1990-luvulla

valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet uudistettiin kaikilla koulutus-
aloilla Suomessa vuosina 1994–95. Keskiasteen koulunuudistuksen ja amma-
tillisen koulutuksen rakennemuutosten myötä koulutuksen perustehtävä oli 
laajentunut. opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa muuttui haastavammaksi. 
Koko ikäluokan kouluttaminen oli luonut oppilaitoksille suuria, uudentyyp-
pisiä erityisopetuksen haasteita. vallitseva erityisopetuksen suuntaus perus-
opetuksessa vei kohti integraatiota. 

opetusministeriö alkoi 1990-luvun alussa julkaista koulutuksen kehittä-
missuunnitelmia viideksi vuodeksi kerrallaan, ja ne toimivat suunnannäyttäjänä 
koulutuksen toteutuksessa (Mäkelä 1991, 79). Kun keskiasteen kehittämis-
ohjelmat aiemmalla vuosikymmenellä olivat normiohjauksen avulla säädel-
leet erityisopetusta, nyt siirryttiin informaatio-ohjaukseen. oppilaitoksilla oli 
vastuu ammatillisen koulutuksen laajojen tehtävien toteuttamisesta. vuosien 
1999–2003 ohjelmassa painotettiin ammattiin opettamisen ja työllistymi-
sen edistämisen lisäksi elämänhallintataitojen vahvistamista. voi sanoa, että 
koulutuksen tehtävä laajeni, sen avulla pyrittiin ehkäisemään syrjäytymistä. 
Suunnitelmassa ilmaistiin erityisopetuksen kiinteä asema osana ammatillista 
koulutusta: koko ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tarjota kaikille tasa-
arvoa edistävää koulutusta. (Koulutus...1999.)
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Paikallisella tasolla 1980-luvun loppuun mennessä erityisopetus oli näky-
vää, erityisryhmien lisäksi tukiopetus ja opiskelijahuolto kuuluivat oppilaitos-
ten toimintaan. Muutokset jatkuivat nopeaan tahtiin 1990-luvulla. 

E1: Meillä oli ne erityisryhmät, nyt integroidaan. Kyllä erityisopetuksen haasteet 

on ne, että se tyttö tai poika tulisi saada ammattiin ja töihin. Toinen kysymys on 

sitten ne temput. Meillä oli näitä lukihäiriöisiä. Jos hänelle annettiin se koepaperi, 

niin ei ymmärrä, pitää auttaa. Sitten meillä oli semmoisia oppilaita, jotka kyllä 

meni siellä työsalissa, mutta kun mennään luokkaan, ne menee lukkoon. Ihan 

turha on viedä sinne luokkaan.

E3: Ensinnäkin näkisin sen integroitujen opiskelijoiden ohjaamisen, että kun heitä 

normaaliryhmään tuli ja varsinkin kun ne opettajat, jotka on tulleet aikaisemmin 

oppilaitokseen ja heillä on ollut hiukka vanhempaa opiskelija-ainesta, niin se ikä 

ja opiskelijoiden heterogeenisyys tuli haasteeksi. Miten muuttaa menetelmiä, yksi-

löllisempiä menetelmiä? 

Erityisopetusjärjestelmän rakentamista auttoivat laki ja asetus amma-
tillisesta koulutuksesta, jotka vuonna 1998 voimaantullessaan velvoittivat 
oppilaitosten erityisopetustyötä. Lainsäädäntö ohjeisti erityisesti suunnitel-
mallisuuteen ja seurantaan. Erityisopiskelijalle velvoitettiin laatimaan henki-
lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HoJKS). 

E6: Jos ajatellaan meidän oppilaitoksen historiaa, mikä siellä on takana, niin 

ajateltiin, että kaikki opiskelijat, jotka meille valitaan, tulisi olla mahdollisimman 

normaaleja. Elikkä kaikki tällaiset pienetkin poikkeamat karsiutui, ja se oli aika 

kylmä tosiasia. Nyt yhteiskunnan muuttuessa koulukin on osa yhteiskuntaa, niin 

tännekin on tullut uutta ajattelua. Uskotaan siihen ihmisen muuntautumiseen, ja 

että koko ajan ollaan parempaan suuntaan menossa.

E7: Seuraava vaihe on, että kun tehdään se HOJKS, niin että se toteutetaan myös, 

ettei se ole pelkkä paperi, vaan että se on sellainen elävä asiakirja niistä toimen-

piteistä, ja että niitä sitten myös tehdään. HOJKSia ylläpidetään sen opiskelijan 

edistymisen mukaan...Laajassa mittakaavassa tämä on kaikkien opettajien asia. Ei 

välttämättä kaikki ole mukana tekemässä HOJKSia, mutta ollaan mukana niissä 

toimenpiteissä, millä tunnistetaan ne erityistarpeet.
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Jyväskylän koulutuskuntayhtymä perustettiin vuonna 1995 (kuvio 6). 
Laajassa yhtymässä erityisopetusta toteutettiin erityisryhmien muodossa. 
Enimmillään ryhmiä oli seitsemän, mutta vuosikymmenen loppua kohden 
niiden toteutusmalli muuttui. Myös muita erityisopetuksen muotoja kehitet-
tiin, pääosin kuitenkin projektimuotoisesti. valtakunnalliset Innovatiiviset 
Työpajakokeilut käynnistettiin vuonna 1997 myös Jyväskylässä. Paikallista 
projektia hallinnoi palvelualojen oppilaitos. Tavoitteena oli uusien rakenteiden 
ja työtapojen kokeilu ja levittäminen koulutuskuntayhtymään. Projektimuo-
toinen kehittämistyö jatkui jälleen palvelualojen oppilaitoksen hallinnoimana 
Opiskelu Haltuun -projektina vuonna 2000. Sen tavoitteet olivat aikaisem-
paa laajemmat. Projektin avulla pyrittiin ammattiopiston erityisopetuksen 
käytänteiden yhdenmukaistamiseen (mm. HoJKS-työ ja oppilaitoskohtaiset 
kehittämiskohteet, esim. koulun ulkopuolisen oppimisen hyödyntäminen am-
mattiopetuksessa ja vapaa-ajan toimintojen kytkeminen opintoihin). Tukea 
opiskeluun -projekti käynnistettiin vuonna 2003.

E1: Meillä on ollut näitä erilaisia projekteja, joilla on yritetty auttaa. Onpieni 

ryhmä, jokaiselle on laadittu oma suunnitelmansa ja siihen kuuluu työharjoittelua. 

Sitten on käytetty apuopettajia ja tukiopettajia, ryhmä on jaettu pienemmäksi ja 

ryhmäjakoa on voitu muutella.

Keskustelu erityisopetuksen muodoista oli yksi keskeisiä teemoja:

E3: Sitten on …näitä integroituja opiskelijoita, mutta on myös edelleen erityis-

ryhmiä, jopa niin, että kun siirryttiin kolmevuotiseksi, niin joka syksy alkaa eri-

tyisryhmä. Me mietittiin, että mikä olisi se erityisryhmä, joka alkaisi joka vuosi. 

Me ajateltiin, että vähennettäis paineita näihin integroituihin ryhmiin…Kyllä me 

opettajien kanssa ollaan yksimielisiä siitä, että kyllä se opetus on varmasti yksi-

löllisempää erityisryhmissä kuin mitä integroiduissa ryhmissä, sitä ei olla osattu 

vielä oikealla tavalla järjestää.

E7: On perinteisesti ne erityisluokat metallilla ja sitten siellä ravintotaloudessa. 

Minä olen tätä asiaa ainakin kymmenen vuotta pohtinut, että mikä olis se hyvä, 

enkä minä tiedä. Ei mulla ole siihen vastausta, mutta sellaseen kantaan olen käänty-

nyt, että ei olisi niitä erityisluokkia tai miksi juuri vaan metallilla tai vain puusepät. 

Kyllä niilläkin, jotka on erityistoimenpiteiden tarpeessa, on muitakin alatoivo-

muksia ja kaikilla aloilla löytyy sellaisia tehtäviä, että he tulevat selviytymään...Se 

erityisopetuksen osaaminen perustuu siihen, että on pienryhmä ja tehdään sellaisia 

juttuja, joita on vuosien saatossa totuttu tekemään. Puhutaan työvaltaisista lin-

joista. Sitähän opetuksen pitäis olla muuallakin, ollaanhan me ammattioppilaitos. 

Sellasta osaamista ei ole kehittynyt tuon toimintamallin johdosta. 
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Ammatillista erityisopetusta täydentämään syntyi yhteistyö erityisammatti-
koulun (Kuhankosken erityisammattikoulu), kolmannen sektorin toimijan (Te-
keväsäätiö, aluksi Nuorisoverstas) ja Jyväskylän kaupungin välille. Jo vuonna 
1992 käynnistyi vaihtoehtoinen ammattikoulu kohderyhmänään ns. ”Ryhmä 
100”. Jyväskylän kaupungin toimesta oli kartoitettu noin 100 peruskoulun 
päättävän nuoren jäävän ajelehtimaan ilman jatkokoulutuspaikkaa. vaihto-
ehtoinen ammattikoulu oli kaksivuotinen ammatillinen koulutusväylä, jossa 
ensimmäinen vuosi toimittiin työvaltaisesti, tekemällä oppien. Kuitenkin saatu-
jen kokemusten mukaan opiskelijoiden halukkuus siirtyä ensimmäisen vuoden 
jälkeen työpajasta perinteiseen koulumuotoiseen, ammatilliseen koulutukseen 
oli heikko. Toiminta täsmentyi vuodesta 1995 lähtien toisena vaihtoehtoisen 
ammattikoulun kokeiluna ja tässä koulutusmallissa oli mahdollisuus suorittaa 
koko tutkinto. Toimintaa jatkettiin vuoteen 2000 saakka. Näiden projektimuo-
toisten erityisopetuksen koulutuskokeilujen pohjalta parannettiin yhteistyötä 
siten, että kevään 2000 lopusta lähtien toiminut Kytkin-hanke pyrkii yhdistä-
mään vaihtoehtoisen koulutusmallin ja ammatillisen oppilaitoksen toiminnan 
saumattomasti. Kytkin-toiminta jatkuu erityisammattikoulun valmentavan 
koulutuksen rahoituksella. (Kolu 1998.)

opetushallituksen Silta ammatillisesta koulutuksesta työelämään -hanke 
käynnistyi Jyväskylän alueella vuonna 1998. Hanke liittyi myös erityisope-
tukseen, vaikka sen varsinaisena tarkoituksena oli etsiä työelämäpainotteisia 
koulutusmalleja kaikille opiskelijoille. Hanketta koordinoi jälleen palvelualojen 
oppilaitos. Toimintaa jatkettiin vuoteen 2001 saakka. 

Aikuiskoulutuksen puolella valtakunnallisen opintojen henkilökohtaista-
miseen liittyvän hankkeen ja työvoimahallinnon projektin avulla mm. kartoi-
tettiin erityisopetuksen tarvetta ja suunniteltiin tukitoimia. 

E4: Hankkeiden tehtävänä on kartoittaa, mikä on erityisopetuksen tarve ja ja määrä 

ja miten erityisopetus tulisi organisoida...Me on keskusteltu tästä erityisopetuksesta, 

samoin kuin ohjaavasta toiminnasta, kuinka se pitäisi hoitaa. Olen sitä mieltä, että 

aikuiskouluttajan ammattitaito tulisi olla niin laaja, että he voisivat näitä asioita 

kehittää. Minulla on kokemus muista koulumuodoista, että se ei välttämättä pelaa 

erillisenä, jos heitetään ongelma syrjään asiantuntijan hoidettavaksi.

Ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen voimistui 1990-luvulla, ja 
projektit tukivat kehittämistyötä. Erityisopetuksen tarpeen tunnistaminen ja 
määrittely, mutta myös kuntayhtymän yhteinen erityisopetuksen suunnitelma 
olivat haasteina. 

E2: Erityisopetuksen syyt on vaikeutuneet ja myös se, onko meillä taitoa huomata, 

kuka on erityisopetuksen tarpeessa. Se on hirveän vaikea kysymys sille oppilaalle, 

myös opettajalle, mutta erityisen vaikea vanhemmille. 
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E3: Vaikka tavoitteena on, että koko ikäluokasta huolehditaan, ja vaikka nyt on 

erityisluokkia ja on huolehdittu integroiduista oppilaista niin, että heidän opintonsa 

etenee… On sitten toinen ääripää, kansainvälisyys ja kaksoistutkinto. Toisaalta 

erityisopetuksella on pitkät perinteet, se etenee ja erityisopetuksen strategia, ne 

on työn alla. Paperille kirjoitettua suunnitelmaa ei vielä ole. …Ehkä integroitujen 

opiskelijoiden asiat ja pedagoginen kehittäminen, ne on työn alla.

E6: Sitä olen hyvin paljon miettinyt. Kun opiskelijat valmistuvat, niin samalla 

me annetaan takuu siitä yhteiskunnalle, että se henkilö on sellainen, että sen voi 

turvallisesti laittaa asiakastyöhön. Sitä vasten erityisopetuksen tarkastelu tuo ihan 

uuden perspektiivin. Toisaalta se on opiskelijan tasa-arvokysymys, mutta toisaalta 

yhteiskunnan ja työelämän asettamat vaatimukset…Jos me oikein määriteltäisiin 

erityisopiskelijat, niin meillä olisi kolminkertainen määrä.

E7: Jos ajatellaan sitä koko prosessia, kun meille tulee uudet opiskelijat, niin meidän 

tulisi tunnistaa ensinnäkin, ketkä on erityistukitoimien tarpeessa. Mehän tiedetään 

joistakin, jotka on olleet mukautetussa opetuksessa, mutta sitten on sellainen iso 

joukko, jotka eivät ole olleet niiden erityistukitoimien piirissä. Meillä pitäisi olla 

osaaminen, kyky, menettelytavat siihen, miten me tunnistetaan, miten me haetaan 

kaikki ne, jotka tarvitsisi tukitoimenpiteitä. 

Moni Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opettaja kouluttautui erityisopet-
tajaksi 1990-luvulla, ja vuosikymmenen lopulla heitä oli kymmenen. Useat eri-
tyisopettajista olivat työskennelleet muodollisesti epäpätevinä erityisryhmissä, 
ja koulutuksen jälkeen työ jatkui, vaikkakaan ei ryhmien vetäjänä jokaisen 
kohdalla. vuosikymmenen lopulla erityisopettajista enää neljä toimi varsinai-
sissa erityisryhmissä catering-, puu- ja metallialalla. 

Kun tähän saakka erityisopettajan työ oli liitetty erityisryhmiin, nyt oltiin 
uuden tilanteen edessä. Integroidun erityisopetuksen kehittäminen koettiin 
yhteiseksi haasteeksi. 

E5: Ehkä meillä ennen oli fyysisesti vammaisia, pyörätuolia käyttäviä ja meidän tuli 

esim. järjestellä jumpparille tiloja. Useana vuonna on ollut kuulovammaisia ja on 

tarvittu tulkkeja. Kyllä me aina heidät on otettu ja järjestetty tarvittavat palvelut. 

Tänä päivänä on enemmän ongelmia, jotka on tuolla mielen puolella. Siihenhän me 

on satsattukin: kuraattori ja terveydenhoitopalveluja…Täytyy sanoa, että hirveän 

moniongelmaisia yksilöitä on täällä joka syksy, mutta olisko se erityisopettaja se 

ratkaisu. Meillähän ei ole sitä erityisryhmäperinnettä. Enemmänkin opo ja luokan-

valvoja ja kehitettäisiin muita palveluita, esim. eriytettäisiin.

E7: Se (tuen tarpeen tunnistaminen) ei ole kehittynyt tämän toimintamallin erityis-

luokka) kautta. Ollaan oltu tyytyväisiä, että meillä on erityisopetus hoidettu. Siellä 
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on koulutetut erityisopettajat sitä hoitamassa…Nyt meidän pitäisi kaikkien oppia 

se juttu…Se on vähän vaikeempi juttu... Usein on kysymys elämänhallinnan vai-

keuksista. Oppimista ei tapahdu, jos ongelmat painaa päälle. Siinä vaan tullaan 

semmoselle alueelle, että meidän opettajat on ensisijaisesti opettajia. Ne ei ole ih-

misten asioitten ja ongelmien hoitajia, siinä ne ei ole ammattilaisia...että opettajille 

vastuuta tämmöisessä asiassa, jossa ne on amatöörejä. Paremminkin niin, että ne 

ei katso läpi sormien, vaan että kertoo ammattilaisille, että tällä opiskelijalla on 

selvästi elämän hallinnan vaikeuksia ja että opinnot kärsivät sen takia. Erityis-

opettajan asiantuntemus tulisi olla koko osaston käytössä.

Esimiehet kuvasivat erityisopetuksen haasteiden moninaisuutta, joka 
korostuu integroidussa erityisopetuksessa. Erityisopettajien asiantuntemusta 
koettiin tarvittavan kollegoiden konsultointiin ja ohjaukseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä erityisopetus täsmentyi 1990-luvulla mm. 

uudistuneen lainsäädännön myötä. Erityisopetuksen kehityshaasteet liittyivät 

ammatillisen koulutuksen laajaan koulutustehtävään. Erityisopetuksen kohde ja 

etenkin tulos laajenivat: koulutuspoliittisten perustehtävien, ammattiin ja työelä-

mään saattamisen lisäksi yksilölliset opiskelupolut ja yhteiskunnalliseen osallisuu-

teen tukeminen olivat joidenkin opiskelijoiden kohdalla yhtä tärkeitä opiskelun 

tavoitteita. Koulutuksen tuloksena ei kaikkien kohdalla enää ollut tutkinto, vaan 

yhä enemmän yksilöllisiin suunnitelmiin pohjautuvat ratkaisut.

Integroitu opetus yleistyi erityisopetuksen mallina rinnan erityisryhmien kanssa. 

Integroitu opetus vaikutti erityisopetuksen tekijärakenteeseen. Vaikka koulutetut 

erityisopettajat vastasivat erityisryhmistä, erityisen tuen ja ohjauksen tarve kos-

ketti kaikkia opettajia. Erityisopetuksen täydentäjäksi kehitettiin vaihtoehtoisia 

koulutusmalleja ja projekteja.

6.4 Kohti avoimia oppimisympäristöjä vuosina 2000–2003

2000-luvun alkua voidaan kuvata erityisopetuksen uudeksi vaiheeksi, johon 
mennessä opiskelun yksilöllistämisen periaate oli lyönyt läpi ammatillisessa 
koulutuksessa. 

vaikka ammatillinen oppilaitos oppimisympäristönä oli avoimuudessaan 
haasteellinen monelle erityisopiskelijalle, vuosituhannen vaihteessa aiempaa 
enemmän korostuneet ns. avoimet oppimisympäristöt tarjosivat vaihtoehtoja 
erityisopetukselle. Esimerkiksi valtakunnallinen työssäoppimisen ja näyttötut-
kintojärjestelmien kehittäminen mahdollistivat erityisopetuksessa yksilöllistä-
misen. Moni erityisopiskelija oli kiinnostunut työstä, vaikka koulumuotoinen 
opiskelu ei onnistunut.
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E1: On niitä oppilaita, joita on ihan turha viedä sinne luokkaan, kun tulee paniikki. 

Parempi miettiä konsteja: annetaan kotitehtäviä, viedään työsalin ryhmätyötilaan 

tai muuta…Se on sellainen asennekysymys. Kyllä ammatillisen koulutuksen tehtävä 

on saattaa ne, jos ei ammattimiehiksi, niin työelämään. Uusia haasteita tuo ne 

huumeiden käyttäjät, kun niitä ei huomaa. Se on pitkälle asennekysymys. Kyllähän 

me pitkälle erilaisuuden sietoon joudutaan ihan eri tavalla.

E2: Jos mennään tähän elämänmuodon muuttumiseen. Nuoret on tänä päivänä 

hyvin irrallisia, erityisesti ne nuoret, jotka tulevat ammatilliseen koulutukseen 

15–16-vuotiaana ja joutuvat muuttamaan pois kotoa. Siihen saattaa liittyä sellaista 

uhoakin, mutta kyllä siellä kotona on varmasti paljon erilaisia asioita, jotka on 

muun ohjauksen tarpeessa.

E2: Meillä on hirveän monenlaista erityisopetusta. On omat erityisryhmänsä ja 

sitten on näitä integroituja ryhmiä. Luulen, että vähiten leimaamista on integroi-

duissa ryhmissä. Jotenkin olen lämmennyt näille kaksoisopettajasysteemeille. Siinä 

saattaa saada tukea nekin, joita ei ole virallisesti luokiteltu hojksoppilaaksi. Se, 

että oppilas hojksataan ja annetaan erillistä erityisopetusta, niin en usko siihen. 

Minusta sen tuen pitää olla sellaista, että se oppilaskaan ei sitä itse huomaa…Eriyt-

täminen ei onnistu, jos on yksin luokassa. Siinä ei välttämättä auta, että meillä 

on kouluavustajia, mutta meillähän on niitä ammattimiehiä mukana. Tälläkin 

hetkellä meillä on ammattimiehiä, jotka puurtaa sen yksittäisen oppilaan kanssa 

koko päivän. Se saattaa olla täällä ammatillisella puolella, että ammattimiesten 

lisääminen auttaisi, jos heitä koulutettaisiin opettamiseen. Heidän ei tarvitse olla 

mielestäni opettajia, mutta ensisijaisesti ihmisiä.

E4: Jos ajatellaan näyttötutkintojärjestelmää, niin siinä ihminen on hankkinut 

osaamistaan hyvin monella tavalla. Näyttötutkinto lähtee siis siitä, että hänen 

osaamisensa tulee tunnistaa ja ne puuttuvat osat suoritetaan yksilöllisen ohjelman 

mukaisesti. Jokaiselle oppijalle tehdään hops.

Jyväskylän ammatillisten oppilaitosten kokoaminen yhdeksi tulosalueeksi 
vuonna 2000 ja Jyväskylän ammattiopiston perustaminen vuonna 2003 vai-
kuttivat myös erityisopetuksen yhtenäistymiseen (kuvio 7).

Erityisopetuksen muutosvaiheen lisäksi myös opiskelijahuolto kehittyi. 
opinto-ohjauksen alalla perustettiin koordinaattorin toimi vuonna 2002 
ja opinto-ohjaajien virkoja siten, että päätoimisten opinto-ohjaajien määrä 
vuonna 2003 oli yhdeksän. Kuraattoripalvelujen piirissä olivat kaikki ammat-
tiopiston opiskelijat. Myös laaja-alaisia erityisopettajia palkattiin.

E3: Laaja-alaiset erityisopettajat? Olen miettinyt sitä hirveän paljon eli miten se 

käytäntö voisi toteutua ammatillisessa oppilaitoksessa, kun opetetaan monia am-
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matteja? Näkisin sen niin, että erityisopettajan tulisi tulla mukaan sinne työsaliin 

ja olla erityisopiskelijoiden tukena, mutta ei minun mielestä voi hallita montaa eri 

ammattialaa...Näkisin, että nyt pitäisi rohkeasti lähteä kokeilemaan näitä juttuja. 

Meidän alalla voisi paremmin onnistuakin, koska alat on osittain samantyyppisiä. 

Kaksoisopettajatoimintaa, sitä tulisi kokeilla. 

E5: Tarvitaanko erityisopettajaa täällä? Minusta erityisopettaja olisi hyvä, mutta 

ei yksin se ratkaisu. Enemmänkin muita palveluita kehitettäisiin esim. eriyttämi-

seen. 

E6: Se määrähän on suurin piirtein 10–15 %, jotka tällä hetkellä hyötyisi eri-

tyisopetuksesta. Ei meillä tällä hetkellä ole kuin muutama prosentti eli miten ne 

sitten testataan ja määritellään. Sanoisin, että se on tällä hetkellä tietynlaisessa 

kehitystilassa. Lainsäädäntöhän on kunnossa, mutta onko meidän rakenteet, niin 

sanoisin, että ei ole. 

E7: Ensinnäkin, kun tehdään havaintoja, että ketkä kuuluu tähän porukkaan, ja sit-

ten mietitään ne tukitoimenpiteet. Heillähän (erityisopettajat) on kokemusta, pitkä 

kokemus, kun he ovat tehneet niiden kanssa vuosikausia töitä…Heidän kokemus 

on tästä havainnoinnista ja vaikeuksista ja sitten yhdessä haetaan sitä osaamista. 

Tärkeää olisi olla siellä muiden opettajien joukossa. Käytän sellasta sanaa kuin 

tukiopettaja, mikä on kielletty sana tässä yhteydessä, kun se ei ole erityisopetusta. 

Mutta se on hyvä sana. Niin että vaikkapa osastolla, kun siellä on joku viisitoista 

opettajaa, ja siellä on hyvin monen opettajan ryhmässä niitä erityisopiskelijoita, 

niin nämä niin kuin kulkee suunnitelman mukaisesti siellä mukana. Ja joihinkin 

aineisiin otetaan nämä erityisopiskelijat omaksi ryhmäkseen vaikkapa niin, että 

erityisopettajat voisi hoitaa näitä ryhmiä…Erityisopettajat olisi oma asiantunti-

juusalue, yksi muiden joukossa. On muitakin alueita.

Esimiehet visioivat erityisopettajan uudenlaista työotetta, johon kuuluisi 
neuvonnan lisäksi palvelujen joustavuus ja muunneltavuus. Syksyllä 2003 
käynnistyikin erityisopetuksen yhtenäinen koordinointi ja ammattiopiston 
erityisopetuksen suunnitelman työstäminen alkoi. Kiinteistä, etukäteen nime-
tyistä erityisryhmistä siirryttiin pienryhmien muodostamiseen siten, että ne 
muodostetaan vuosittain hakijoiden tarpeen mukaan. Lisäksi yhteistyöhank-
keena jatkoi Kytkin-projekti, joka on laskettavissa pienryhmäksi. 

Erityisopetuksen kehittäminen oli käynnissä, ammattiopiston yhtenäisiä 
erityisopetuksen käytänteitä kehitettiin oppilaitoksiin, ja yhä useampi ammat-
tiopiston opettaja hakeutui erityisopetuksen jatko- tai täydennyskoulutukseen.  
vuoden 2003 lopussa koulutettuja ammatillisia erityisopettajia oli ammatti-
opistossa 16 (Jyväskylän ammattiopisto, tilinpäätökset 2003).
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Edellisen vuosikymmenen erityisopetuksen haasteet jatkuivat uuden vuosituhannen 

alussa Jyväskylän ammattiopistossa. Erityisopetuksen systematisoitumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta huolimatta integroidun erityisopetuksen mallin rakentami-

nen jatkui. Erityisopetuksen tekijärakenne oli muuttunut jo aiemmin. Nyt koulutet-

tuja erityisopettajia oli lähes jokaisessa oppilaitoksessa, mutta heidän työnkuvansa 

integroidussa erityisopetuksessa haki vielä muotoaan. Erityisopetuksen murros-

kaudesta huolimatta koulutusrakenteen muutokset, näyttötutkintojärjestelmä ja 

avoimet oppimisympäristöt loivat mahdollisuuksia erityisopetukselle. 
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7 Minkälaiseksi ammatilliset erityisopettajat 
kuvaavat työnsä?

7.1 Haastateltavien taustatiedot 

Erityisopettajankoulutukseen hakeutumisen ja siitä saatujen valmiuksien koh-
dalla raportoin 14 erityisopettajan tiedot, koska yhdellä ei ollut erityisopet-
tajankoulutusta. Taustatietojen ja työn sisällön kuvauksissa erityisopettajien 
lukumäärä on 15.

Haastatelluista 15 erityisopettajasta naisia oli kymmenen. vain yksi erityis-
opettaja oli alle 40-vuotias, kahdeksan erityisopettajaa oli 41–50-vuotiaita ja 
kuusi yli 50-vuotiasta. Tätä selittänee se, että ammatilliseksi erityisopettajaksi 
tullaan pitkän tien kautta (oman alan ylin tutkinto, opettajan pedagogiset opin-
not ja ammatillinen erityisopettajankoulutus). Tilanne vastaa valtakunnallista, 
ammatillisia opettajia koskevaa lukuvuoden 1998–1999 selvitystä. oppilai-
toksissa työskentelevistä yli puolet oli enemmän kuin 45 vuotta, kolmasosa 
oli täyttänyt 50 vuotta ja 10 % oli yli 56-vuotiaita. 3 % vastaajista oli yli 60 
vuotta. (Joki-Pesola & vertanen 1999, 33–34.)

Ammatillisena koulutuksena neljällä oli kotitalousopettajan ja kolmella 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatinopettajan tutkinto, jotka kaikki 
olivat opistoasteen tutkintoja. Kolmella oli ylempi korkeakoulututkinto, joista 
kahdella kasvatustieteen ja yhdellä yhteiskuntatieteen alalta. Neljän erityis-
opettajan koulutustausta oli opistotason insinööri, ja yhdellä oli takanaan 
teknikkokoulutus täydennettynä lisäkoulutuksella. 

Erityisopettajien opetuskokemukseen laskettiin mukaan sekä opettajan että 
erityisopettajan työ. Erityisopettajista 14 henkilöä oli toiminut ammatillisessa 
oppilaitoksessa opettajana vähintään 10 vuotta ja enimmillään 31 vuotta. vain 
yksi oli toiminut opettajan työssä alle 9 vuotta. 

Neljän kohdalla opettajankoulutus sisältyi pohjakoulutukseen (kotitalous-
opettaja). viisi erityisopettajaa kiinnostui opettajan ammatista varsinaisen am-
matillisen pohjakoulutuksen jälkeen joko oman tai läheisten työkokemuksen 
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kautta. Heistä usealla aikaisempaan ammattiin oli sisältynyt joko kouluttajana 
tai esimiehenä toimimista. viisi vastaajaa kuvasi opettajaksi hakeutumista 
enemmänkin sattumana joko oman ammattialan lamasta johtuen tai siksi, että 
asuinpaikkakunnalla avautui ammatin opettajan paikka ja sitä päätettiin hakea 
kokeilumielessä. Heistä yksi perusteli hakeutumistaan opettajaksi sattuman 
lisäksi aikaisemman työn raskaudella, toiveena oli henkisesti kevyempi työ. 

 Kukaan vastaajista ei kadu opettajaksi hakeutumistaan, vaan kaikki 
teki sivät saman valinnan. Tosin yksi vastaajista (M1) koki ristiriitaisestikin, 
että opettajana toimiminen on vähentänyt varsinaisen, alkuperäisen ammatin 
osaamista, ”aika on kulkenut ohitse”. Hänen mukaansa ammatilliseen oppi-
laitokseen opettajaksi jääminen oli merkinnyt jonkinlaista luovuttamista.

Neljä erityisopettajaa työskenteli nuorisoasteen matkailu-, ravitsemus- ja 
talousalalla. Heistä yksi oli tutkimushetkellä mukana projektityössä. Kolme 
erityisopettajaa edusti sosiaali- ja terveysalaa, yksi nuorisoastetta ja kaksi 
aikuiskoulutusta. yksi vastaajista toimi aikuisten työvoimakoulutuksessa ja 
yksi perusopetuksen lisäluokkatoiminnassa, joita molempia hallinnoi aikuis-
opisto. Erityisopettajista viisi työskenteli nuorisoasteen tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalla ja yksi vaihtoehtoisessa tekniikan ja liikenteen alan koulutus-
mallissa.

7.2 Haastateltavien käsitykset uravalinnastaan

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen edellytyksenä on oman alan ylin 
tutkinto, suoritetut opettajan pedagogiset opinnot ja työkokemusta opetta-
jana. vuoteen 1998 saakka koulutus oli 20 opintoviikon ja tästä eteenpäin 
35 opintoviikon laajuista. 

Kymmenen erityisopettajaa oli suorittanut erityisopettajankoulutuksen 
vuosina 1984–1998. Koulutuksen jälkeen kukaan heistä ei ollut osallistunut 
pitkäkestoiseen erityisopetuksen täydennyskoulutukseen. Neljä kouluttautui 
erityisopettajaksi vuosina 1999–2003. yksi erityisopettaja vaihtoi työpaikkaa 
pian koulutuksen jälkeen ja siirtyi erityisopettajaksi ammattiopiston hallinnoi-
maan perusopetuksen lisäluokkatoimintaan. Kaikki neljä olivat osallistuneet 
koulutuksen jälkeen erityisopetuksen täydennyskoulutukseen ja kaksi jatkoi 
erityispedagogiikan opiskelua yliopistossa.

Haastattelussa kysyttiin myös erityisopettajien käsityksiä erityisopettajan-
koulutuksesta saaduista valmiuksista. Ne löytyvät liitteestä 4.

Kukaan erityisopettajista ei hakeutunut erityisopettajankoulutukseen heti 
opettajaksi valmistumisen jälkeen, vaan päätös kypsyi työkokemuksen myötä. 
Heidän käsityksiään alalle hakeutumisesta voidaan tarkastella kolmesta näkö-
kulmasta: 
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1. Aiempi erityisopetuksen työkokemus

Seitsemän kohdalla erityisopettajankoulutukseen hakeutuminen perustui 
omaan työkokemukseen siten, että opettajana toimiessa tarjoutui mahdolli-
suus opettaa osa- tai kokopäiväisesti erityisryhmissä. Pitempään (yli 15 vuotta) 
opettajana toimineista kuusi toimi koulutukseen hakuhetkellä joko erityisryh-
män opettajana tai työhön sisältyi paljon ns. ”vaikeiden ryhmien” opetusta. 
Ennakkoluuloja erityisopiskelijoita kohtaan esiintyi, mutta oman kokemuksen 
myötä käsitykset erityisopetuksesta muuttuivat:

M2: Pääsin heti Jyväskylään opettajaksi, tosin erityispuolelle, innostuin siitä heti: 

tämä on minun työ, ”hoivavietti”, hyvää palautetta vanhemmilta ja pojilta. Minua 

kehotettiin hakeutumaan erityisopettajankoulutukseen. 

N7: No mulla oli uravalinta sellanen, että kovasti kehotettiin psykologiaa opis-

kelemaan, mutta en oikein tiennyt ja halusin jotakin käytännönläheistä, justiin 

ruuanvalmistus tai joku tällanen. Sen työn kautta syntyi päätös hakeutua opettajan-

koulutukseen. Kipinä taas erityisopettajankoulutukseen hakeutumiseen tuli siitä, 

kun olin ensin äitiysloman sijaisena erityisluokalla ja se opettaja sanoi lähtiessä, 

että älä unohda erityisopetusta. 

N8: No kyllä mulle opettajan ura on ollut ihan tietoinen valinta. Sitten se erityis-

opettajaksi hakeutuminen, se ei olut ihan niin tietoinen valinta. Kun tarvittiin 

sijaista erityisryhmässä, minä olin aina sijainen ja tykkäsin olla ryhmän kanssa 

ja se kuvio muotoutu sellaseksi, apuopettaja tai tukiopettaja tai milloin mitäkin. 

Sitten useamman vuoden jälkeen hain erityisopettajankoulutukseen.

2. oppilaitoksen tarve

Kolmen haastateltavan kohdalla esimies kehotti hakeutumaan koulutukseen 
oppilaitoksen tarpeista (erityisryhmän perustamisesta) johtuen. Kuitenkin 
kaikilla kolmella oli jo jonkin verran kokemusta haastavien opiskelijoiden 
opetuksesta. Tässä mielessä erityisopettajakoulutukseen hakeutuminen oli 
tietoinen päätös.

N 2: Vaikka se oli toisen ehdotus ja se hirvitti, niin en sitä valintaa ole katunut 

laisinkaan. Koen, että on löytynyt jotakin sellaista, että kannatti. Hakisin nyt uu-

destaan… Meillä ei täällä oppilaitoksessa ollut erityisopettajaa ja sitten rehtori otti 

minuun yhteyttä ja sanoi, että lääninhallituksesta on tiedusteltu, voisiko …linjaa 

laajentaa niin, että olisi tämmönen erityisryhmä. Että se olisi pienempi ryhmä 

ja kapea-alasempiin tehtäviin. Siinä yhteydessä rehtori tiedusteli halukkuuttani 

vetäjäksi, mietin yön yli ja sanoin, että jos minut koulutetaan siihen, niin sitten. 
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Se alko niin, että kun ryhmä tuli sisään, olin samaan aikaan erityisopettajankou-

lutuksessa.

N 5: Jouduin tai pääsin sellasen vaikeen kohderyhmän kanssa tekemisiin siellä 

verstaalla. Mulla ei ollut oikeestaan minkäänlaista halua toimia sellasen kohderyh-

män kanssa, mutta se työ oli mielenkiintosta ja palkitsevaa. Ehkä myös sellanen 

persoonallisuuteen liittyvä asia että omasta mielestäni pärjäsin hyvin siellä. Sitä 

kautta hain tähän koulutukseen, ei ollut tietoa.

3. Lisäkoulutuksen tarve

Neljän kohdalla erityisopettajankoulutukseen hakeutuminen liittyi pääosin 
pyrkimykseen parantaa omaa ammattitaitoa, eikä niinkään oppilaitoksen 
tarpeeseen. 

N3: Olin toistakymmentä vuotta opettajana, sitten hakeuduin erityisopettajankou-

lutukseen. Minun kiinnostus johtui siitä, että olin kiinnostunut kehitysvammaisten 

opetuksesta ja se sai sinne hakeutumaan. Sitten tuli se tilanne, että ei tiedä näistä 

asioista, että piti opiskella kasvatustiedettä ja erkkaa ja sillä tiellä olen. Sitten kun 

valmistuin erityisopettajaksi, huomasin, että kyllä tässäkin työssä tarvitaan niitä 

taitoja, mitä sieltä saa.

Kaikki neljä erityisopettajaa kuvasivat jatkokoulutukseen hakeutumistaan 
opiskelijoiden haasteiden kautta. opettajan työhön lähdettiin hakemaan eväitä. 
Erityisopettajankoulutukselta toivottiin lisäkoulutusta, tietoa erityistä tukea 
tarvitsevien opettamisesta.

N 1: Ajattelin, että nyt täytyy saada tietoo, ihan sama kun lähti opettajaopintoihin, 

että nyt musta tulee hyvä opettaja. Nyt sitten, että musta tulee hyvä erityisopettaja. 

Sama asia, kaikkea tietoo ei saa, mutta saa valmiudet etsiä sitä tietoo… Kun ne 

(opiskelijat) on niin nuoria, perusasiat ei tahdo jäädä mieleen. Se oli yksi syy. 

N10: Erityisopettajankoulutukseen hakeuduin, kun opiskelijaryhmät muuttuivat, 

multa loppui keinot, en enää tiennyt mitä tehdä…Lähdin hakeen täydennystä. 

yhdellä heistä erityisopettajankoulutus muodostui ikään kuin jatkumoksi 
uralla. Erityisopettajalla oli sosiaalialan koulutustausta ja erityisopettajan työ 
tuntui omalta. Pedagogista osaamista puuttui ja siihen tarvittiin koulutusta.

N9: No enemmänkin kuin se raha, tai ne perinteiset kolme syytä, kesä-, heinä- ja 

elokuu, oli se eteneminen uralla. Pienten lasten äitinä sosiaalityö tuntu rankalta…

Minä oon aina sanonut, että ne työnkuvat menee päällekkäin…Minähän alotin 
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ne erikoistumisopinnot ensin. Työtilanne oli sellanen, että tällasta tarvittiin. Sitten 

innostuin. Minun persoonasta johtuen ei tullu muutosta koulutuksen jälkeen. Ja 

minä oon aina sanonu, että minun sydän sykkii aina heikoimmille ja aina jos minua 

tarvitaan, niin oon käytettävissä.

Kymmenen erityisopettajan kuvauksen pohjalta voi nähdä, että erityis-
opettajankoulutukseen hakeutuminen liittyi ajankohdan erityisopetuksen to-
teutusrakenteeseen, kokemukseen erityisryhmissä tai oppilaitoksen erityisopet-
tajatarpeeseen. Kuten erityisopetuksen vaihekuvaus (luku 6) osoittaa, vuosina 
1984–1998 Jyväskylän ammatillisten oppilaitosten erityisopetus oli pääosin 
luokkamuotoista. Kaikkien näinä vuosina erityisopettajankoulutuksen suorit-
taneiden työ liittyi jollakin tavalla erityisryhmiin hakuvaiheessa, koulutuksen 
aikana tai heti valmistumisen jälkeen, joko luokanvalvojina, sivutoimisina tai 
sijaisopettajina.

Erityisopetuksen muutosvaiheessa, 1990-luvun lopussa erityisopettajan-
koulutukseen hakeutuneen neljän erityisopettajan työ ei liittynyt enää erityis-
ryhmien opettamiseen, vaan oman alan ammatinopetukseen. 

Erityisopettajat kohdistivat koulutukseen metodisia odotuksia, toivottiin 
välineitä hankalien opiskelijoiden opettamiseksi. Erityisopettajat kuvasivat 
hyötyneensä koulutuksesta etenkin opetusharjoittelusta ja muilta saatujen 
kokemusten jakamisella. Tarkempi kuvaus erityisopettajankoulutuksesta saa-
duista valmiuksista on liitteessä 4.

7.3 Haastateltavien käsitykset työtehtävistään

Luokkamuotoisen erityisopetuksen luokanvalvojilla oli käytössä erityisopetta-
jan nimike. vuosina 1984–1998 erityisopettajaksi kouluttautuneiden työ liittyi 
selkeästi erityisopetukseen. Luokanvalvojuuden ohella erityisopettajat hoitivat 
sijaisuuksia tai työskentelivät sivutoimisina erityisryhmissä. Ne alkoivat vuoro-
vuosina, ja myös tämä vaikutti erityisopettajien työn sisältöön. 

M4: En mennyt erityisryhmään, vaan aloin hoitaa sivutoimisena työnä erityisoppi-

laiden ongelmia. Heitä ei siis suoraan viety kuraattorille tai opolle. Edellisenä 

vuonna lopetti 21 oppilasta ja seuraavana vain 11, vaikutus oli huomattava. Kun 

ihmiset huomasivat, etteivät pärjää, niin ne lähti pois, ei ollut vaihtoehtoja. Mutta 

sitten heitä alettiin houkuttelemaan takasin. 

N5: Se oikeestaan sisältyy tähän nykysen työn kokonaisuuteen. Se on sitä, että 

jos ajattelen sitä opettajana, niin meillä on tutkintotavoitteista koulutusta. On 

tarkkaan määritelty, mitä pitää osata. Työ on sitä, että me pyritään kartottamaan, 

mitä ihminen osaa ja mitä osaamista pitää hankkia lisää. Sitten on näitä henkilö-

kohtaisia väyliä, että se on tavallaan niitten henkilökohtasten polkujen löytämistä 
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siihen tavotteeseen, mikä on tutkinnon perusteissa. Nimikettä ei ole, mutta kyllä 

ammattitaitoa on sillä tavalla käytetty hyväksi, että nykysessä työssä olen vetänyt 

ryhmiä, joissa on tällasta vaikeempaa oppilasainesta.

vuosina 1999–2003 erityisopettajankoulutuksen suorittaneet neljä erityis-
opettajaa kuvasivat vaikeutta erottaa erityisopetusta muusta työstä:

N1: Tällä hetkellä ei ole määritelty muuta kuin 100 tuntia hojksien vastuusta 

vuodessa. Sitten on nämä muut, yhteensä noin 150 tuntia eli kymmenisen pro-

senttia kokonaistyöstä. Mutta kun se on siinä, että on vaikee sanoo, millon teen 

erityisopen työtä. Mutta suunnattoman vähän siihen työmäärään. Sitten on näitä 

kiirejaksoja, on kiire. Kun pitää tehdä hojksit, niin 37 viikkotunnista ainakin 20 

menee tähän.

N3: Osa työstä on niin nivoutunut yhteen, ei pysty sanomaan. Onhan siinä se työ-

ryhmän työ, ja sitten se resurssi, mitä saa erityisopiskelijasta, niin onhan se jotakin. 

Kyllä mulla on jotakin 20–30 %, mutta kun siinä sekottuu nää tukiopetuksetkin. 

Mutta että ehkä työstä on viidesosa näihin erityisopetuksen töihin.

Erityisopettajana luokkamuotoisessa erityisopetuksessa työskenteli haas-
tatteluajankohtana syksyllä 2003 kolme opettajaa. yhdeksän opettajaa työs-
kenteli yleisopetuksen ryhmissä, joissa oli erityistukea tarvitsevia opiskelijoita. 
Näiden erityisopettajien työ sulautui ammattipedagogiikkaan. Erityisopetus 
koettiin sulautuneen muuhun työhön. Erityisopetukseksi määriteltävä työ 
ei jakaantunut tasaisesti lukuvuoteen, vaan se liittyi toisaalta oppilaitoksen 
vuoden rytmiin, mutta toisaalta taas se oli ennakoimatonta. Kaksi erityis-
opettajaa työskenteli koulutusmalleissa, joissa opetus oli pienryhmätyyppistä 
(ammattiopiston hallinnoima perusopetuksen lisäluokka ja vaihtoehtoinen 
koulutusmalli). yhden erityisopettajan työ muodostui opetuksen ulkopuolisesta 
projektityöstä (hallinnollinen työ). 

Ryhmittelin erityisopettajien kuvauksen omista työtehtävistään seuraavasti 
(frekvenssit kuvaavat opettajien lukumäärää):

1. yksilötyö:
– yksilöllisen oppimisen kartoitus (oma luokka) 13
– neuvonta ja ohjaus (oma luokka) 13
– oppimisvaikeuksien kartoitukset 5
– HoJKSien tekeminen (oma luokka) 12

2. opetukseen liittyvä työ:
– opetus yleisryhmissä 9
– opetus erityisryhmissä 3
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– samanaikaisopetus 1
– muu pienryhmäopetus 2
– selkomateriaalin valmistus 5

3. Konsultatiivinen työ:
– kollegoiden neuvonta (esim. HoJKStyössä) 10
– resurssoitu HoJKSvastuu 4

4. opiskelijahuollollinen työ:
– oman luokan opinto-ohjaus 6
– opiskelijahuoltoryhmän jäsenyys 3

5. verkostotyö:
– yhteydenpito tukiverkostoihin 6

6. Erityisopetuksen kehittämistyö:
– kehittämistyöryhmän jäsenyys 6

7. Hallinnollinen työ:
– projektityö (muu kuin erityisopetus) 1

Erityisopettajien työ muodostui suurimmaksi osaksi opetustyöstä yleisope-
tuksen ryhmissä, johon liittyi yksilötyö eli erityistä tukea tarvitsevien neuvonta 
ja ohjaus. viitteitä konsultatiivisesta tai verkostotyöstä oli näkyvissä. Esitän 
seuraavassa esimerkkejä erityisopettajien työtehtävistä.

Yksilötyö

Erityisopettajat kuvasivat työtään päävoittoisesti yksilö- ja kasvatustyöksi 
osana ammatinopetusta.

M4: Pitää tuntea ne henkilöt, joita opettaa. Ihmisten tunteminen on kaikkein 

tärkein asia. Eli heidän vahvuudet ja heikkoudet ja niin edelleen. Täällä puhutaan 

aika paljon siitä, että ammattioppilaitoksen tarkoitus on opettaa ammatti. Mutta 

kyllä me myös kasvatamme. Teollisuutta varten. Emme saa antaa pelkästään eväitä 

osata. Yritämme painottaa omaa paremmuutta mieluummin, kuin alkaisimme 

puhua hirveän hienoja asioita. Saattaa olla, että joku erityisoppilas on ihan kuin 

opiskelisi kiinan kieltä kolme vuotta, ei siinä kolmea vuotta viihdy sellaisessa 

opetuksessa, jota ei ymmärrä.

opiskelijatuntemus ja erityisopetuksen avulla toteutettava yksilöllisyys 
heijastuivat erityisopettajien käsityksissä. Myös oppimisen kartoitukset, hen-
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kilökohtaisten suunnitelmien (HoJKS) tekeminen omassa luokassa ja opiske-
lijoiden neuvonta ja ohjaus mainittiin lähes kaikissa tapauksissa. 

N1: Meillä on syksyllä koottava ne opiskelijat ja tehtävä HOJKSin kansilehti…jos 

ajatellaan, että 37 viikkotunnista se on varmasti yli 20 tuntia. HOJKS tehdään 

moniammatillisena tiiminä (luokanvalvoja, kuraattori ja minä) ja lupa tarvittaessa 

vanhemmilta. Sitten me ruvetaan kattoon niitä aikoja, että koskas me kokoonnuttas 

tekemään sitä sisältöä ja yhdessä menee aina kaksi tuntia…Sitten kutsutaan ne 

vanhat HOJKSilaiset…siihen menee pitkästi aikaa, kun niillä on sitä asiaa. Ne käy 

mun luona usein…Opettajan työ lasketaan toimenpiteinä, se on vaikeaa. Allakassa 

on kaikki, mutta kun ne tupsahtaa yllättäen.

M2: Teen oman ryhmän HOJKSit ja sitten minulla on toiselle osastolle tunteja. Se 

voi olla palokuntatyötä, mutta olen pyrkinyt keskittämään tämän ennaltaehkäise-

vään toimintaan, häiriöitten ennaltaehkäisyyn. 1. luokan HOJKSien tekeminen, 

se perustuu oppilaantuntemukseen. Ensimmäisen työharjoittelun jälkeen jokainen 

kirjoittaa oman opiskelusuunnitelman itse ja jota pidetään ajan tasalla. Siihen kir-

joitetaan mm. toiveet…Jälkikäteen voi katsoa esim. 1.luokan asioita. Pyrin huomi-

oimaan oppilaan yksilöllisen osaamisen. Menetelmät ovat ”talonpoikaisjärkeä”.

N8: Nämä ryhmät, joita opetan, niissä on myös HOJKSattuja opiskelijoita. Näen 

sen niin, että se meidän tapa toimia on kehittynyt aivan valtavasti. Vaikka se on 

vaan pelkkä paperi, siinä on sellainen aika napakka käytäntö ja se pakottaa taval-

laan meidät toimimaan niiden HOJKSattujen hyväksi, että siinä mielessä näen, että 

mennään parempaan suuntaan, vaikka paljon on vielä mietittävää, miten näiden 

integroitujen kanssa tehdään.

Erityisopettajien kuvaukset liittyivät henkilökohtaisten suunnitelmien 
tekemiseen (HoJKS), mikä rytmitti työtä ja mikä toimi erityisopetuksen 
työn pääasiallisena välineenä. oppimisen kartoitus tässä yhteydessä tarkoitti 
erityisopettajien itsensä kehittämiä, oman ammattialan osaamisen arvioin-
teja. 

Opetukseen liittyvä työ

Erityisopettajien työ oli pääosin ammatinopetusta yleisopetuksen ryhmissä, 
kolmessa tapauksessa erityis- ja kahdessa pienryhmissä. Samanaikaisopetus 
ei vielä ollut yleistynyt. 

M1: Erityisiä välineitä on oikeestaan kaksi. Materiaalin valmistaminen: ei käytetä 

kirjaa, vaan olen koonnut materiaalia, esim. muuttanut tekstin pois. Niin vähän 

tekstiä kuin mahdollista. Se tulee myöhemmin sitten. Toinen on se keskustelu. Se 
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antaa mulle tietoa, miten sillä menee ja opiskelijalle tulee turvallisuuden tunne…Jos-

kus on jossakin asiassa sellasta havaintomateriaalia, ikään kuin rautalankaa.

N3: Useinhan on niin, että erityisopiskelijat on hyviä siinä itse työssä. Mutta usein 

ne kirjalliset materiaalit, mitä me annetaan niille opiskelijoille, niin niitä on paljon 

ja se on vaikeeselkosta. Esim. sellanen opiskelija, jolla on lukiongelma tai hahmot-

tamisen ongelma tai vaikka kuuro, niin se on pulassa. On suuret kehittämismahol-

lisuudet, esim. selkomateriaalin tekeminen me on alotettu siinä työryhmässä.

Luokkatyöskentelyyn kuuluu opetusmateriaalin yksilöllistäminen erityis-
opiskelijoille, erityisesti selkomateriaalin valmistus, jota eri koulutusalojen 
erityisopettajat kuvasivat. 

Konsultatiivinen työ

Kymmenen erityisopettajan mielestä heidän työtään voisi kuvata konsulta-
tiiviseksi, mutta hyvin satunnaisesti. Tämä kollegoiden neuvontatyö tarkoitti 
lähinnä ”käytäväkeskusteluja”. 

N3: Onhan meillä ollut se maahanmuuttajaryhmä. Sitten meillä on yksi ryhmä, 

jossa on kuuroja, ja siinä ryhmässä on kieltämättä tullut joiltakin kouluttajilta 

palautetta, että heidän on vaikea opettaa, kun he ei osaa…heitä pitää neuvoa…Mä 

ajattelisin, että sellasena yhdyshenkilönä tässä joutuu olemaan ja sellanen tiedot-

tajakin…että tarvii olla sitkeä, aika paljon sellasta muutosvastarintaa siihen, että 

on erityisopiskelijoita…sellanen asiantuntijan roolihan se on vissiin, vaikka en 

minä kyllä itteeni asiantuntijana pidä.

N9: Kun se kirjan lukeminen on niin hirveen työlästä ja kun se kuuluu kurssiin. 

Opettaja löysi sieltä yhden Putkinotkon videon, ja se sano, että voisko ajatella, 

että ne kirjan asemasta kattos tätä. Ja minä sanoin, että jos et kirjotutakaan siitä, 

niin käykää keskustellen se läpi. Että minä tuon siihen sen oppilaantuntemuksen 

aineenopettajalle.

N10: Jotenkin kyllä näen, että minulla on taitoa nähdä niitä karikoita, mihin pitäis 

tarttua tai ainakin nähdä ne, jos ei jostakin syystä ole vielä pystytty tarttumaan.

Neljällä haastateltavalla oli huomioitu työn kokonaissuunnitelmassa (ope-
tusvelvollisuudessa) kollegoiden neuvonta. Käytännössä tämä tarkoitti neuvon-
taa etenkin henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
(HoJKS) tekemisessä muissa opetusryhmissä.
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Opiskelijahuollollinen työ

Ammattiopistossa toimi tutkimushetkellä opiskelijahuoltoryhmiä, mutta niiden 
kokoonpano ja tehtävät erosivat toisistaan. 

N7: En ole ollut semmoisessa mukana, enkä tiedä, mitä siellä käsitellään, mutta 

jos siellä tällaisia vaikeuksia käsitellään, niin voisi sitä kai keksiä joitakin toiminta-

tapoja. 

Nämä vaihtelevat käytännöt vaikuttivat ehkä siihen, että vain kolme erityis-
opettajaa mainitsi kuuluvansa viralliseen opiskelijahuoltoryhmään, vaikkakin 
useimmat mainitsivat asioivansa työryhmän kanssa. 

N2: Opinto-ohjaus me ollaan hoidettu itse. Jos tulee erikseen opo, joka lähtee 

ohjaamaan niitä eteenpäin ilman, että ne tuntee sitä kolmen vuoden historiikkia, 

niin se tuntuu vieraalta. Me on nähty se kolmen vuoden kehitys, selviytyminen 

työpaikoilla, me ollaan työssäoppimisessa oltu ohjaajina, niin me pystytään par-

haiten ohjaamaan se opiskelija. 

Maininnat opinto-ohjauksesta viittasivat joko erityisryhmän sisäiseen 
opinto-ohjaukseen tai aikuiskoulutukseen, jossa varsinaista, opinto-ohjaajan 
tekemää ohjausta ei haastattelun ajankohtana vielä annettu. 

Verkostotyö

Kuusi erityisopettajaa kuvasi ulkopuolista verkostotyötä, jolla tässä tarkoitet-
tiin muita tahoja kuin työssäoppimispaikkoja, jotka automaattisesti kuuluvat 
ammatillisen opettajan yhteistyökohteisiin, samoin kuin oppilaitoksen sisäiset 
verkostot. Sisäisistä yhteistyökohteista mainittiin kuraattorit, opinto-ohjaajat 
ja terveydenhoitajat.

M1: Koulun sisäiset yhteistyötahot on tärkeimmät. Meillä ei välttämättä ritä aikaa, 

jos lähdetään tätä oppilasta auttamaan, joten tietysti koulun ja kodin yhteistyö 

on tärkeä. Myös terveydenhoitaja, kuraattori ja opo on ehkä kaikista tärkeimmät 

oppilasasioiden hoitajat. Myös edellisten koulujen opettajat ja siellä oleva hen-

kilökunta. Koulumaailmassa en itse kääntyisi nuorisopsykiatrin puoleen, paitsi 

tapauskohtaisesti. He voivat kertoa asioita oppilaasta vaan tämän itsensä luvalla. 

Se hankaloittaa yhteistyötä.

N2: No sitten toinen asia, mikä on kasvanut on se verkostoituminen. Kyllähän minä 

olen tehnyt sitä koko työhistoriani ajan, että ollaan oltu yhteydessä huoltajiin ja 

lähiasiantuntijoihin. Se työmäärä on kyllä kasvanut ihan hirmuisesti.
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Tärkeimpinä ulkopuolisina verkostokohteina mainittiin mielenterveystoi-
misto, psykiatrinen poliklinikka ja sosiaaliviranomaiset. 

Erityisopetuksen kehittämistyö ja projektit

Erityisopetuksen kehittämistoiminta tarkoitti tässä yhteydessä koulutusalat 
ylittävää kehittämistä, jota kuusi erityisopettajaa kuvasi. Tämä tarkoitti joko 
HoJKS-työryhmän tai oman koulutusalan erityisopetuksen työryhmän jäse-
nyyttä. Ei erityisopetukseen liittyvässä projektityössä työskenteli haastattelu-
ajankohtana yksi erityisopettaja. 

7.4 Haastateltavien käsitykset työnsä kokonaisuudesta

Edellisessä luvussa tarkastelin erityisopettajien työtehtäviä. Työstä muodostui 
kompleksinen kuva. Erityisopettajat työskentelivät pääosin yleisopetuksen 
ryhmissä niin, että erityisopettajan osaaminen ilmeni ammattipedagogisen 
toiminnan kautta. Erityisopettajan nimikkeellä työskenteli kolme opettajaa. 

Kuvaan tässä luvussa erityisopettajien käsityksiä työnsä kokonaisuudesta, 
heidän asemaansa ja rooliaan työyhteisössä. 

7.4.1 Erityisopettajan asema 

Jyväskylän ammattiopistossa erityisopetuksella oli aiemmin määritelty rooli 
(Erityisopetuksen vaihekuvaus, luku 6). Luokkamuotoisen erityisopetuksen 
avulla hoidettiin erityistä tukea tarvitsevien opetus ja ohjaus. vastuualue oli 
selkeä, työn hoitivat koulutetut erityisopettajat. Työskentely erityisryhmissä 
oli itsenäistä ja työyhteisö arvosti työtä.

Erityisopetuksen murrosvaiheessa, 2000-luvun alkuvuosina myös Jyväs-
kylän ammattiopistossa alettiin toteuttaa erityisopetusta vuosittain hakijoiden 
tarpeen mukaan vaihtuvien pienryhmien avulla, mikä vastasi valtakunnallista 
linjausta. Erityisopettajien kokemukset kehityksen suunnasta olivat epäselvät. 
Etenkin erityisryhmissä opettaneet kokivat menettäneensä erityisopettajan 
aseman, eikä heillä ollut yhtenäistä käsitystä muutoksien perusteista. 

M3: On se sellanen yleinen näkemys, että on se harmi, kun ne alas ajettiin. …Ehkä 

siinä on just tällanen, että tulee uusia suuntauksia, joita sitten pitää matkia. Jyväs-

kylän kaupunkiahan me matkitaan tässä. Kaupunki on ottanut tämän inkluusio-

ajattelun, en tiedä meneekö se sielläkään ihan niin hienosti. Jos kuitenkin kunta-

yhtymässä jossakin lopetetaan ja jossakin jatketaan (erityisryhmät).

M4: En tee enää erityisopetustyötä. Ja en tiedä, mitä erityisopetus tällä hetkellä 

on.
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M5: Mun mielestä tätä (erityisopetus) ei johda kukaan. Joku sanoo, että se on 

imagokysymys. Mun mielestä se on haitaksi imagolle, jos erityisopetus hoidetaan 

huonosti…nää joilla on vaikeuksia pitäisi hoitaa hyvin. Jos johdolta tulisi selkeä 

näkemys, kuinka tätä jatkossa tullaan hoitamaan ja sitten koottaisiin halukkaista 

erityisopettajista semmonen työryhmä, joka tekis sen. Se vaatisi resurssointia. 

Ryhmä kehittäis raamit.

Pääasiallisesti erityisryhmissä opettaneiden lisäksi myös niiden alojen 
erityisopettajat kokivat asemansa vaikeaksi, joissa erityisopetuksen tarve on 
perinteisesti ollut vähäinen:

N1: Tämä on vaikea asia, sillä pyrkimys on koko ajan, että opiskelija saisi tukea 

ryhmässä yksilöllisesti, että se pääsisi etenemään eikä tulisi hylättyjä. Tätä ei kou-

lutuspäällikkö ja rehtori ymmärrä vielä, että mikä on erityisopetusta. Että se menee 

aina siihen tukiopetukseen, mikä on kaikille kuuluvaa tukiopetusta …opettajat 

tulee innokkaasti juttelemaan…haluaisin olla erityisopettaja, että arvostettais. Nyt 

johto ei arvosta, mutta opettajat arvostaa. 

N10: Kun se ei ole silleen virallinen se erityisopettajan rooli, niin mun on hirveen 

vaikee mennä sanoon työkaverille, että nyt on sun huki mennä tekemään nämä 

jutut. Se työnjako on epäselvä.

Erityisopettajien käsitykset saamastaan arvostuksesta liittyivät konkreetisti  
siihen, mitä erityisopetuksen kehittämiseen oli koulutusaloittain tehty. Ammat-
tiopistossa erityisopetusta tukevia projekteja oli toteutettu etenkin matkailu-, 
ravitsemus- ja talousalalla, jossa toimivien erityisopettajien kokemus omasta 
asemastaan oli muita positiivisempi. 

N10: Kyllähän siellä se erityisopettaja on koko yksikön erityisopettaja. Ihan äly-

töntä, että on vaan joillekin...Sieltäkin (toinen ala) puolelta tuli pyyntö, että yksi-

könjohtaja pyysi tällasta kartotustestiä, olen sitten käynyt ne keskustelut ja kon-

sultoinut, että mitä yhden opiskelijan kanssa tulis tehdä, kun oli ongelmia…ehkä 

sellasta ohjaamista tiettyjen henkilöiden kohdalla ja tietysti neuvottelua muitten 

kanssa, että tällanen tarttee tukea.

Aikuiskoulutus erosi nuorisoasteesta, samoin kuin näiden ulkopuoliset 
mallit (lisäopetus, vaihtoehtoinen koulutusmalli). 

N3: Me ollaan sellasia erityisopetuksen yhdyshenkilöitä, että mehän saadaan re-

surssit siihen erityisopettajan työhön/hojksattu opiskelija. Että sillä tavalla meillä 

on se rooli, mutta muulla tavalla ei ole, nimikettä esimerkiksi.
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N5: Ketään ei ole nimetty erityisopetuksen vastuuseen. Nythän ei lue missään 

erityisopetusta, sitä ei virallisesti tehdä. Toisaalta semmonen virallinen erityis-

opettaja on turha, jos semmoista toimintaa ei virallisesti ole. Itse asiassa lainsää-

däntöhän meillä puhuu jo tämmösistä erityistä tukea tarvitsevista. Pitäisi olla 

Aikuisopistotasolla nämä toimenpiteet ja resurssit määritelty. Lainsäädäntö koskee 

perustutkintoa, ei mainintaa muusta. Me on kovasti puhuttu aikuisten opiskelun 

henkilökohtaistamisesta. Siellä tulee kovasti oppimisvaikeudet esille, mutta sitten 

nämä keinot. Suunnitelma jää puolitiehen, meillä kyllä kysytään esim. että onko 

sulla lukivaikeus.

Aikuiskoulutuksen käsitteet, henkilökohtaistaminen ja aiemmin opitun 
tunnistaminen, ovat osittain päällekkäisiä erityisopetuksen termistön kanssa. 
Kuitenkaan aikuiskoulutuksen lainsäädännössä erityisopetusta ei mainita pe-
rustutkinto-koulutuksen ulkopuolella.

Erityisopetuksen vaihekuvauksessa (Luku 6, esimieshaastattelut) määrit-
telemätön erityisopettajien asema ei tullut esille. Sen sijaan esimiehet pohtivat 
erityisopettajan toisenlaista, uutta työnkuvaa, jossa korostuisi erityisopetuksen 
monimuotoisuus ja joustavuus. He painottivat erityisopettajan asiantuntemuk-
sen hyödyntämistä muiden opettajien ohjauksessa. 

E4: Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kouluttajan ammattitaito tulisi 

olla niin laaja, että he voisivat näitä asioita kehittää, koska minulla on kokemuksia 

muista koulumuodoista, että se ei välttämättä pelaa erillisenä, heitetään ongelma 

asiantuntijan hoidettavaksi.

E6: Kun opiskelija nimetään erityisopiskelijaksi, niin opettajat heti tietää, että 

tuo ja tuo on se, ja se vaikuttaa asenteisiin. Näkisin niin, että jotta integraatio ja 

inkluusio voisi toteutua, niin olisi vaikka klinikkaopetusta, että oppimisvaikeuksiin 

voitaisiin heti tarttua. He menisivät koko ajan muiden mukana, eikä heitä diag-

nostisoitaisi, muuten se leimaa ja vaikuttaa käyttäytymiseen. Erityisopettaja voisi 

olla tämmönen konsultatiivinen ihminen, joka sitten koordinois ja vetäisi langat 

yhteen. Nykyisin alkaa olla näitä erityistyöntekijöitä niin paljon, että mennään 

hirveän kapeaan spesialiteettiin. Kuka vastaa koko ihmisestä, kun palastellaan? 

Kun mennään voimakkaaseen erikoistumiseen, opettajuus on kuitenkin ihmisen 

koko kasvua ja kehitystä koskeva. 

Erityisopettajien työn haasteisiin näyttäisi esimieshaastattelujen mukaan 
liittyvän tarve konsultatiiviseen työhön. 

7.4.2 Erityisopettajan kolmoisrooli

viidestätoista erityisopettajasta yhdeksän työskenteli haastattelun ajankohtana 
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yleisopetuksen ryhmissä ammatillisina opettajina. Myös kolmen erityisryh-
mässä työskennelleen työ oli ammatinopettamista. vaihtoehtoisten mallien 
erityisopettajat opettivat pääosin yleisaineita. 

Erityisopettajan työ toteutui osana ammatillisen opettajan työtä, minkä 
hyvänä puolena voi pitää sitä, että erityisopiskelijoita ei eroteta yleisopetuk-
sen ryhmistä. Tämän roolin negatiivinen puoli kuitenkin näyttäytyi virallisen 
aseman puuttumisen myötä. voi olettaa, että ammatinopettajalla ei ole aikaa 
eikä ehkä kiinnostustakaan erityisopetuksen kehittämiseen.

M3: Ajan seuraaminen kuitenkin kuuluu siihen, mikä on ajan henki, se nyt kuuluu 

jokaiselle opettajalle. Erityisopetuksessa ehkä vielä enemmänkin, erityisopetuksen 

seuraaminen. Mutta kun tämä on siitä hankalaa, että tässä pitäisi seurata sitä 

oman ammattialankin kehitystä. Se ei ole sama kuin peruskoulun erityisopettaja, 

joka seuraa vaan erityisopetusta. Eikä sen tarvii seurata kuin että miten Afrikan 

valtiot vaihtuu.

Erityisopettajien työn voi sanoa sisältävän kolmoisroolin: oman ammatti-
alan, opettajan, mutta myös erityisopettajan työn vaatimuksia. Päällekkäi-
sen roolin kasautuvat vaatimukset aiheuttivat sen, että erityisopettajan olisi 
seurattava omaa varsinaista ammattialaansa, mutta myös päivitettävä peda-
gogista osaamistaan opettajana, jolloin kolmas alue, erityisopettajan työ on 
vaarassa jäädä syrjään. Ammatti-identiteetti erityisopettajana jää kehittymättä 
tai puutteelliseksi. 

N9: Eihän sitä erityisopettajan identiteettiä siellä koulutusalalla saanut, kun sitä 

ei siellä tunnistettu, sitä ei ollut siellä. Jotenkin kun miettii, sitä sai niin kuin kai-

ken tehdä itte, mistään et saanut tukea, päinvastoin. Jos jotakin kehitit, niin sai 

epäilyksen, että eihän tää näin voi olla. Se tilanne oli aika rankka.

Kolmoisroolin paineet näyttivät olleen pienemmät erityisryhmien luokan-
valvojilla, ts. erityisopetukseen selkeästi vastuutetuilla erityisopettajilla. He 
kuvasivat työn itsenäisyyttä, päätäntävaltaa ja mahdollisuutta poiketa esim. 
ammattiopiston jaksojärjestelmästä. Uskallus käyttää vaihtoehtoisia työtapoja 
ja mukauttaa koettiin helpommaksi pienryhmässä, mutta erityisesti työskente-
lyn yksilöllisyys ja joustavuus mahdollistuivat pienen luokkakoon ansiosta.

N2: Olen saanut toteuttaa itsenäisesti…esim. tämä jaksojärjestelmääkin meillä on 

mahdollisuus noudattaa joustavaa jaksotusta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

kun normaaliryhmissä on ne ns. kyvijaksot eli kielet, matikka jne., mutta meille on 

annettu se mahdollisuus jakaa niitä useammalle jaksolle ja vuodelle jopa niin, että 

sen yhden opintoviikon ei ole pakko mahtua siihen yhdelle jaksolle, vaan me voi-

daan jakaa sitä. Erityisopiskelijalle se tarkoittaa sitä, että asia kertaantuu usein.
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M3: Se on niin paljon selkeempää, kun yhden opettajan kanssa ollaan niin paljon. 

Siinä on vastuuta enemmän, ittekin ottaa vastuuta enemmän…Pystyykö sitä muu-

hun vertaamaan, se on enemmän asennehomma. Että jos joku ei suostu jotakin 

tekemään, voidaan lähtee miettimään jotakin toista kautta sitä hommaa. Pienryhmä 

takaa sen, että kaikkien ei tarvitse onnistua heti, että antaa jonkun homman ke-

hittyä pidempään. Ei voi sanoa, että onko jostakin vai ei.

Haastatteluajankohtana erityisopettajien työstä vain osa oli erityisopetuk-
seen liittyvää – mikäli erityisopetus määritellään resursoituna työnä. 

M1: Nykysin erityisoppilaita on paljon enemmän. Erityisluokkien hyvät toiminnot 

on hävinneet sen hajotuksen mukana. Nyt pitäisi vaan olla joku, jolla olisi vastuu 

siitä että asiat hoidetaan kuntoon…mielestäni on väärin kuormittaa turhan paljon 

opettajia. Teemme sen oman työn ohella.

N10: Joskushan me puhuttiin, että listattas näitä asioita, missä meitä tarvitaan. 

Viime lukukaudella tein sellasta ihan konkreettista tukea. Me tehtiin joitakin 

kirjallisia tehtäviä, mistä siinä on kysymys ja mistä lähteä liikkeelle. Sitten sitä 

opiskelijahuoltoasiaa olen yrittänyt saada liikkeelle. En tiedä missä roolissa, erityis-

opettajan, vai huolestuneen luokanvalvojan roolissa vai ihan vaan kouluttajan 

roolissa vai missä? Olen ollut terveydenhoitajaan ja sosiaalipuolella erityisnuoriso-

työntekijään yhteydessä.

virallisen vastuuttamisen puutteellisuudesta huolimatta erityisopettajat 
kuvasivat laajasti pedagogista toimintaa, ts. opetuksen kuvaus oli rikasta: 

N7: Erityisopettajan tulee hallita opetettava asiansa…rajata painopisteet ja yksi-

lölliset asiat eli osaa eriyttää ja että se, että ei opeta kaikkea, mitä osaa.

N8: Sitten siitä massasta pystyy löytämään niin keskeisen asiasisällön, mikä on 

opetettava, että se opiskelija sen oppii...Tulisi tiedostaa, mikä on sen opiskelijan 

tulevaisuus, kun se meiltä lähtee eli mihin kannattaa paukkuja satsata, juuri tämä. 

Sellasta ei tarvitse yleisopetuksen puolella miettiä, koska kaikki menee massan 

mukana ja kaikki valmistuu ja työllistyy, että se lähtökohta on erilainen…Arviointi 

on sellanen ammatin alue, mikä on pakko osata, jos opettaa erityisopiskelijoita. 

Voi olla meillä vielä niitä, joiden ei tarvii tai jotka ei saa opettaa erityisopiskelijoita 

millään tavalla. heille se on kymmenportaisesta arvioinnista viisi porrasta pois 

ja sillon se tarkottaa, että siellä on niiden opetussisältöjen ja tavoitteiden mu-

kauttaminen pois ja se arvioinnin monipuolistaminen ja arviointimenetelmienkin 

monipuolistaminen pois, että voi mennä hyvin sellaisessa yhdessä putkessa, että 

tälleen tämä koko ryhmä menee.
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Erityisopettajat kuvasivat pedagogista sisältötietoa (Tynjälä 2004, 177) eli 
tietoa siitä, miten tiettyjä asioita voi opettaa, mikä merkitys tällä on opiskelijalle 
ja minkälaisia oppimisvaikeuksia tämän oppimiseen liittyy. 

N1: Klinikkaopetus on kaikille sopivaa tukiopetusta tiistaiaamuisin yksi tunti, 

siinä vaihtuu aina opettaja. 

M1: Tuli koulukodista sellanen psykologin lausunto, se oli ihan hirvee. Oppilas oli 

käsistään taitava, eikä sen tarvinnu häiriköidä luokassa, kun se teki käsillään...Nyt 

on niin, että äidinkielen testeillä on syksyisin hirveä hätä ja ne voi olla virheelli-

siä…Mitä enemmän niitä välivaiheita, se viesti muuttuu tai unohtuu.

N4: Mutta mä luulen, että myös niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka meillä on 

ollut, niin mä olen osannut kohdata ne ihmiset, niin että me on löydetty yhdessä 

sieltä se, miten tässä tätä hommaa tehdään.

N9: Minä ehkä aineenopettajia enemmän ymmärrän, että niitä erilaisia tapoja 

niiden samojen asioiden opettamiseksi pitää olla…Iltapäivä on siinä mun ryhmässä 

aika rankka, että ne ei jaksa, jos ne on aamupäivällä työskennellyt, että siinä 

käyvvään enemmän sellasia elämään liittyviä ja elämää suurempia asioita…Että 

kyllä se on sitä ihmisenä olemista, että kyllä mä sen niin kuin näkisin kaikista 

tärkeimpänä.

Erityisopettajat kuvasivat oppimisvaikeuksia laajasti, ei rajoittuen yleis-
aineisiin. Useimpien työkokemus opettajana oli pitkä ja pedagogista osaamista 
oli kertynyt. Kolmoisrooli näyttäytyi erityisopetuksen rakenteen muutostilan-
teessa, jossa erityisopetuksen kokonaissuunnitelma puuttui ja erityisopettajan 
työnkuva haki muotoaan. 

7.4.3 Kollegiaalinen yhteistyö

Aiemmin kuvattu erityisluokkatoiminta 1990-luvun lopulle saakka oli pääosin 
erillistä, eikä välttämättä edellyttänyt laajempaa yhteistyötä oppilaitosten eri-
tyisopettajien välillä. Integroidussa opetuksessa ammatinopettajana viiteryhmä 
löytyi yleisopetuksen kollegoista. Parityöskentelyä lukuun ottamatta ei haas-
tatteluajankohtana koko ammattiopiston erityisopettajien välistä yhteistyötä 
ollut muutamia kehittämistyöryhmiä lukuun ottamatta. Toimintakulttuurin 
ja perinteiden ohella hallinnolliset ratkaisut, kuten oppilaitosten yhdistämiset, 
ovat vaikuttaneet oppilaitosten yhteistoimintaan. 

N1: Vaikeinta on, kun en ole erityisopettaja muulloin kun vaaditaan, että mene 

sinä sinne, sinähän oot erityisopettaja…muutoin olen ammatinopettaja vaan. 
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Asennetta siis. Mulle on sanottu, että olen ammatinopettajan paikalla, niin ei voi 

paljon tehdä. Mutta jos olisi näin, toisin asioita voimakkaammin esille, vaikka en 

olekaan mikään vahva ihminen. Jos mulla olis kokopäivänen erityisopen työ, ha-

luaisin hoitaa näitä hops-opiskelijoita, niillä on erityisen tuen tarvetta, niitä pitää 

rohkasta ja tuuppia...Työryhmä? Toivottavasti sellanen työryhmä perustettaisiin, 

kuten opoillakin on. Silleen on kyllä valitettavasti arvostus niin toisenlaista kuin 

opoilla.

N4: Ammattiopiston sisällä on niin paljon erilaisia käytänteitä, esimerkiksi ho-

jksaamiset ja kaikki, mutta kyllä se vähitellen…no miksei erityisopettajat voisi 

muodostaa sellasta kehittämisryhmää, koska ihan oppilaitoskohtasesti koen, että 

erityisopettajat on sellanen konsultoiva ryhmä tai ainakin että odotetaan. En tiedä, 

osaako sitä aina niin olla, mutta jollain tavalla sitä vaistoaa, että sitä odotetaan…

Erityisopettajilla ei ole juuri mitään roolia. Se on se asiantuntijuus…ei pitäisi uu-

vuttaa normaalipuolen ammatinopettajia. Se on se erityisopettaja, joka voisi olla 

tukena. Olisi joku, jolla olisi aikaa. Tarvitaan yhteistyötä. Asiantuntijoitten tulisi 

olla tekemässä yhdessä ja levittämässä sitä osaamista.

N7: Jos ajatellaan ykkösiä tai kakkosia, se painopiste aina muuttuu, mutta jos viime 

vuotta ajattelen, niin prosentteina…vaikea sanoa. Ensimmäisenä vuonna perheet 

ja asiantuntijat on tärkeitä, toisella luokalla ei enää…yhteistyötaidon on pakko 

kehittyä, jos työskentelee näiden opiskelijoiden kanssa. ..mutta erityisopettajien 

yhteistyö…ei mitään yhteistyötä. Ehkä noissa opojutuissa on jotakin ollut, mutta 

meillä on vasta nyt alettu sitä erityisopetuksen suunnitelmaa tehdä. Me oltiin sitä 

mieltä, että eihän meillä ole sitä kokonaisuuden suunnitelmaakaan ja sitten pistettiin 

jarruja päälle, että se on nyt käynnistymässä. Ehkä se yhteistyö siitä syntyy.

N9: Kollegiaaliset työyhteisöt on tosi harvassa. Enhän minä ikinä ole saanut sellasta 

palautetta työkavereilta, kun siellä (erityisryhmässä), että joku saattoi sanoa, että 

kyllä sinä sitten teet hyvää työtä.

N9: Opokoulutus vaikutti enemmän, koska kokopäiväisestä opettajan työstä siirtyi 

opon työhön, että kyllä se minun tilanteessa vaikutti. Ja tietysti sitten se, että aika 

oli niin eri. Silloin oli erilliset oppilaitokset, nyt on yhdistyneet. Erityisopetuksen 

asema on nyt eri.

Tämän tutkimuksen erityisopettajat tekivät parityötä sekä erityisluokissa 
että integroidussa opetuksessa, mutta säännöllistä ja systemaattista oppilaitos-
rajat ylittävää yhteistyötä ei ollut. Erityisopettajien käsityksissä työstään näkyi 
murrosvaihe, oman erityisopettajan roolin määrittelemättömyys. Toisaalta 
taas toivottiin yhteistä erityisopettajien kehittämisryhmää, mutta oletettiin 
aloitteen tulevan muualta.
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7.5 Haastateltavien käsitykset työn pedagogisista 
malleista

Tutkittaessa jonkin työntekijäryhmän käsityksiä työstään voidaan luetteloida 
heidän kuvaamiaan erilaisia työtehtäviä, joita olen raportoinut luvussa 7.3 
(Haastateltavien käsitykset työtehtävistään). Halusin kuitenkin kokonaisval-
taisempaa kuvausta siitä tavasta, jolla erityisopettajat tekevät työtään. Tästä 
Engeström (2002) käyttää termiä työorientaatio. Keskeistä on orientaatioiden 
suhde työn sisältöön ja käytäntöön, mutta myös rakenteellinen laatu. (Enge-
ström 2002, 106–107.) 

omasta työorientaatiosta tai orientaatioperustasta (virtanen 1997, 4–5) 
tietoiseksi tuleminen ei ole välttämättä pelkästään myönteistä, koska siihen 
liittyy työntekijän asiantuntijuuden arviointia. Työorientaatio kehittyy toimin-
taympäristön muutosten ja henkilökohtaisten ammattitaidollisten resurssien 
vuorovaikutuksena. Asiakkaille tarjottavan palvelun, tässä tapauksessa eri-
tyisopetuksen näkökulmasta, työorientaatioilla on merkitystä työn laadun ja 
suunnan kehittymiselle. Kuten virtanen (1997, 5) tarkastelee lastensuojelun 
työntekijöiden kannalta, on tärkeää seurata, missä työn painopisteet milloinkin 
liikkuvat ja miten työntekijät vastaavat ajan haasteisiin. 

Tarkastelen seuraavaksi erityisopettajien kuvaamaa toimintaa sekä yleis-
opetuksessa että erityisryhmissä. Projektityössä olevaa erityisopettajaa pyysin 
haastattelussa kertomaan siitä ajasta, jolloin hän työskenteli opetustyössä. 
Kuvauksessa käyttämäni työorientaatiot kertovat erityisopettajien laadullisista 
työn tekemiseen liittyvistä ajattelu- ja toimintamalleista (Engeström 2002, 106). 
En liitä niitä tässä yksittäisiin työtehtäviin, vaan pyrin niiden avulla jäsentä-
mään sitä tavoitetta, johon erityisopetuksella pyritään ja toisaalta kuvaamaan  
tapaa, jolla erityisopettajat tekevät työtään.

orientaatiot eroavat rakenteellisesti toisistaan esimerkiksi työn ajallisten 
tavoitteiden tai kohteen mukaan. Niitä ei kuitenkaan voi pitää perinteisinä eri-
tyisopetuksen malleina, joiksi yleensä esitetään esimerkiksi työn organisatorisia 
muotoja. Erityisopetuksen vaihekuvauksen perusteella oli huomattavissa, että 
ammattiopistossa ei tutkimushetkellä erityisryhmien lisäksi (luokkamuotoiseksi 
erityisopetukseksi tulkittuna) ollut yhtenäisiä integroidun erityisopetuksen 
toteutusmalleja. Näin ollen erityisopettajan työn organisatoristen muotojen 
sijasta päädyin tarkastelemaan ei erityisopettajina toimivien, mutta erityis-
opettajaksi kouluttautuneiden ammatillisten opettajien työn sisällöllisiä alu-
eita. Nämä kuvaukset kertovat pedagogisesta osaamisesta osana ammatillisen 
opettajan työtä, jota erityisopettajat haastatteluhetkellä tekivät. Kuvaukset 
sivuavat myös erityisopetuksen työnjakoa. 

Muodostin erityisopettajien työn kuvauksien pohjalta erilaisia työorien-
taatiotyyppejä, jotka aluksi kiinnitin haastateltavaan henkilöön tai pariin, ts. 
heihin, joilla orientaatio oli voimakkaimmin erotettavissa. Samanlaatuisia 
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kuvauksia työstä löytyi kuitenkin myös muilta haastateltavilta, ja siitä syystä 
yhdistin joitakin orientaatioita. Nimesin työorientaation kuvauksen sisällöllisen 
teeman mukaiseksi. Niitä ei kuitenkaan ole syytä tulkita kategorisesti, vaan 
tutkittavan henkilön kiinnittäminen tiettyyn orientaatiotyyppiin tapahtui sen 
perusteella, mitä hän eniten painotti ja toi esiin haastattelussa. Näin ollen 
esim. ”Hoivaa ja huolenpitoa” edustavat erityisopettajat kuvasivat huolehti-
miseen, hyvin läheiseen ja konkreettiinkin vuorovaikutukseen liittyvää työtä 
painotetusti, ikään kuin työnsä lähtökohtana. Se ei kuitenkaan sulje pois esi-
merkiksi yhteistyötä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa, jonka he 
myös mainitsivat. on ilmeistä, että kolmivuotisen (joissakin tapauksissa nel-
jävuotisenkin) ammatillisen perustutkintokoulutuksen aikana erityisopettajien 
työssä tapahtuu painopisteen muutoksia, joihin haastatteluissa viitattiinkin. 
Työ ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa on kasvatuksellista ammatil-
listen teemojen painottuessa erityisesti kolmantena vuotena.

Erityisopettajien työorientaatiot koottuina heidän työtään koskevista käsi-
tyksistään ovat seuraavat:

•	 ”Sydän sykkii heikoimmille”
•	 Tilanneherkkyys 
•	 ”Jätkille puhuttava jätkien kieltä”
•	 Hoivaa ja huolenpitoa 
•	 Työn tekemisen kautta yksilön vahvuudet esiin 
•	 Asiantuntijana opiskelijahuollossa
•	 Uuden oppimiskulttuurin hyödyntäminen 
•	 yksilöllisen polun kautta yhteiskunnan jäseneksi 

”Sydän sykkii heikoimmille”

Mobergin (2001a) tutkiessa 1980-luvun alkupuolella sitä, millä tavoin poik-
keavia oppilaita luokanopettajat ovat valmiita ottamaan luokalleen, opettajat 
suhtautuivat kriittisimmin kehitysvammaisiin ja käytöshäiriöisiin oppilaisiin. 
Sen sijaan he hyväksyisivät puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksisia, eri-
tyislahjakkaita ja fyysisesti vammaisia oppilaita luokkaansa. vuonna 1997 
uusitussa kyselyssä tulos oli samansuuntainen. (Moberg 2001a, 146.) Integraa-
tion kannalta ”ei-toivottujen” oppilaiden opetus on siirretty erityisopettajille, 
joiden työhön liittyy ihannointia. Erityisopetuksella on taipumus tehdä itsensä 
tarpeelliseksi kehittämällä yhä eriytyneempiä erityispalveluja ja luomalla oma 
kieli kuvaamaan näitä käytänteitä (Skrtic 1995; vehkakoski 2001). 

Tässä aineistossa kaikki haastatellut korostivat työn eettistä perustaa. 
vaikka he eivät kokeneet tekevänsä työtä erityisopettajina, ero heidän ja muun 
opettajakunnan välillä oli kuultavissa nimenomaan erilaisuuden ymmärtämi-
sessä ja hyväksymisessä. Erityisopettajat painottivat ammatillisen koulutuksen 



109maija hirvonen

kasvatustavoitetta, eikä ainoastaan osana ammatillista koulutusta, vaan joi-
denkin opiskelijoiden kohdalla pääasiallisena tavoitteena:

M4: Ihmisen selviäminen elämässä on paljon tärkeämpää kuin se, että osaa tehdä 

työtä…pitäisi panostaa siihen, että jokaisella olisi selviytymiskyky elämässä…emme 

saa antaa pelkästään eväitä osata, vaan vahvistaa kunkin paremmuutta.

Aikuiskoulutuksen erityisopettajat kuvasivat toisaalta muodollisen eri-
tyisopetuksen puuttumista, mutta toisaalta aikuiskoulutuksen vahvuudeksi 
kuvattiin opiskelijoiden erilaisuuden hyväksyminen. opetusta toteutetaan 
pitkälti näyttöperustaisesti, ja se tarkoittaa käytännössä opintojen vahvaa 
henkilökohtaistamista ja yksilöllisiä koulutuspolkuja. Kuitenkin aikuiskoulu-
tuksen opettaja joutuu ammattiin opettamisen lisäksi poistamaan oppimisen 
esteitä ja vahvistamaan yksilön itsetuntoa:

N5: Ennen kuin saadaan ihmiselle ammattitaito ja osaamista, pitää huomioida, 

että ihmiset kuvittelee, että heillä on oppimisvaikeuksia, kun he on käyneet sen 

kansakoulun. Jos eivät ole pystyneet siihen aikaan istumaan hiljaa ja ovat olleet 

tällaisia kädentaidon ihmisiä ja joku matemaattinen lahjakkuus ei ole ollut heidän 

vahvuus, niin luulevat että ovat tyhmiä. Monelle on sanottu, että he on laiskoja, 

sä et opi mitään. Meidän pitää käsitellä opiskelutekniikkaa, selvittää, mitä se 

opiskelu on, vahvistaa heitä.

vaikka siis kaikki haastatellut liittivät työkertomuksiinsa vahvaa eettistä 
näkemystä, erityisesti yksi haastateltava korosti useassa yhteydessä koko työnsä 
lähtökohtana olevan eettisen näkökulman:

N9: No minullahan on se sosiaalityöntekijätausta…että senkin takia minun sydän 

sykkii aina heikoimmille…etenkin kun olin lastensuojelussa. Se kohtaamisen taito-

han on myötäsyntyisestikin olemassa sosiaalialan tekijällä…että se ihminen löytäis 

sen polkunsa ja että jopa pökittäis sen polun alkuun, että se tietää, että se on siellä 

metän reunassa, niin minä olen sen kanssa siellä metän reunassa kanssa…ja sitten 

se, että ne oppis hyväksymään sen erilaisuutensa että ne luottais siihen, että tässä 

maailmassa on meillekin paikka…ja vasta sitten tulee ne kurssit.

Ammatillinen erityisopettajuus näyttäisi kytkeytyvän aiempaan koulutus- 
ja työhistoriaan muidenkin kohdalla, onhan tie ammatilliseksi erityisopettajaksi 
pitkä (esim. Jahnukainen 2003, 242–243).
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Tilanneherkkyys 

Työorientaationa tilanneherkkyys on osittain yhtenevä eettisen näkemyksen 
kanssa. Tässä tarkoitan kuitenkin erityisopettajan herkkyyttä toimia pedagogi-
sesti ja tarkan tilannesidonnaisesti. 

M2: Työ koostuu tilanneherkkyydestä: opetussuunnitelmien muuntuminen pitää 

ottaa heti huomioon. Kun se kirjotetaan, se voidaan muuttaa yhden viikon päästä, 

se on elävä…Oppilaantuntemuksen perusteella olen tehnyt ryhmäjaon yhteistoi-

minnallisiin ryhmiin.

N2: Kolme perusasiaa: konkretisointi, kertaus ja motivointi, korostetusti.

N7: Siitä ammatinopettamisesta, niin se mikä mielikuva minulla aikaisemmin oli 

ja huomaa myös kollegoitten ajattelevan, että kunhan sitä vaan pintapuolisesti 

opettaa, päällisin puolin, mutta että erityisopettajan tulee hallita opetettava asi-

ansa kaksinkertaisen moninkertaisesti, että sieltä osaa rajata sen painopisteet ja 

yksilölliset asiat eli osaa eriyttää, että ei opeta sitä kaikkea mitä tietää.

Erityisopettajan osaamiseen luontevasti liitetäänkin pedagoginen jousta-
vuus. Ajatellaan, että erilaisuuden hyväksyminen on eriyttämisen lähtökohta.  
Laakkosen (1991, 38) mukaan eriyttäminen voidaan määritellä hallinnolli-
seksi tai pedagogiseksi ryhmittelyksi. Pedagogista eriyttämistä laajempaa on 
organisatorinen eriyttäminen. 

valtakunnan tason eriyttämistä kuvaa keskiasteen koulunuudistuksen 
jälkeinen jako yleis- ja erikoistumislinjoihin. Tämän päivän organisatorinen 
eriyttäminen on erilaista. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti 
kaikkien opiskelijoiden opetussuunnitelmat ovat samat, mutta yksilöllisiin 
tavoitteisiin edetään räätälöityjen ratkaisujen avulla.

Paikallisella tasolla, Jyväskylän ammattiopistossa, ryhmäkohtainen eriyttä-
minen on vähentynyt erityisryhmien myötä. Integroidussa opetuksessa voidaan 
muuttaa opiskelun tavoitteita yksilöllisesti, ja oppilaitoksella on mahdollisuus 
myöntää tutkintotodistuksen sijasta todistus suoritetuista opinnoista niissä 
tapauksissa, jolloin opiskelua on runsaasti yksilöllistetty. 

Eriyttämiseen liittyy myös persoonallisuuden käyttö työvälineenä. Erityis-
opetus on ihmissuhdetyötä, joka on voinut liittyä ammatillisen erityisopettajan 
aikaisempaan työhön. Taustalla voi olla esimerkiksi työskentely sosiaali- ja 
terveysalalla. Kuitenkin tätä tärkeämpää on opettajana toimimisen ura ja 
kokemus, jonka avulla oman persoonan käyttö opetustilanteessa on koettu 
välttämättömäksi.

Skinnari (2004) käyttää käsitettä ”pedagoginen rakkaus”, jonka hän mää-
rittelee opettajan persoonan aidoksi, totuudellisuuteen ja oppilaan kunnioi-
tukseen pyrkiväksi käytöksi.
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N7: Ero tavalliseen opettajaan – no ehkä se on ihmissuhdetaidot ja rakkaus poik-

keavastikin käyttäytyvään nuoreen.

Kukaan haastateltavista ei hakeutunut erityisopettajankoulutukseen pelkän 
henkilökohtaisen urakehityksen vuoksi. Koulutusta ei koettu uralla etenemi-
seksi, vaan enemmänkin haluttiin joko välineitä vaikeaksi käyneeseen työhön 
tai taustalla oli myönteisiä kokemuksia eritysopiskelijoiden opetuksesta. Per-
soonallisuuden uskottiin vaikuttavan erityisopettajan työssä onnistumiseen. 
Haastateltavien puheessa kuului ammattiylpeys, ja he olivat tyytyväisiä valin-
taansa työn raskaudesta huolimatta. Jokainen koki olevansa itselle sopivalla 
alalla, mutta sen sijaan he erosivat siinä suhteessa, miten he kokivat saaneensa 
arvostusta työstään. 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (marata-ala) on muita koulutus-
aloja enemmän kiinnitetty huomiota erityisopetuksen kehittämistyöhön. Eri-
tyisryhmien lisäksi erityisopetukseen liittyvät projektit ja niiden hallinnointi 
ammattiopistossa sekä projektien kautta omaksutut toimintakäytänteet ovat 
vaikuttaneet tämän alan erityisopettajien kokemaan arvostukseen. vaikka 
toisaalta erityisryhmien kautta syntyneen erityisopettajuuden haittana on ollut 
osaamisen keskittyminen ryhmien sisälle, toisaalta taas hankkeiden ja niistä 
saatavan lisäresurssoinnin kautta muun opettajakunnan asennetta erityisope-
tusta kohtaan on tuntuvasti parannettu. Marata-alan erityisopettajat tunsivat 
olevansa arvostettuja erityisopetuksen kehittäjiä:

N6: Se on niitä työn vahvuuksia meillä, että olen saanut toteuttaa itsenäisesti, on 

aina kannustettu kehittämään.

N7: Siinä mielessä aika herkullinen tilanne, kun olen mennyt tuonne (mainitsee 

koulun nimen) eikä ollut erityisryhmää eikä hojksattuja eikä mitään, vaikka tarvetta 

kyllä on. Minulla on ollut sellanen konsultin rooli, että neuvoa hojkskäytäntöjä ja 

sitten toimin samanaikaisopettajana näiden hojksattujen ryhmissä oman ryhmän 

ohella. Mieleinen ja hirveän positiivisesti koen sen, ei ole ollut vastonkäymisiä, 

hyvin on saatu opettajien kanssa alkuun se kaikki.Mä ainakin ollut hirveen tyy-

tyväinen ja voin sanoa, että melkeen kaikki maan ja taivaan väliltä olen saanut 

toteuttaa, että tosi hyvin.

Huomattavaa on, että vaikka kaikki 15 erityisopettajaa mainitsivat erityis-
opetustyön raskauden, työn vaikeuden kuvaukset vaihtelivat. Marata-alalla, 
jossa erityisopetuksen käytänteitä oli esim. projektimuotoisesti kehitetty, eri-
tyisopettajat kuvasivat työn raskauden syntyvän haastavista opiskelijoista. 
Muiden koulutusalojen haastateltavat yhdistivät työn raskauden yksikön tai 
koulutusalan erityisopetuksen tilanteeseen. 

Huolimatta siitä, että useat erityisopettajat kokivat saamansa arvostuksen 
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vähäiseksi, he uskoivat omaan ammattitaitoonsa ja sen vaikutukseen oman 
luokan sisällä. Koska lähes kaikki (14 erityisopettajaa) työskentelivät opetus-
työssä, erityisopettajan taitoja oli päästy hyödyntämään. Erityisesti ne haasta-
teltavat, jotka kokivat eniten olevansa syrjässä erityisopetuksesta, kuvasivat 
oman luokan sisällä tapahtuvaa työskentelyä tarkasti. Ne kuusi haastateltavaa, 
jotka olivat mukana jossakin erityisopetuksen kehittämisryhmässä, kuvasivat 
valoisammin ryhmän ulkopuolista työn kehittämistä, mm. erityisopetuksen 
suunnitelmatyötä ja moniammatillista työryhmätyöskentelyä. Pääosin omassa 
luokassa työskentelevien erityisopettajien voi sanoa kuvanneen ns. hiljaista tie-
toa (Tynjälä 2004) eli ei-sanallisesti kuvattavaa opettajan asiantuntijuutta:

M1: Kerron millä periaatteilla minun kanssa työskennellään…itse asiassa se (aine) 

onkin sekundääriä. Meillä on vaan pulma, mikä pitää ratkaista. Siihen tarvitsee 

välineet, tietyn asenteen ja pitkäjänteisyyttä, halun ja tuskan heittää pois se, mitä 

on aikaisemmin opittu. Usein kuulee sanottavan, että näin tehtiin peruskoulussa. 

Jos ne sanoo, että en osaa, niin näin me jatketaan, jokaisella on tavallaan oma 

ohjelma. Sitten mä kierrän ja peilaan, mikä on mieliala ja miten jaksaa. Toiset on 

sinnikkäämpiä, toiset tarvii enemmän pausseja.

”Jätkille puhuttava jätkien kieltä”

Työorientaatiolla ”Jätkille puhuttava jätkien kieltä” tarkoitetaan tässä opiskelija-
lähtöisyyttä, joka on erityisopettajan työn perusta. yleisopetuksessa korostuu 
opetettava aine, kun taas erityisopettajat painottivat koko opetusprosessia:

M5: En tiedä, pystyykö sitä muihin vertaamaan, mutta musta se on enemmän 

asennehomma. Että jos joku ei suostu jotakin tekemään, voidaan lähtee miettimään 

jotakin toista kautta sitä koko hommaa.

opiskelijalähtöisyys tässä mielessä, mitä haastateltava painotti, viittaa 
tekniseen, poikavaltaiseen alaan, johon perinteisesti on hakeuduttu heikolla 
peruskoulun päättötodistuksella. opiskelijajoukko muodostuu varsin haas-
teellisista opiskelijoista, jotka odottavat ammatillisilta opinnoilta konkreettista 
tekemistä työsaleissa luokkatyöskentelyn sijasta. Koulutuksella ei ole heille 
samaa merkitystä kuin koulu odottaa. Pikemminkin se koetaan laitoksena, 
institutionaalisena pakkona, jonka merkitys on yksilölle rajallinen. (ks. Komo-
nen 2001.)

Erityisopetuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus on problemaattista (esim. 
Jahnukainen 2001a; Kuorelahti 2000). Erityisen tuen tarpeen täsmällinen 
määrittely on vaikeaa ja yksilöiden väliset erot ovat suuret. Erityisopettajien 
mukaan hyvään erityisopetukseen kuuluu erilaisuuden laaja sietokyky ja taito 
hyväksyä tämä erilaisuus opetuksen lähtökohdaksi.
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M4: Kaikista tärkein asia, mitä erityisopettajilla on, on se että uskaltaa laskeutua 

sille tasolle millä oppilaat on eli ajattelee sillä tavalla millä oppilaat. Jos puhuu 

kuin insinööri oppilaille, niin ne ei ymmärrä siitä puheesta mitään. Jätkille pitää 

puhua jätkien kieltä, silloin yhteisymmärrys pelaa. Ihmisellä on tietty kapasiteetti 

ottaa tylsää puhetta vastaan ja sen huomaa siitä, kun ensimmäisellä kopsahtaa pää 

pulpettiin ja siinä vaiheessa pitää osata kertoa juttua…Jokanen, joka on joskus 

istunut kuuntelemassa luentoa, jota ei ollut tarkoitus kuunnella, tiettä, miltä oppi-

laista tuntuu istua 8 tuntia kuuntelemassa semmoista, mistä ei ymmärrä mitään.

vaikka tarkkaan suunniteltu diagnostinen opetus voi olla tehokasta eri-
tyisopetusta, opitun yleistäminen voi muodostua erityisopiskelijoiden kohdalla 
ongelmalliseksi. opittua taitoa ei pystytä siirtämään oikeaan elämään. ope-
tussuunnitelman tulisi vastata opiskelijan nykyisen ja tulevan elinympäristön 
haasteisiin. Erityisopetuksen opetussuunnitelmissa onkin alettu yhä enemmän 
korostaa opetussuunnitelman funktionaalisuutta eli opetustavoitteiden liittä-
mistä aitoihin tilanteisiin. (Ee & Soh 2005, 6; Pirttimaa 1998, 172.)

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetussuunnitelmien funktionaalisuu-
teen siirryttiin viimeistään työssäoppimisen myötä. Työpaikalla opiskellaan ai-
doissa oppimisympäristöissä. Kuitenkin opetussuunnitelman funktionaalisuus 
edellyttää aiempaa vahvempaa yksilöllisyyttä. Erityisopettajat korostivatkin 
sitä, että erityisopiskelijoiden kohdalla yksilöllisyys on kaiken toiminnan läh-
tökohta. He määrittelivät yksilöllisyyttä seuraavasti:

N6: Sanoisin, että kolmasosa koko työstä on suunnittelua, kolmasosa itse opet-

tamista ja loput yksilötyötä…mutta ne erityisopetuksen temput, esim. että jos 

mulla on tässä ADHD, niin tätä opetan tällä tavalla, niin ne on täytynyt unohtaa. 

Tietenkin täytyy tuntea eri tekijät mitä kullakin on ja mitkä tekijät edesauttaa 

oppimista. Mutta kun sekään ei päde kaikkiin, vaan ne on todella yksilöitä.

N8: Se asenne ja ammattitaito on tärkeä, mutta en tiedä, riittääkö se. Tosiasia 

on, että ryhmäkoot on isot, eikä opettaja ehdi ohjaamaan yksilöllisesti. Opettaja 

vaihtuu vuosittain, meillä on edelleen se kulttuuri, että ykkösille, kakkosille ja 

kolmosille vielä eri. Eli ei ehdi kellekään muodostua sitä käsitystä, mitä erityis-

opettajalle tulee, joka tuntee oppilaansa jo ennen kuin ne tulee kouluun.

Hoivaa ja huolenpitoa

Hoiva ja huolenpito ei viittaa tässä yhteydessä perinteiseen vammaistyöhön 
liitettävään työorientaatioon (esim. Nygård & Tuunainen 1996), vaan opis-
kelijan moniongelmaisuuden ymmärtämiseen ja opetuksen tason mukautta-
miseen heille sopivaksi. Tätä näkemystä korostivat etenkin erityisryhmissä 
työskennelleet erityisopettajat, joiden opiskelijat tulivat pääosin perusopetuk-
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sen erityisryhmistä tai -kouluista. Useilla opiskelijoilla oli varsinaisten oppi-
misvaikeuksien lisäksi myös mielenterveyden ongelmia. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa haastatteluajankohtana käytössä ollut eri-
tyisopiskelijaksi nimeäminen perustui 9-portaiseen kriteeristöön. Kuitenkin 
tässä koulutusvaiheessa erityisen tuen tarpeen syy voi olla vaikeasti nimettä-
vissä, koska mm. ikäkauteen, kehittymiseen ja itsenäistymiseen liittyvät kriisit 
kerääntyvät samalle ajalle. Esim. Aalbergin & Siimeksen (1999, 236) tutki-
musten mukaan 10–20 % nuorista kärsii psyykkisistä häiriöistä. oireiden 
lukumäärä ei kuitenkaan ole ratkaisevin tekijä nuoren mielenterveyshäiriön 
määrittelyssä, vaan yksittäisenkin oireen yksilöllinen merkitys henkilölle. Ns. 
kehityskriisin ja varsinaisen häiriön välistä rajaa voi olla vaikea erottaa. 

Mitä enemmän opiskelijalla on ongelmia tai mitä laaja-alaisempi vaikeus 
on, sitä enemmän erityisopettajan työssä korostuvat verkostoituminen ja yh-
teistyö muiden asiantuntijoiden kanssa. oma ammattitaito koetaan riittä-
mättömäksi:

M5: Kyllä kuraattori on aika tärkee ja sanosin, että erityisopettajan kanssa pelaa 

hyvin. Ja jos kuraattori on sopivan oloinen, se on aika tärkee täällä koulun sisällä. 

Oppilasasiainhoitaja ja sairaanhoitaja myös.

N6: No sitten se toinen asia, mikä on kasvanut, on se verkostoituminen. Kyllähän 

minä olen tehnyt sitä koko työhistoriani ajan, että ollaan oltu yhteydessä huoltajiin 

ja lähiasiantuntijoihin. Se työmäärä on kasvanut ihan hirmuisesti. Olen tavannut 

tänä syksynä huomattavasti enemmän…sairaalan (psykiatrinen sairaala) henkilö-

kuntaa kuin omia sukulaisia.

opettajan kasvatustehtävä korostuu etenkin mielenterveyskuntoutujien 
kanssa työskenneltäessä. Mitä moniongelmaisempi opiskelija on, sitä enem-
män opettajalta vaaditaan joustavuutta. Ammattiin opettaminen saa väistyä 
kasvattamisen ja tämän hetken ongelmien selvittelyn tieltä:

N2: Musta tuntuu, että jos ei koko ajan tapaa opiskelijoita, niin suurin osa tunnista 

menee asioiden selvittämiseen ja pienin osa opettamiseen… ja joutuu olemaan 

tietyllä tavalla utelias. Normaaliopiskelijan kohdalla sen voisi tulkita, että se olisi 

epäkohteliasta, mutta näiden kohdalla joutuu kysymään, että missä olit eilen ja 

milloin menit nukkumaan, huolehtimaan.

Kaikki ne erityisopettajat, joilla oli kokemusta erityisryhmissä työskente-
lystä jossakin opettajan uransa vaiheessa, korostivat erityisryhmien tarpeelli-
suutta. Erityisryhmässä opiskelun eduiksi erityisopettajat nimesivät ryhmän 
pienuuden, mahdollisuuden hyvään opiskelijatuntemukseen ja suoriin vaikut-
tamismahdollisuuksiin. Palvelukoulutyyppisen, suuren oppilaitoksen yleisope-
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tuksen ryhmissä on vaikea toteuttaa erityisopetuksen hyviä käytänteitä, opis-
kelijatuntemusta ja oppilaslähtöisyyttä sekä joustavia yksilöllisiä ratkaisuja. 

Huomattavaa on, että erityisopettajat toivat esiin etenkin opetuksen to-
teutusrakenteeseen liittyviä käytänteitä, jotka vaikeuttavat erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelua. Erityisopetuksen haasteet eivät siis liity ainoastaan 
opiskelijoiden haasteisiin, vaan ennen kaikkea siihen, kuinka yleisopetuksen 
toteutusrakenteessa huomioidaan erityiset tarpeet.

N2: Jaksojärjestelmä on hankala juttu. Meillä kun on (erityisryhmien) oma jakso-

järjestelmä, niin me voidaan toteuttaa joustavaa jaksotusta. Käytännössä se tarkot-

taa sitä, että kun normaaliryhmissä on ne yleisaineiden jaksot eli kielet, matikka 

jne., niin meille on annettu se mahdollisuus jakaa niitä useammalle jaksolle ja 

vuodelle jopa niin, että sen yhden opintoviikon ei ole pakko mahtua siihen yhdelle 

jaksolle, vaan me voidaan jakaa sitä. Erityisopiskelijalle se tarkoittaa sitä, että asia 

kertaantuu usein.

Mitä vaikeammasta tai monimutkaisemmasta tuen tarpeesta on kysymys, 
sitä tärkeämmäksi erityisopettajat arvioivat yhteisöllisyyden. 

M2: Ryhmä on tärkeä. Oppilaantuntemukseen perustuen teen ryhmäjaon yhteis-

toiminnalliseen oppimiseen perustuen, jossa jaan selkeät roolit. Puheenjohtaja 

voidaan vaihtaa, jos on tarvis, mutta olen määritellyt selvät johtajahahmot, jolloin 

ns. passiiviset henkilöt menee siinä mukana. Lisään siihen myös projektioppimisen, 

jolloin siinä on selvä alku ja loppu. Tällasen pienryhmän kautta opetellaan esim. 

työturvallisuutta, joka videoidaan porukalla myös.

M3: Kyllä mä kun muutama vuosi sitten lähdin tähän, se tuntu hyvältä, että kun 

tiesi, että pienryhmän kanssa ollaan tekemisissä ja tehdään töitä. Ensinnäkin siinä 

pitää osata ne työt ja sitten se muukin siihen liittyvä puuhailu.

M5: Se on niin erilaista: se on paljon selkeempää, kun yhden opettajan kanssa 

ollaan niin paljon. Siinä on vastuuta enemmän ja itekkin ottaa vastuuta enemmän, 

nimet oppii nopeesti. Nyt näissä ryhmät kun vaihtuu, niin ei se ole sitä samaa.

Erityisopettajien integraatiokriittisyys kohdistui pirstaleiseen opetukseen, 
suuriin opiskelijaryhmiin ja muihin opetuksen toteutusrakenteen tekijöihin, 
jotka estävät hyvän opiskelijatuntemuksen.

Työn tekemisen kautta yksilön vahvuudet esiin 

Kaikki erityisopettajat painottivat haastatteluissa oppimista tekemisen kautta. 
Se liitetäänkin perinteisesti erityisopetukseen ja sitä perustellaan opiskelijoiden 
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heterogeenisuudella ja erilaisilla oppimistyyleillä. Tässä yhteydessä tekemisellä 
tarkoitetaan paitsi toiminnallisia opetusmenetelmiä, myös motivointikeinoa. 
Erityisopettajat kuvasivat tekemällä oppimista pedagogisena ratkaisuna vai-
keasti motivoitavien opiskelijoiden kanssa. Jos kyseessä ovat vaikeat oppi-
misvaikeudet, työn tekemisen kautta on mahdollista havainnoida yksilöllisiä 
valmiuksia:

M5: Mutta edelleen väitän, että joillekin pojille se (erityisryhmä) on ainoa oikea 

ratkaisu, jos on vaikeat lukihäiriöt, mutta kyllä osaa työtä tehdä. Jos ei osaa juuri-

kaan lukea eikä kirjoittaa, työn kautta oppinut… nyt on töissä…liikkeessä ja pomo 

antaa positiivisia lausuntoja.

Erityisopettajat viittasivat tekemällä oppimisen yhteydessä ammatillisen 
koulutuksen laajan perustehtävän, ammatinopettamisen ja työelämään valmen-
tamisen lisäksi elämänhallinnan taitojen kehittämiseen. Heikosti opiskeluun 
motivoituneet opiskelijat saadaan helpommin tekemällä oppien kiinnittymään 
opiskeluun ja sitä kautta tuetaan muuta elämää. 

Ammatillisessa koulutuksessa ei opeteta pelkästään ammattia, vaan vah-
vistetaan yksilöä ja hänen ammatti-identiteettiään (Heikkinen 2000). Nuori 
kiinnitetään opintojen alusta lähtien tekemiseen, hänen yksilöllisen toiminta-
tasonsa mukaisesti. Kun syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän aikapers-
pektiivi voi olla tämä päivä (esim. Pohjola 1994), erityisopetuksen tavoitteet 
ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tulevaisuusperspektiivin avulla kiinnitetään 
opiskelija työhön (tulevaisuus), ei tämän päivän kouluun. opiskelija oppii 
tavoitteisuutta, oman motivaation tulevaisuusorientaatiota. Tekemällä oppi-
misessa näyttäytyvät monet aspektit. 

M1: Mulla on tavoite ja huoli, että saisivat eväitä elämiseen: osaisi ilmaista asioita, 

olisi rohkeutta, uskos että kun tekee kysymyksiä, ne on arvokkaita. Ja kysymyksen 

voi tehdä siitä huolimatta, vaikka omasta mielestään tietää asian…että oppisivat 

itse tekemään…jos opiskelijan panee tietokoneelle näpyttelemään luvut ja kone 

laskee ne, minä en hyväksy sitä. Jonkunmoinen varmuus pitää saada itse.

M3: Siinä oppii tuntemaan ne oppilaat paremmin. Ei ole olemassa hirveesti sel-

lasia erityisopetuksen kikkoja. Ehkä se perustuu siihen, että tehdään oppilaiden 

kanssa töitä. Sitten vähän valkataan sen mukaan, mitä pojat pystyy tekemään, 

että kaikki ei tee samoja hommia, vaan vähän sen kyvykkyyden mukaan. Ja sitten 

ollaan itte siinä hommassa paljon mukana. Että sillä tavalla kunkin taidot tulee 

otettua huomioon.

M4: Jos puhutaan siitä, että sillä pystytään estämään syrjäytyminen, joka nyt 

näyttää olevan kova sana. Jos sillä (erityisopetus) pystytään estämään henkilöiden 
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poisputoaminen yhteiskunnasta, niin sillon on oikea suunta. Tällä hetkellä oikea 

suunta on, jos jätetään turha simppeli tieto pois ja autetaan niitä ihmisiä elämään. 

Olkoon se työtehtävä mikä hyvänsä. Pelkkä ammattitaito ei enää riitä.

M5: Me enemmän ollaan siinä kentällä oppilaiden kanssa. Me ei juurikaan istuta 

siinä kopissa silloin kun sitä työtä tehdään.

Useat ammatillisen koulutuksen erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat 
saaneet erityisopetusta jo perusopetusvaiheessa. Erityisopetusta toteutetaan 
opetettavien aineiden kautta, jolloin perusopetusvaiheen erityisopetus liittyy 
lukemiseen ja kirjoittamiseen. Ammatillisessa koulutuksessa erityisopetus lii-
tetään suoraan ammatillisten aineiden opetukseen ja sitä voidaan toteuttaa 
tekemällä oppien. Näin erillinen erityisopetus sulautetaan osaksi ammatti-
pedagogiikkaa.

M3: Yleensä puhutaan, että se erityisopetus on äidinkielen ja matematiikan tun-

neilla. Minusta se on yhden sortin harha kyllä. Tuolla työpuolen hommissa tulee 

se hankaluus ihan samalla tavalla vastaan. Siellä ei koskaan puhuta niistä yhtään 

mitään. Kyllä mun mielestä ammattitaitonen opettaja näkee sen siinä työssä. Se on 

ihan sama tilanne, kun NMI (Niilo Mäki Instituutti) testaa jollakin testillä. Työssä 

huomaan hyvin äkkiä, mitä kukakin lähtee tekemään, jos kaikki on saaneet samat 

ohjeet. Siitä hyvin äkkiä pääsee kiinni.

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen perinteen mukaisesti teke-
mällä oppiminen on ollut erityisryhmien työmuoto. opiskelijamäärän pienuus 
on mahdollistanut esimerkiksi teknisen alan erilaisten laitteiden opettamisen 
suoraan tekemällä. Erityisopettajat ovat kehittyneet taitaviksi käyttämään 
yksilöllistä opetusta. Ryhmän pieni koko on mahdollistanut hyvän opiskeli-
jatuntemuksen. 

M5: Täällä (pienryhmä) ne suurimmat voitot tulisikin. Tulisi pienen ryhmän ja 

tekemisen kautta rohkeus johonkin välineeseen. Aluksi voisi vaikka käsi kädessä 

tehdä ja saa jonkun kaverin oppimaan. Kyllä sieltä vois tullakin se voitto ja se 

pystys jossakin työpajassa sitten olemaan. Mutta isossa ryhmässä ne pystyy kier-

teleen ja kaarteleen.

Erityisopettajat uskovat opiskelijoidensa oppimiskykyyn. Kuitenkaan tämä 
ei tarkoita tasapäistämistä, vaan yksilöiden erot hyväksytään ja opettajan teh-
tävä on lähteä etsimään niitä keinoja, joilla nämä vahvuudet saadaan esille. Jos 
opiskelija ei opi, syytä tulee etsiä opettajasta ja opetustavoista, ei oppijasta.

N9: Että keinolla millä hyvänsä pyritään niihin yleistavoitteisiin…siellä annetaan 



118 maija hirvonen

opetusta mukautetuin opetusmenetelmin. Tavoitteita ei mukauteta, vaan muutetaan 

opetustavat. Se opettaja seisoo vaikka päällään, että se asia ymmärretään.

Palvelukouluympäristössä opetusryhmät vaihtuvat, eikä opiskelijalla ole 
välttämättä kiinteää, samana pysyvää ryhmää. opetuksen toteutuksessa ei pai-
noteta sosiaalisuutta, joka taas on erityisopetuksessa tärkeää. Erityisopettajat 
kuvasivat sitä, kuinka työn tekemisen kautta voidaan tavoitella ryhmän kiin-
teyttä. yksilöllisiin eroihin tulee tottua ja ne tulee hyväksyä. Ryhmä alkaa ottaa 
vastuuta toinen toisistaan, mikä sopii tämän ikävaiheen kehitystehtäviin. 

M1: Hän (opiskelija) oli sellanen pieni ja vilkas kaveri ja se oppi turvaamaan siihen 

katsekontaktiin…toisille oppilaille oli annettu myös tehtäväksi, että (opiskelija) 

ei huutele mitä sattuu.

Lisäksi sosiaalistuminen tapahtuu opettajan ja opiskelijan välillä. Sul-
keutuneempikin opiskelija alkaa uskoutua opettajalle, löytää puheen kom-
munikaation välineeksi toiminnan sijasta. opettajan vaikutus elämäntaitojen 
opettamisessa voi olla merkittävä.

M5: Ja ehkä vielä se sosiaalinen puoli. Kyllä minusta nää pojat tulee paljon roh-

keemmiksi, siinä (työtä tehdessä) tulee puhutuksi paljon muutakin. Jos joku 

kertoo ongelmistaan, mitä on tullut möhlättyä viikonlopun aikana. Ne tuli työn 

lomassa puhumaan kaikista asioistaan, osa tuli puhumaan vaikeuksistaankin. 

Kyllä se porukka siinä kiinteytykin. Isossa ryhmässä pystyvät piilottelemaan ja 

väistelemään.

Ammatillista koulutusta koskevat säädökset eivät estä opetuksen toteutta-
mista työvaltaisesti. Kuitenkin tutkintotavoitteisuus, jatko-opintokelpoisuuden 
korostaminen ja usko luokassa tapahtuvan opetuksen paremmuuteen saattavat  
estää vaihtoehtoiset kokeilut. 

Asiantuntijana opiskelijahuollossa 

oppilaitosten toimintajärjestelmät ovat monimutkaistuneet. opiskeluun am-
matillisessa koulutuksessa kuuluu opintojen yksilöllistämisen mahdollisuus, 
joka vaatii tuekseen systemaattista ohjausta ja tukea. 

opiskelijahuoltoryhmät toimivat Jyväskylän ammattiopiston kaikissa 
oppilaitoksissa jossakin muodossa. Niiden toiminnan tavoitteet ja muodot 
kuitenkin vaihtelivat. Ammatillisen erityisopettajan työ ei näytä itsestään 
selvästi liittyvän opiskelijahuoltoon. 15 erityisopettajasta vain kolme toimi 
opiskelijahuoltoryhmän varsinaisena jäsenenä. Erityisesti yksi erityisopettaja 
koki toimivansa erityisopiskelijoiden puolustajana.
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N1: Omalla kohdalla koen, että mä tulen opiskelijoitten kanssa toimeen ja men-

nään eteenpäin. Muutenhan mä en ole sellanen jyrääjä…mutta en tiedä, jos olisin 

nimettynä erityisopettajana, koska mä huomaan, että mulle on tullut näitä piir-

teitä enemmän. Viimekin kokouksessa paasasin näitten puolesta. Mikä estää vai-

kuttamasta, niin on tuo johdon asenne. Esim. … sanoi, että tarvitseeko sinun 

olla siellä oppilashuoltoryhmässä…putosin pois, tuli taas se, että mähän en ole 

erityisopettaja.

Kaikki erityisopettajat eivät halua hyödyntää erityisasiantuntijoita, aina-
kaan aluksi, vaan he haluavat itse muodostaa opiskelijatuntemuksen. Epäon-
nistumisen kehä halutaan murtaa ajattelemalla, että uusi oppimisympäristö 
mahdollistaa opiskelijalle uuden alun:

M1: Mun periaate on se, että en lähde koskaan selvittämään sitä, että esim. mikä 

on peruskoulussa ollut numero. Täytyy saada aloittaa puhtaalta pöydältä. Opojen 

paperit…tuleehan niitä papereita…aika usein jää lukematta.

Myös vaihtoehtoisissa koulutusmalleissa koettiin tarvetta järjestelmälliseen 
opiskelijahuoltoon, mutta virallinen rakenne puuttui:

N9: Meillä ei ole virallista oppilashuoltoryhmää. Kun jotain tapahtuu, me tartutaan 

siihen justiin heti. Jos sattuu joku semmonen juttu vaikka, että jos oppilas tulee 

päihtyneenä kouluun, niin kyllä minä oon heti siinä mukana. Mä olen saanut hyö-

dyntää koko taustani, että mä olen siinä onnellisessa asemassa, että mä olen saanut 

lyödä pöytään kaiken sen, mitä osaan. Kun juttelee muitten kanssa, tuntuu, että se 

on poikkeava työyhteisö. Siellä on aina semmonen kollektiivinen olotila, että me 

puhutaan paljon… ja ne on onnellisia, että mä teen sitä (erityisopetus).

Jos nuorisoasteen koulutuksessa opiskelua hankaloittaa se, että opiskelija 
ei vielä tiedä, mitä haluaa, aikuiskoulutuksen opiskelijoille osaamista on kart-
tunut työn kautta. Työnsaanti riippuu kuitenkin muodollisesta koulutuksesta. 
Aikuiskoulutus onkin laajentunut viimeisten vuosien aikana. 

Neljästä aikuiskoulutuksen erityisopettajasta kolme työskenteli haastat-
teluhetkellä näyttöperustaisessa opetustyössä ja yksi työvoimahallinnon ti-
laamassa koulutuksessa. Koska aikuiskoulutus perustuu aikaisemmin opitun 
hyödyntämiseen ja näyttöperustaisen opiskelun mahdollisuuteen, jokaisen 
opettajan työ on hyvin ohjauksellista:

N5: Se työ on sitä, että jos ajattelen sitä opettajana, niin meillä on tutkintotavoit-

teista koulutusta. Meillä on tarkkaan määritelty, mitä pitää osata. Työ on sitä, että 

me pyritään kartottamaan, mitä osaamista ihmisillä on ja mitä osaamista pitää 

hankkia lisää. Me pyritään pääsemään siihen tulokseen. Sitten on näitä henkilö-
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kohtaisia väyliä, että onko siinä minkä verran työssäoppimista. Että se on tavallaan 

niitten henkilökohtaisten polkujen löytämistä siihen tavoitteeseen, mikä on siinä 

tutkinnon perusteissa.

Aikuiskoulutuksen neljästä erityisopettajasta kaksi kuvasi toimivaa erityis-
opetuksen kehittämistyötä. Toisaalta koettiin, että aikuiskoulutus on syrjässä 
muusta ammattiopiston erityisopetuksen kehittämistyöstä:

N3: Meillähän on tämä erityisopetustyöryhmä, viisi henkeä. Kaksi ammatillista 

erityisopettajaa, yksi matematiikanopettaja, joka on hirveän kiinnostunut ja joka 

on paljon tehnyt työtä tässä erityisopetuksessa. Kaksi työryhmän jäsentä ovat 

erityisopettajankoulutuksessa. Sitten on ne kartoitukset ja hojksien tekemiset. 

Sitten on nämä yhteydenpidot. Me ollaan sellasia erityisopetuksen yhdyshenkilöitä, 

mehän saadaan se resurssi siihen erityisopettajan työhön suhteessa hojksattuihin 

opiskelijoihin. Että sillä tavalla meillä on se rooli, mutta muulla tavalla meillä ei 

ole, nimikettä esimerkiksi. Ollaan kouluttajan nimikkeellä töissä.

N5: Sitä yksilöllisyyden huomioimista…meillä on se ongelma, että meillä näistä 

aiemmista hojkseista ei näy jälkeäkään, kun ne tulee työvoimatoimistojen kautta 

tai suoraan työstä. Esim. jos on ollut jossakin pienryhmässä peruskoulussa tai 

ammatillisessa koulutuksessa työvaltasessa ryhmässä, mitään ei näy. Koulutukset 

on lyhyitä ja ryhmät on isoja…että kun ihminen tulee aikuiskoulutukseen, hän 

on ihan tyhjä taulu. En ole selvillä, mitä siellä (ammattiopisto) tehdään. Se olisi 

organisaation asia järjestää erityisopetus.

N10: Siellä on ihan alkutekijöissään, että kyllä mä vielä kamppailen sen kanssa, 

että mitä luokanvalvoja tekee ja mitä kukakin. Siellä pitäis olla se opiskelijahuol-

toryhmä, että välittömästi saatais se porukka kasaan. Että kun mä saisin sen 

paikallisen terveydenhoitajan ja erityisnuorisotyöntekijän ymmärtämään, että se 

porukka tarvittais.

Uuden oppimiskulttuurin hyödyntäminen 

vaihtoehtoinen ammattikoulu oli syntynyt jo vuonna 1992 täydentämään  
Jyväskylän ammatillisen koulutuksen erityisopetusta. vaihtoehtoisen ammatti-
koulun toimintaa kehitettiin edelleen siten, että se toimi haastattelun ajankoh-
tana Kytkin-nimisenä kuuluen tekniseen ammattioppilaitokseen. yhteistyössä 
olivat aluksi Nuorisoverstas ja sittemmin Tekeväsäätiö ja Kuhankosken eri-
tyisammattikoulu. Toinen erityisopetusta täydentävä koulutusmalli on vuonna 
2000 toimintansa aloittanut oksa-koulutus, joka on hallinnollisesti Jyväskylän 
ammattiopiston aikuiskoulutuksen alaista peruskoulun lisäopetusta.

vaihtoehtoisten mallien ero yleisopetukseen löytyy paitsi pedagogiikasta 
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myös yksikön koosta. Tässä tutkimuksessa ammatilliset erityisopettajat arvioi-
vat erityisopetuksen hyviä käytänteitä samansuuntaisesti. Laadukas erityisope-
tus liittyy yksikön kokoon. Pieni yksikkö takaa hyvän opiskelijatuntemuksen, 
jossa erityisopetuksen tarpeeseen on helpompi tarttua nopeasti ja erityisope-
tuksen vastuun jakaminen myös yleisopetuksen opettajille on sujuvampaa. 

M2: Se (erityisopetus) on menossa tasapaksuun putkeen. Erityisopetus on yksi-

lön vahvuuksien etsimistä. Jos nyt ryhmäkoot on 20 ja peruskoulun keskiarvo 

5…nykymuotoisessa koulutuksessa, kurssimuotoisuudessa, oppilaantuntemus jää 

heikolle. Haluaisin pienryhmät takaisin, jossa voitaisiin antaa tällasta ryhmä- tai 

tilapäisapua.

M4: Joka osastolla pitäisi olla sellanen henkilö, joka olisi ”palokuntalainen”, eli 

silloin kun pillit soi, niin lähdetään. Opettajalta menee hirveästi aikaa asioiden 

hoitamiseen ja sillon omat oppilaat kärsii. Pitäisi olla sellanen klinikkatyyppinen 

erityisopettaja.

N4: Monelle meidän opiskelijalle (vaihtoehtoinen koulutusmalli) yleinen ammatti-

oppilaitos on liian vapaa paikka. Se on instituutiona sellainen, että siellä opettajalla 

ei ole mahdollisuus tarttua heti siihen, missä on ollut, miksi on ollut pois ja miten 

sä korvaat tämän. Hyvin tällaisilla tiukoilla säännöillä me kyetään, meillä on sen 

verran pienet puitteet, että pystytään pitämään näistä säännöistä kiinni. Mulla on 

päätösvalta tässä ja nyt, siis vastuuvalta. Mulla on aika vähän hierarkiaa takanani 

tehdessäni ratkaisuja. Se on ammattioppilaitoksissa vaikeus, että koneisto on liian 

iso. Erityistä tukea tarvitsevien kohdalla tarvitaan mun mielestä hirveen nopeita 

päätöksiä. Isojakin päätöksiä ja rohkeitakin päätöksiä. 

opetusryhmän pieni koko mahdollistaa opettajan ja opiskelijan välisen 
hyvän suhteen muodostumisen. Tämä yksilöllisyys ei vehviläisen (2004, 56–65) 
mukaan ole vain resurssikysymys, vaan se perustuu joustavamman opetus- 
ympäristön mahdollistamaan räätälöintiin. Erityisopettajat viittasivatkin haas-
tatteluissa normaalin oppilaitosyhteisön byrokraattisuuteen ja toiminnan hi-
tauteen tapauksissa, jotka erityisopetuksessa ovat usein akuutteja.

vaihtoehtoisten mallien erityisopettajat korostivat yksikön koon ja toi-
minnan joustavuuden lisäksi opettajien oikeanlaista asennetta:

N4: Yksi iso asia on työkulttuuri. Me kyetään vetoamaan siihen, että sun pitää olla 

paikalla, koska sulle on laskettu tietty määrä töitä, eli nää on sellaisia opiskelijoita, 

jotka haluu pärjätä työkulttuurissa. Nää on kaikki olemassa siellä ammattioppi-

laitoksessa toki, mutta se on tämä pienuus. Me toimitaan pienessä yksikössä ja 

lähellä työelämää.
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N9: Se on sisäänkirjotettu siihen koulutukseen, kun se on lähtenyt pienestä, alle 50 

oppilaasta, niin se on niillä opettajilla selkäytimessä. Ja sitten se ero, että vaikka 

siellä on se aineenopettaja, niin se ei ole vanhanaikasesti aineenopettaja, vaan 

jokainen on myös luokanvalvoja ja siihen kuuluu paljon, yhteydenpito kotiin ja 

oppilaasta välittäminen ja kaikkea. Ehkä se on vaan niin, että ei siellä viittis olla 

semmonen, joka ei hyväksy niitä arvoja…siellä on se mahollisuus jokasen kanssa 

erikseen miettiä ja ne ei ole kauheen innokkaita mihinkään ylimääräseen opetuk-

seen. Että se on enemmän niin kuin houkuttelua. Kyse on siitä halusta tehä työtä 

kokonaisvaltasesti näitten nuorten kanssa.

vaihtoehtoinen oppimisympäristö ei tarvitse välttämättä olla oppilaitoksen 
ulkopuolella. oppilaitosten sisäiset työssäoppimispaikat ovat askel tai ainakin 
mahdollisuus uusien, joustavien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

N4: Totta kai tää on sovellettavissa yleiseen ammatilliseen oppilaitokseenkin, ei 

me olla mitään uutta auringon alla keksitty, mutta meillä on sellaset puitteet, 

joissa ne on yksinkertaisempaa toteuttaa. Me lähdetään opiskelijoiden tarpeesta. 

On olemassa edelleenkin sellanen ryhmä, joka tarvitsee erilaista oppimisympäris-

töä…integraatio ja inkluusio nykyisillä rseursseilla on ihan pötypuhetta…mielestäni 

pitäisi olla rohkeutta hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. Annetaan niiden, 

jotka tietyn alueen asiantuntijoita ovat hoitaa tietyt asiat ja keskitytään itse olennai-

seen…tää on marginaaliryhmä, tää on täydentävä ryhmä, miksei sitten täydennetä? 

Se ympäristöhän voi olla mikä vaan, esim. Jypolihan (palvelualojen oppilaitos) 

hyödyntää oppilaitoksen sisällä omia henkilöstöruokaloita, ne on tehneet sitä 

oppimisympäristöjen hyödyntämistä jo nyt. Työssäoppimista hyödynnetään.

yhteisöllisyys on ollut yhteinen piirre kaikissa Jyväskylän ammattiopiston 
erityisopetusta täydentävissä malleissa 1990-luvulta lähtien. Sosiaalistaminen 
työelämään ei tarkoita vain esim. vuorovaikutustaitojen parantamista, vaan 
opiskelijan elämänperspektiiviin vaikuttamista, toiminnan vastuun siirtämistä 
ryhmälle – kuten työelämässä – ja osallisuutta, yhteisöön kuulumista.

Yksilöllisen polun kautta yhteiskunnan jäseneksi

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on korostunut jälleen 1990-luvulla. vaikka 
ammatillinen koulutus on toteutunut pääsääntöisesti oppilaitosmuotoisesti 
ja koulutusalakohtaisesti eriytyen, tekniikan kehittyminen ja nopeat työelä-
män muutokset vuosituhannen lopussa ovat nostaneet yhteistyökysymykset 
enemmän esille. vuonna 1998 uudistettuun lainsäädäntöön ja vuoteen 2001 
mennessä uudistettuihin ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmien perus-
teisiin on sisällytetty vähintään 20 opintoviikon mittainen työssäoppiminen 
(Työssäoppimisen…2002). Samanaikainen aikuiskoulutuksessa rakennettu 
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näyttötutkintojärjestelmä on mahdollistanut työssä opitun joustavan hyödyn-
tämisen. Nuorisoasteelle ollaan parhaillaan kehittämässä ammattiosaamisen 
näyttöjä. Tavoitteena on liittää näytöt työssäoppimisen yhteyteen. (Koulu-
tuksen… 2004.)

Erityisopetuksen asema on aikuiskoulutuksessa erilainen sen rakenteesta 
johtuen. Aikuisen opiskelijan joustavat, hänen elämäntilanteensa huomioivat 
opetusjärjestelyt ovat keskeisiä elementtejä aikuiskoulutuksen järjestelmässä. 
yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen edellyttää ohjausta ja neuvontaa, 
jonka yhdeksi välineeksi on omaksuttu opiskelun henkilökohtaistaminen. 
(Laitinen 2005, 114.) 

Jyväskylän ammattiopiston aikuiskoulutuksen erityisopettajat kuvasivat 
työnsä vahvaa ohjauksellisuutta. Aikuiskoulutuksessa joudutaan harjoitta-
maan opiskelutaitoja ja usein poisoppimaan vääristä ja vanhoista kuvitelmista 
itsestä oppijana.

N5: Ennen koulutusta tehdään näitä osaamisen kartoituksia. Opiskelijalle olisi 

annettava valmiuksia arvioida sitä omaa osaamistaan että ei ole pelkästään ar-

vioinnin kohteena siinä kartoituksessa, vaan että hän on sen oman osaamisensa 

asiantuntija…ihan jos ajatellaan elinikäistä oppimista, että jos huomaa, että joita-

kin osa-alueita osaamisesta puuttuu, niin osaa hakeutua koulutukseen. Aikuisten 

kohdalla me pyritään kartottamaan se aikasempi koulumenestys, mutta sitten on 

tämä elämäntilanne. Aikuisella tulee nämä erilaiset roolit ja sitten siellä tulevat 

nämä perheen sisäiset sosiaaliset suhteet, esim. mies, joka rajoittaa ja sanoo, että 

mitä sä sinne menet, et sä opi kuitenkaan mitään. Sitten on nämä taloudelliset 

asiat, jotka on otettava huomioon.

Aikuiskoulutuksen toteutusrakenteeseen kuuluu selkeästi yksilöllisten 
opiskeluratkaisujen rakentaminen. virallinen opintojen ohjaus on vasta ke-
hittymässä. Tämän tutkimuksen aikuiskoulutuksen erityisopettajat pohtivat 
toisaalta virallisen ohjauksen järjestelmän puuttumista, mutta myös erityis-
opetuksen paikkaa tässä järjestelmässä.

N5: Me (aikuiskoulutus) suunnitellaan koulutuksia ja tätä yksilöllistä polkua kah-

denkeskisesti, rakennetaan opiskelijan henkilökohtaista polkua. Se on kyllä myös 

hirveän tärkeä, että oikeastaan se polun rakentaminen alkaa siinä ensimmäisessä 

tapaamisessa siellä työvoimatoimistossa. Meillä on tavoitteena saada ammattitai-

toista työvoimaa. Jos henkilö on ammattitaitoinen, niin siihen vaaditaan koulu-

tus, suunnitellaan se koulutus ja saattaa olla, että tapaatte vielä sen jälkeenkin. 

Mietitään esimerkiksi, kuinka eri työpaikat tukisi tätä osaamisen vahvistamista. 

Tämä ei ole sitä perinteistä opettajan työtä, jossa työ ja opetus voisi olla hel-

pommin erotettavissa. Meillä on esimerkiksi kahdeksan kuukauden (mainitsee 

ammatin) ammattitutkintoon valmistava koulutus ja minimissään näytöt suoraan 
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työelämästä. Ei voi puhua ihan nollasta, mutta ehkä semmonen 20 päivää ainakin 

täytyy tälle meidän näyttäjälle selvittää tätä meidän näyttöprosessia ja arvioinnin  

perusteet ja muut.

vaikka opintojen yksilöllistämisen painotus näkyi aikuiskoulutuksen eri-
tyisopettajien haastatteluissa, myös nuorisoasteen erityisopettajat ymmärsivät 
ammatillisen koulutuksen merkityksen laajasti. Erityisesti neljä erityisopettajaa 
korostivat yksilöllisyyttä sekä oppimistavoitteiden että koko koulutuksen 
tavoitteen tasolla. Keskeisintä ei ole erityisopettajien mielestä tutkinnon suorit-
taminen, vaan jonkinasteinen yhteiskunnan jäsenyys, joko tuetusti tai itsenäi-
sesti. Työllistyminen ei kaikkien opiskelijoiden kohdalla ole realistinen tavoite. 
Joidenkin opiskelijoiden kohdalla painottuu pelkkä kasvatustehtävä. 

Tässä tutkimuksessa haastateltujen erityisopettajien oppilaitoksissa ja 
ryhmissä opiskeli hyvin erityyppisiä opiskelijoita, mikä on pidettävä mielessä 
tulkittaessa heidän käsityksiään työn tavoitteista, välineistä ja malleista. Ne 
erityisopettajat, joilla oli opetusryhmissä mielenterveyskuntoutujia, korostivat 
kokonaistavoitteiden yksilöllisyyttä, erityisesti itsenäistä elämää opintojen 
tavoitteena. Kun opiskelua yksilöllistetään voimakkaasti, erityisopetukseen 
tarvitaan tukea esim. nuorisotyöntekijän työstä.

N8: Elämästä selviytyminen ja työstä selviytyminen…kaikista ei ole työhön. Tämä 

on juuri se iso ero. Erityisopetuksen tavoite on yhteiskuntaan integroituminen. 

Erityisopettajan ammattitaitoa on, että oppii sen kolmen vuoden aikana, mikä on 

sen yksilön tapa päästä yhteiskunnan jäseneksi. Jollekin se voi olla työ, jollekin 

tuettu työ, jollekin ei työ ollenkaan, vaan tuettu asuminen.

N6: Sitten meillä on se ryhmä, jossa meidän heikoimmat erityisopiskelijat on 

olleet nuorisotyöntekijän erityisohjauksessa…opetetaan kokonaisvaltaisempaa 

elämänhallintaa.

7.6 Kuinka ammatillisen erityisopettajan työ on 
muuttunut? 

Jyväskylän oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus on pian 100-vuotinen. 
Sen rakentuminen seurasi valtakunnallisia linjauksia. Useiden organisatoristen 
ja toiminnan rakenteen muutosten lisäksi ammatillisen koulutuksen säätelyn ja 
ohjauksen luonne on muuttunut keskitetystä ohjauksesta koulutuksen järjes-
täjän vastuulle (Lahti 1999, 74). Ammatillisen koulutuksen sektorille vuonna 
1966 perustettu Ammattikasvatushallitus käytti voimakasta normiohjausta ja 
tällöin oppilaitosten autonomia oli vähäisempi kuin nykypäivänä. Erityisope-
tuksen muotoutumisen näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että normiohjauksen 
avulla erityisopetuksen rakenne oli yhtenäinen 1990-luvulle saakka. Tämän 
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jälkeiselle ajalle on ominaista valtakunnallisen säätelyn sijasta toiminnan kehit-
täminen alueellisina malleina ja käytänteinä. Alueellinen vastuu yhdistyneenä 
runsaaseen erityisopetustarpeeseen 1990-luvulla on asettanut koulutuksen 
järjestäjille suuria haasteita. 

Luon seuraavassa tiivistetyn katsauksen erityisopettajien työn muuttumi-
seen Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa. Luku toimii erityisopetuksen 
vaiheiden ja erityisopettajien työn kuvauksen yhteenvetona. Pohdin erityis-
opettajien työn muutosta toimintaympäristön muuttumisen näkökulmasta. 
Erityisopetuksen vaiheet perustuvat luvussa 6 esitettyihin ajanjaksoihin. 

Eriytyneet palvelujärjestelmät (1910–1960-luku)

valtakunnan tasolla erilliset ammatilliset oppilaitokset (nykyiset ammatilliset 
erityisoppilaitokset) huolehtivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksesta. Aistivammaisten ammatillinen 
koulutus, mutta myös kehitysvammaisten ja invalidien oppilaitokset olivat 
toiminnassa, pääosin kohderyhmittäisesti. 

Ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta 1900-luvun alkuvuosikym-
menet olivat toiminnan alkuvaihetta, jolloin erityistä tukea tarvitsevia opiskeli-
joita koulutettiin työelämään ja itsenäisyyteen erillisissä palveluympäristöissä. 
opettajien työ oli pääosin työkasvatusta oppilaitoksissa, joista nykymuotoiset 
ammatilliset erityisoppilaitokset myöhemmin kehittyivät. Tavallisissa amma-
tillisissa oppilaitoksissa ei vielä ollut erityisopetuksen tarvetta eikä vakinaista 
ammatillista erityisopettajankoulutusta järjestetty.

Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa (kuvio 8) erityisopetuksen tilanne 
oli samansuuntainen. Ensimmäisen ammatillisen oppilaitoksen, kauppakou-
lun, perustamisesta vuonna 1910 aina 1960-luvun loppuun saakka ei ollut 
tarvetta erityisopetukseen. oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus oli 
vasta muotoutumassa. Kuuden ensimmäisen vuosikymmenen aikana Jyväs-
kylään oli syntynyt kaupan ja teknisen alan, kotitalous- ja sairaanhoitoalan 
ammatilliset oppilaitokset.

oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen laajentuminen Jyväsky-
lässä toi näkyville myös erityisopetustarpeen ituja, mm. tukiopetuksen lisära-
hoituksella ja ensimmäisen oppilasasuntolan rakentamisen. 

Osaamista erityisryhmissä (1970- ja 1980-luvut)

Koulutuksen laajentuminen ja usko hyvinvoinnin lisääntymiseen koulutuksen 
avulla oli ominaista 1960-luvulta 1980-luvun lopulle (Rinne & Kivirauma 
2003, 34–35). Keskiasteen koulunuudistus avasi koulutuksen portit yhä use-
ammalle ja nopeutti erityisopetuksen jalkautumista tavallisiin ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamääriä lisättiin ja siir-
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ryttiin yhteisvalintajärjestelmään. Komiteatyön (KM 154/1973) tuloksena 
erityisopetus alkoi jalkautua tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin.

1970–1980-lukujen aikana ammatillinen erityisopetus käsitti lähinnä 
peruskoulun erityisluokilta tulleiden opiskelijoiden kouluttamista työvaltai-
sissa erityisryhmissä. valtakunnallinen ohjaus oli voimakasta, mikä näkyi 
mm. erityisryhmien ja -paikkamäärien säätelynä. Ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön uudistamisella vuonna 1987 siirrettiin vastuuta erityisope-
tuksen toteuttamisesta lääninhallituksille ja oppilaitoksille. Erityisopetuksen 
ohjauksen paikallinen vastuu vahvistui.

Ammatillisen erityisopetuksen ensiaskeleet Jyväskylässä (kuvio 8) vahvis-
tettiin työvaltaisten erityisryhmien perustamisella 1970-luvulla. Ammatillisen 
erityisopettajankoulutuksen käynnistyminen edesauttoi erityisopetuksen in-
tegroitumista oppilaitoksiin. Muodollisesti päteviä erityisopettajia on ollut 
Jyväskylän ammattiopistossa vuodesta 1984 lähtien.

Haastateltavista kuusi (M1, M2, M5, N2, N6, N7) työskenteli 1970−1980 
-luvuilla ammattiopiston erityisryhmissä jossakin muodossa. Koska ryhmien 
alkamisajankohdat ja koulutusalat vaihtelivat vuorovuosina, kaikki heistä 
eivät toimineet erityisryhmien luokanvalvojina, vaan myös ammatinopettajina 
yleisopetusryhmissä tai vain osittain erityisopetuksessa. 

Erityisopettajan työ erityisryhmissä oli selkeää. Ryhmät toimivat itsenäi-
sesti, niissä työskentelevien erityisopettajien työn autonomia oli suuri ja työn-
kuva selkeä. Erityisopetuksen kohteena oli erityisluokan oppilas. Erityisopetus 
toteutui ryhmäkohtaisen yksilöllistämisen ja työvaltaisuuden avulla. Erityis-
opettajien osaaminen oli erikoistunutta, mutta se rajoittui erityisryhmien sisälle. 
yhteistyö ulkopuolisiin tahoihin oli kohdennettua: vanhemmat, peruskoulun 
erityisopettaja ja työelämä.

opiskelijahuolto kehittyi Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa voimak-
kaasti ja uusia työntekijäryhmiä aloitti oppilaitoksissa 1970- ja 1980-luvuilla. 
Ammatillisen koulutuksen perustehtävän rinnalle oli syntynyt huollollinen 
työ: kuraattori-, terveydenhoitaja- ja psykologipalvelut. Erityisopetus ja opis-
kelijahuolto olivat saaneet vakiintuneen aseman. Tänä aikana luotiin pohja 
moniammatilliselle työlle.

Erityisopetuksen uudelleenmäärittely asiakaspalvelukoulussa (1990-luku)

1970- ja 1980-luvuilla tapahtuneen erityisopetuksen laajenemisen lisäksi am-
matillisen koulutuksen rakenteen ja opetussuunnitelmien muutokset kasvat-
tivat 1990-luvulla erityisopetuksen tarvetta. Erityisopetuksen ohjaus oli jo 
muuttunut. Tämä aika oli ammatillisen erityisopetuksen kannalta nopean 
muutoksen aikaa. Uusi lainsäädäntö asetti haasteita, mistä esimerkkinä voi 
mainita koulutuksen järjestäjän erityisopetuksen suunnitelmavelvoitteet. 

oppimisympäristön rakenteelliset muutokset olivat merkittäviä 1990-lu-
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vun lopulla. Palvelukouluympäristö monimutkaisti ja hajautti toimintaympäris-
töä. Erityisopetuksen kohde laajeni erityisryhmän opiskelijoista yleisopetuksen 
ryhmään integroituihin opiskelijoihin. Koulutuksen tehtävinä olivat ammatin-
opettamisen ja työelämään saattamisen lisäksi yksilöllisten tavoitteiden tuke-
minen, yksilölliset koulupolut. vuosikymmenen lopun uuden lainsäädännön 
voi sanoa systematisoineen erityisopetuksen suunnittelua. Palvelujärjestelmän 
muutos kasvatti tarvetta integroidun opetuksen mallien kehittämiseen. opis-
kelijoiden haasteellisuus edellytti verkostoitumista ja erityisopetuksen laajen-
tamista pedagogisesta toiminnasta kuntoutuksellisuuteen. Ryhmäkohtainen 
yksilöllistäminen ei enää ollut mahdollista, uusi tilanne edellytti räätälöityjä 
yksilöpalveluja.

Auvisen (2004, 11) mukaan Suomessa oli 1960-luvulta lähtien koulutuksen 
kehittämisen perustana järjestelmäkeskeisyys. Keskusjohtoinen suunnittelu ja 
ohjaus alkoivat vähentyä 1980-luvun lopussa ja muuttuivat tuloskeskeiseksi 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Koulutuspolitiikan painopiste muuttui 
määrällisestä kehityksestä koulutusjärjestelmän palvelu- ja suorituskykyyn ja 
laatuun. Auvinen (2004, 11–12) nimeää koulutussuunnittelun markkinaoh-
jaukseksi, jossa aiemmin korostetun tasa-arvon sijasta puhutaan yksilöllisyy-
destä ja opiskelijalähtöisyydestä. Markkinatalouden tavoitteet ja toimintatavat 
siirtyivät oppilaitoksiin.

Jyväskylän ammatillisessa koulutuksessa ohjauksen painopisteen muutos 
näkyi mm. oppilaitosten toimintavallan lisääntymisenä 1990-luvulla. Erityis-
opetuksen laajentuminen kaikille koulutusaloille, mutta myös määrällinen 
lisääntyminen lisäsivät erityisopetukseen panostamista. Käsitykset oppimisesta 
ja oppimiskulttuurista muuttuivat, integraatiopyrkimys alkoi näkyä erityisope-
tuksessa ja erillistä erityisopetuksen järjestelmää alettiin purkaa. Tavoitteena 
oli välttää erityisryhmien eristävää vaikutusta sekä opiskelijan että opettajien 
työn kannalta. (kuvio 8.)

Useita Jyväskylän ammattiopiston opettajia kouluttautui erityisopettajaksi 
1990-luvulla. vuosikymmenen puolivälissä erityisryhmiä oli toiminnassa seit-
semän ja koulutettuja ammatillisia erityisopettajia oli kymmenen. vuosikym-
menen lopussa kiinteä luokkamuotoinen erityisopetuksen malli muutettiin.  
Pysyviä erityisryhmiä ei enää ollut, vaan pienryhmiä perustettiin hakijatarpeen 
mukaan.

Jyväskylän ammatillisen koulutuksen 1980- ja 1990-luvuilla koulutetuista 
erityisopettajista enimmillään kaikki olivat työskennelleet erityisryhmissä jos-
sakin tehtävissä (luokanvalvoja, tuntiopettaja, sijaisuudet). 1990-luvun lopussa 
tilanne oli toinen. Suurin osa erityisopettajista toimi pääosin ammatillisena 
opettajana (N1, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N10, M1, M2, M4). Erityisopetuksen 
tekijärakenne siis muuttui. Integroitu opetus laajensi erityisopetuksen vastuuta 
myös muille opettajille. Ammattiopiston erityisopettajien työn haasteet 1990-
luvulla kohdistuivat erityisopetuksen uusien työmuotojen, kuten integroidun 
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opetuksen ja henkilökohtaisten suunnitelmien (HoJKS-työ) kehittämiseen. 
Tämä loi pohjaa myöhemmälle erityisopetuksen suunnittelulle. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajien työ oli tähän saakka ollut 
selkeää, mutta yleisopetuksesta erillistä. vaikka 1990-luvulla koulutettujen 
erityisopettajien määrä lisääntyi, muodollisesta koulutuksesta huolimatta 
riittävää erityisopettajien keskinäistä yhteistoimintaa ei syntynyt. yhtenäisiä 
erityisopetuksen käytänteitä alettiin rakentaa mm. projektien ja vaihtoehtoisten 
koulutusmallien avulla. Niiden ongelmaksi jäi mallien erillisyys yleisopetuk-
sesta. Erityisopettajan työ oli pääosin integraatioon pyrkivässä erityisopetuk-
sessa määrittelemätön, mikä ei tukenut erityisopettajien koulutusalat ylittävää 
systemaattista yhteistyötä.

Kohti avoimia oppimisympäristöjä (2000-luvulla)

2000-luvun ammatillisen erityisopetuksen haasteet jatkuvat osittain edelli-
sen vuosikymmenen haasteina. Koulutuksen merkitys on laaja, ammatillisella 
koulutuksella pyritään mm. tukemaan osallisuutta ja ehkäisemään työelä-
mästä syrjään joutumista. Työelämäyhteydet ja työharjoittelun muuttuminen 
työssäoppimiseksi sekä tietoyhteiskuntaan siirtyminen kuvaavat ns. avoimia 
oppimisympäristöjä, joita kohti ollaan vertasen (2002, 196–202) mukaan 
menossa. opetus ja oppiminen ovat siirtymässä perinteisistä ammattikouluista 
yrityksiin, työpaikoille ja projekteihin. yksilölähtöinen oppimiskäsitys yhdis-
tyneenä avoimiin oppimisympäristöihin ovat tuoneet myös erityisopetukselle 
mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti haasteita erityisopettajan työlle.

Jyväskylän ammattiopistossa (kuvio 8) rakennettiin 2000-luvun kolmena 
ensimmäisenä vuotena yhteisiä erityisopetuksen linjauksia ja toimintakäy-
tänteitä. Erityisen tuen ja ohjauksen tarpeen kasvu, ammatillisen opettajan 
työn muutokset ja myös erityisopetuksen projektit ja vaihtoehtoiset mallit 
vaikuttivat siihen, että erityisopettajan työn uudelleenmäärittely jatkui. oppi-
laitosten ulkopuolisten, ns. avoimien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, 
opetuksen toteuttaminen projektimuotoisena, vaihtoehtoiset tavat opiskella, 
työssäoppimisen väylät ja osaamisen näytöt tarjosivat erityisopetukselle uusia 
mahdollisuuksia. Niiden hyödyntämisen ehtona kuitenkin oli erityisopetuksen 
profiloituminen ja yhteistyö. 

E3: Tulevaisuus?...Yksilöllisempää ohjaamista, että mielelläni ottaisin myös sen 

toisen pään mukaan. Voisiko erityisopiskelija olla se, joka menee nopeasti eteen-

päin ja omia polkujaan? Tokihan se suurin ryhmä on sen, mikä menee muiden 

mukana. Mahdollisuus on sillä lailla, että kun koulutus joustaa myös ajallisesti, 

niin niitä pitäisi osata käyttää, eri vaihtoehtoja. Ja sitten näitä yksilöllisiä malleja ja 

opetusmalleja, kuinka sama opettaja voisi toteuttaa isossa ryhmässä? Erityisopis-

kelijoissakin on sellaisia, jotka eivät tarvitse niin paljon tätä kontaktiopetusta, että 

annettais mennä eri tavalla.
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E7: Muuten sen suuntauksen tulisi mennä siihen, oppimisen pitäisi yhä enemmän 

olla sitä tekemällä oppimista kaikilta osin…siihen integroidaan sitä tarvittavaa 

teoriaa sen verran, kun sitä tarvitaan…kyllähän se luovuus olisi semmoinen, että 

olisi kykyä, mutta että se kyky saataisiin elämään ja käyttöön ja niin kuin tuota roh-

keasti kokeilemaan uudenlaisia juttuja. Itse asiassa, jos lukee vanhaa kirjallisuutta, 

niin kaikkeahan on jo tehty. Ei tarvitse oikeastaan mitään uutta keksiä, kun että 

ottaisi käyttöön vaan. Siis murtamaan raja-aitoja, joka päivä kyseenalaistamaan 

sitä toimintatapaa, miten me ollaan tehty ja miten tehdään tänään. Että olisko 

viisasta lähteä tekemään tulevaisuudessa toisella tapaa.

Jyväskylän ammattiopistossa luokkamuotoisessa erityisopetuksessa työs-
kenteli haastatteluajankohtana syyslukukautena 2003 kolme erityisopettajaa 
(N2, N6, M3). Muiden erityisopettajien tilanne oli määrittelemätön laajentu-
neessa tekijäjoukossa. Erityisopettajan kolmoisrooli vaikeutti erityisopettajan 
ammatillisen identiteetin muodostumista ja kehittymistä. Erityisopettajien 
yleistä viiteryhmää ei muodostunut eikä koulutusalat ylittävää yhteistyötä 
ollut. 

Moniammatillinen työ oli arkipäivää: oppilaitosten oma henkilöstö, eri-
tyisesti opinto-ohjaajat ja kuraattorit, mutta myös ulkopuoliset tahot liittyivät 
kiinteästi erityisopetukseen. Koska erityisopetus oli laajentunut koskemaan 
kaikkia opettajia, konsultatiiviseen työhön ilmeni tarvetta. 

Pyrin tavoittamaan erityisopetuksen vaihekuvauksen avulla erityisopetuk-
sen muutoksen suuntaa Jyväskylän ammattiopistossa. Engeströmin (2002, 136, 
139) mukaan toiminnan ristiriitaisuudet eivät tarkoita toiminnan ongelmia 
tai puutteita, vaan ”jännitteitä kahden eri suuntiin vetävän toimintajärjes-
telmän osatekijän välillä”. on kyse siitä, että jokin toiminnan osatekijä on 
muuttunut (esim. työn kohde), jolloin muut osatekijät (esim. työn mallit) eivät 
vastaa tätä.

Ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta tarkasteltuna työn kohde ja 
tulos on laajentunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Erityisen tuen 
tarpeen laaja kirjo ja opetuksen siirtyminen oppilaitosmuotoisuudesta yhä 
enemmän työpaikoille ja projekteihin tarkoittavat sitä, että erityisopetuksen 
vanha, rakenteeltaan selkeä, yksinkertainen toteutusmalli ei enää ole riittävä 
monimutkaistuneessa, yksilöllisille opiskelupoluille rakentuvassa oppimisym-
päristössä. vastaavasti ammatillisten erityisopettajien työn kehykset muuttuvat. 
Palvelujärjestelmä tulisi rakentaa uudella tavalla, vastaamaan uudistunutta 
toimintaympäristöä. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen ajankohtaisena haasteena on 
luoda toiminnan kokonaissuunnittelun pohjalta erityisopetuksen käytänteet 
uudenlaisessa ammatillisen koulutuksen rakenteessa (liite 5).
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8 Pohdinta

Tämä tutkimus liittyi kartoittamattomaan alueeseen, ammatillisen erityisopet-
tajan työhön. Halusin tutkia erityisopettajien työtä sekä yksilön että instituu-
tion näkökulmasta. Tutkijana minua kiinnostivat ammatillisen erityisopettajan 
työn selkiyttäminen ja sen rajojen löytyminen. Toivoin myös, että tutkimus 
herättää keskustelua erityisopettajan työstä ja auttaa asianosaisia hahmotta-
maan työnsä rakentumisen suuntaa.

Tarkastelen tässä luvussa keskeisiä tutkimustuloksia, aluksi erityisope-
tuksen murrosvaihetta, joka tuli esille sekä esimiesten että erityisopettajien 
käsityksissä. Pohdin ammatillisen erityisopettajan asemaa, kolmoisroolia ja 
toisaalta sitä, ovatko erityisopettajat vastanneet muutokseen. Kolmanneksi tii-
vistän erityisopettajien työorientaatioiden avulla esiin tuomia hyviä pedagogisia 
käytänteitä ja sitä, mikä merkitys niillä voisi olla ammatillisen erityisopetuksen 
kehittämiselle. Tulosten pohdinnan lopuksi luon katsauksen tulevaisuuden 
suuntaan. Tutkimuksen arviointi ja ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi sisäl-
tyvät lukuun. 

8.1 Ammatillinen erityisopetus muutoksessa

Ammatillisen koulutuksen tehtäviin ei kuulu pelkästään ammattiin kasvat-
taminen ja työelämään ohjaaminen, vaan myös opiskelijan yhteiskunnallisen 
osallisuuden lisääminen. Koulutustakuu ja viimeaikainen keskustelu jopa 
oppivelvollisuusiän nostamisesta (Laaksola 2005, 5) kertovat muodollisen 
koulutuksen painotuksesta. Myös ajankohtainen panostus perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheeseen (esim. Päivänsalo & Miettinen 
2003) kuvastaa mm. sitä, kuinka tärkeäksi formaali koulutus nähdään nyky-
päivänä. 

Erityisopetuksen tehtävänä on luoda erityisen tuen ja ohjauksen kehykset 
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ja toimintakäytänteet tilanteessa, jossa osalle opiskelijoista koulutustakuu voi 
tuntua koulutuspakolta. Mahdollisuuksien tasa-arvon kääntöpuolena näyt-
täytyy se, että tekemisen ja työelämän kautta aikuistumiseen suuntautuvat 
nuoret opiskelevat oppilaitosmuotoisesti. oppisopimusmuotoinen koulutus 
on edelleen vähäistä. 

Koko ikäluokan kouluttaminen merkitsee sitä, että erityisopetuksen avulla 
tuetaan mm. niiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, joille formaali 
koulutus ei ole merkittävä tai joille oman alan valinta on epäselvä. Mahdolli-
suuksien monipuolistumiseen ja yksilöllistymiseen liitetään yleensä vapautu-
misen ajatus. Nuorten elämänkulun näennäisestä vapautumisesta huolimatta 
koulutukseen hakeutuminen saatetaan kokea pakolliseksi. Koulutuspäätöstä 
hankaloittaa se, että ei osata valita tai ei tiedetä, mitä valita. ”Puuttuu tietoa, 
puuttuu tavoitteita, puuttuu unelmia, puuttuu mielekkyyden kokemuksia ja 
samalla puuttuu koulutukseen sijoittumisen kannalta olennaisia tukipaaluja” 
(vehviläinen 2004, 44). Ammatillisen koulutuksen juuri aloittaneista nuorista 
vain runsas kymmenesosa arvioi valinneensa itselleen sopivan koulutusalan, 
noin kolmasosa oli epävarma valinnastaan ja yli puolet arvioi olevansa väärällä 
alalla. Noin viidesosa opiskelijoista keskeyttää opinnot. (vehviläinen 2004, 
44– 45.) ohjauksen tarve on siis oppilaitoksissa todellinen. 

Myös ammatillisen koulutuksen oppimiskulttuuri on muuttunut. Auvisen 
(2004, 11–12) mukaan koulutuspolitiikan painopiste on siirtynyt erityisesti vii-
meisen vuosikymmenen aikana määrällisestä ohjauksesta koulutusjärjestelmän 
palvelu- ja suorituskeskeiseksi markkinaohjaukseksi, jossa aiemmin koroste-
tun tasa-arvon sijasta puhutaan yksilöllisyydestä ja opiskelijalähtöisyydestä. 
Markkinatalouden tavoitteet ja toimintatavat ovat siirtyneet oppilaitoksiin. 
Itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta korostava oppimiskulttuuri on haasteellinen 
monelle erityistukea tarvitsevalle opiskelijalle. 

oppimiskulttuurin muutokseen liittyy myös opetuksen ja työelämän kiinteä 
yhteys. opiskelu aidoissa oppimisympäristöissä, projekteissa ja työpaikoilla, 
muuttaa opetusta yhä yksilöllisemmäksi. Henkilökohtaiset opiskelupolut esim. 
työssäoppimista räätälöimällä tähtäävät yksilöllisiin oppimistavoitteisiin, itse-
näiseen tai tuettuun elämään ja työhön.

Edellä kuvatut muutostrendit ovat saaneet aikaan muutosvaatimuksia 
ammatillisten erityisopettajien työhön. Tässä Jyväskylän ammattiopistoa kos-
kevassa tutkimuksessa erityisopetus toteutui vuodesta 1978 lähtien pääosin 
luokkamuotoisena erityisopetuksena. Jahnukaisen (1995, 618) mallin mukai-
sesti tarkasteltuna erityisopetuspalvelu oli erikoistunutta ja opiskelija-opet-
tajasuhde kiinteä. Tilanne pysyi samana 1990-luvun lopulle saakka, jolloin 
syntyi tarpeita palvelustrategian muutokseen mm. integraatiosuuntauksen 
myötä. opiskelijoiden erityistuen tarve pysyi haastavana, mutta tarjottavan 
palvelun muoto muuttui. Erityisluokkien ryhmäkohtaisesta eriyttämisestä 
siirryttiin palvelukoulun yksilöllisiin palveluihin. 
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Erityisopettajien työn muutosta voidaan kuvata niin, että aikaisempi sel-
keä toimintaympäristö, erityisryhmä, aikaansai tunteen oman aseman auto-
nomiasta ja arvostuksesta. Erityisryhmissä korostui työote, jossa painottui 
erityisopettajan pedagoginen osaaminen ja työn autonomia. Tällöin voi puhua 
erikoistuneesta pätevyydestä, jota suuri osa haastatelluista erityisopettajista 
kuvasikin. Hämmennystä syntyy siitä, että toimintaympäristön muuttuessa 
oma osaaminen joutuu ikään kuin uudelleen arvioitavaksi. 

N4: Minä itse uskon eri pienryhmiin…tää on enemmän rakenteellinen asia. Olen 

valitettavasti sitä mieltä, että ne pienryhmät saisi tuoda takaisin. Toki siinäkin on 

joitain huonoja juttuja, mutta mä haluaisin ne takaisin. On kaunista puhua yksi-

löllisen opetuksen tarjoamisesta, nyt sitä voidaan vain hetkittäin. Osaako opettaja 

yleisryhmässä opettaa eri tavalla, osaako se vaihtaa kanavaa, osaako hyödyntää eri 

tason eriyttämistä, sitä että toinen opettaja ohjaa toista?...Nyt ei mene enää läpi.

M5: Etenkin alkuvuodet oli hyviä, en tiedä, onko muistot kultaantuneet. Ne oli 

kaikkein parhaita. Multa loppui se ryhmä vuonna 2003, keväällä pääsivät pois ja 

mun erityisopettajanura loppui siihen pisteeseen. Se oli sillon sellasta, että työyh-

teisö arvosti, mitä poikien kanssa saatiin aikaseksi...nyt ne kattoo, että tämä on 

aikansa elänyt. Ei mulla ole enää kuin normaalia ammattiaineiden opetusta. Ei 

ole erityisopetuksen kanssa mitään tekemistä. 

N9: Kun oli se pienryhmä…sitä sai tehdä ja arvostettiin, sain hyödyntää kaiken 

kokemuksen…ja kyllä siellä se ammatillinen oli koko ajan, pidin sen linkkinä 

ja toin sen osaksi tätä työtä…mutta kun minä oon tämmönen kokonaisuuksien 

ihminen, niin minusta oli ihana tehdä se silleen, että opiskelijan ei tarvii mennä 

toisen luota toisen luo.

N10: Kyllä mua rassaa, että sen joutuu itse määrittelemään nykyisin, mitä tekee. 

Työtilanne on semmonen, että mäkin olisin voinut käyttää näin ja näin monta 

tuntia näiden erityistä tukea tarvitsevien kohdalle, mutta mä en ole käyttänyt. Sen 

joutuu aina määrittelemään itse…ei ehdi.

Haastatteluissa viitattiin organisatorisiin järjestelyihin, kuten integraatioon 
– segregaatioon. Kuitenkin erityisopetusta voidaan tarkastella dikotomista 
ajattelua monimuotoisemmin, samoin kuin erilaisuutta. Erilaisuuden tulkinta 
on Helneen (2002) ja Raitakarin (2002) mukaan muuttunut mustavalkoisesta 
ajattelusta symbolisen ekskluusion suuntaan, jolloin erilaisuuden raja-aidat 
ovat hämärämmät. Samoin ammatillisen erityisopetuksen muutoksien kohdalla 
voidaan pohtia seuraavaa (Honkakoskea 1995, 81–84 soveltaen):
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•	 ajattelutapojen dikotomia (asioiden tarkastelu rajoitetun käsitteellisen 
kehyksen varassa) ei enää riitä selittämään postmodernin yhteiskunnan 
monimutkaistuvia ilmiöitä. vastakkainasettelun sijaan korostuvat rinnak-
kainen ja synerginen tarkastelu. Dikotomia-ajattelu on palvellut aikoinaan 
legitimoimalla omaa ammattialuetta. Se ei kuitenkaan ole enää relevantti 
ammattitaidon perustaksi.

•	 ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet, asema ja sitä kautta toteutus 
ovat muuttuneet yhteiskunnan ja ammatillisen koulutuksen muutoksien 
myötä. Tämä aiheuttaa uusia osaamisvaatimuksia.

•	 palvelujen sisältöön kohdistuu kunakin aikana muutospaineita. Eri-
tyisopetuksen paradigmamuutokset aiheuttavan erityisopettajan työlle 
uusia vaatimuksia. Ammatillinen asiantuntemus (volanen 1992, 91) on 
muuttunut: erityisopetuksen kohteen ja yhteiskunnallisen tehtävän takia 
voidaan puhua metodien hallinnan sijasta metodologisesta ymmärryksestä 
(ks. clark ym. 1998; Karvinen 1996).

Esimies- ja erityisopettajien haastattelut kuvasivat erityisopetuksen muu-
tosvaihetta, yhtenäisen erityisopetuksen ja työmuotojen suunnittelun tärkeyttä 
uudessa oppimiskulttuurissa. 

M3: Koulun kulttuuri heijastuu näissä arkipäivän askareissa. Erityisopetuksen 

suunnitelma tulisi olla kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla selkeesti hyväksytty…tiimi 

olisi hyvä. Siihen otettaisiin vapaaehtosia opettajia, niin uskon, että se asia hoituisi. 

Tällä hetkellä on niin kiire kaikilla, kun pitää suunnitella syksyä. En usko, että 

ehtii. Yhteinen linjahan tulisi saada valmiiksi. Epävirallisia keskusteluporukoitahan 

on kyllä ja se on hyvä asia.

N4: Mielestäni pitäisi olla lisää rohkeutta hyödyntää näitä erilaisia oppimisympä-

ristöjä. Annetaan niiden, jotka jonkun asiantuntijoita ovat, hoitaa tietyt ongelmat 

ja keskitytään itse siihen olennaiseen. Hankitaan apua, myönnetään, että tarvitaan 

muitakin. Kyllä se kauheen hienoa olisi, jos se inkluusioajattelu toteutuisi ja nää 

opiskelijat pystyisi suorittamaan tän tutkinnon ammattioppilaitoksissa. Mutta se 

ei kaikkien kohdalla onnistu – miksei sitten voitaisi hyödyntää oppimisympäris-

töjen erilaisuutta? Monesti on kyse ajatusmallin laajentamisesta, että ymmärre-

tään, että oppimisympäristö on muutakin kuin se fyysinen ympäristö. Se on myös 

ajattelutapa.

E7: Erityisopetuksen alue on yksi alue kokonaishuolenpidosta…Mutta en rajaisi 

kehittämistä vain erityisopetukseen. Oppimisen pitäisi yhä enemmän olla tekemällä 

oppimista kaikilta osin. Onhan niitä tiimejä, mutta edelleen ollaan siinä perin-
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teisessä mallissa, että yksi opettaa teoriaa ja yksi työtä ja sitten on vielä yhteiset 

aineet. Kyllä meidän pitäisi lähteä siitä, että me opetetaan ammattiin, johon liittyy 

tekeminen...Koulu pitäisi panna uusiksi, että ne seinät, oli ne fyysiset tai henkiset, 

niin ne räjäytettäisiin, ja ne kolme opettajaa muodostaisi semmoisen tiimien ken-

tän. Kukin opettaja siellä oman asiantuntemuksensa mukaan ohjaisi ketä tahansa. 

Ei niin, että nyt minulla on lukujärjestyksessä nämä tunnit, vaan että minulla on 

muitten kanssa nämä tunnit. Luokat olisivat sekaisin ja pidemmälle ehtinyt ohjaisi 

aloittelijaa. Siellä saattaisi olla niitä työelämän edustajiakin paikalla. Se voisi tapah-

tua siellä työpaikoillakin. Voi olla, että tulevaisuudessa meillä ei ole täällä työpajaa 

ollenkaan, vaan että mennään työpaikalle ja opettajat on siellä mukana. 

Sekä oppilaitosjohto että erityisopetuksen toteuttajat korostivat erityis-
opetuksen tärkeyttä nykymuotoisessa koulussa. Molemmat ryhmät tulkitsivat 
tilanteen niin, että erityisopetuksen muutos on välttämätön, mutta suunta 
vasta täsmentymässä. 

Etenkin esimiehet visioivat uudenlaista, joustavaa erityisopetuksen toimin-
takulttuuria. Tässä näkyi esimiesten ja erityisopettajien haastattelujen välinen 
ero (myös Kuorelahti, Savolainen & Puro 2004). osa erityisopettajista koki, 
että heitä ei ole kuultu erityisopetuksen muutoksessa.

Erityisopetuksen muutokset liittyvät ammatillisen koulutuksen rakenteen 
ja toiminnan kulttuurien muutoksiin, joita ei ehkä opettajan perspektiivistä 
hahmota (esim. Järvinen, Koivisto ja Poikela 2000, 150). Muutosvastarinnan 
tunteet, mutta etenkin muutoksien emotionaalinen käsittely voi jäädä puoli-
tiehen, ja se synnyttää kokemuksen syrjään joutumisesta.

Muutoksen haltuunotto, uudenlaisten toimintamallien opettelu ja orga-
nisaation oppimisessa uuden tietämyksen luominen edellyttävät Nonaka & 
Takeuchin (1995, 84–94) mukaan näkyvän ja hiljaisen tiedon yhdistämistä 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa organisaation sisällä. Mahdollisuus tunteiden 
jakamiseen ja työn reflektointiin on ehto organisaation kehittymiselle. 

Tämä johtaa huomion erityisopettajien kollegiaalisen yhteistyön tärkey-
teen, mutta myös oppilaitosten keskijohtoon, ts. koulutuspäälliköihin. Tässä 
tutkimuksessa ei haastateltu oppilaitosten keskijohtoa. oletin, että rehtoreiden 
merkitys hallinnollisina johtajina on suurempi, koska he luovat erityisopetuk-
sen linjaukset. Keskijohdon merkitys puolestaan lienee siinä, että he mahdol-
listavat, pahimmassa tapauksessa estävät, työn muutoksen prosessoinnin, ts. 
tunteiden jakamisen ja muutosvastarinnan. Muutosten keskellä esimiehiltä 
ja organisaatiolta saatava tuki on siis tärkeää (Brewer & McMahan 2003, 
132). 

Erityisopettajien haastatteluissa ei kysytty työviihtyvyyttä tai työilmapii-
riä, mutta siihen sisältyi kysymyksiä mm. yhteistyöstä, työn itsenäisyydestä ja 
vastuusta sekä työtä ohjaavista säädöksistä. vaikka haastattelujen ilmapiiri oli 
myönteinen, ja erityisopettajat kertoivat positiivisella otteella omasta työstään, 
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tutkijana minulle jäi tunne erityisopetuksen erilaisesta asemasta suhteessa am-
matillisen koulutuksen muihin kehittämisen kohteisiin. Tämä ei liene yllättävää, 
liittyyhän erityisopetuksen asiakaskunta yksilöihin, jotka tuottavat vaikeuksia 
koulujärjestelmälle (Huhtanen 2000, 74; Kivirauma 1991, 89).

Toimintamallien uudistaminen on hidasta, ja se vaatii Engeströmin (2002) 
mukaan tietoista työskentelyä. Hän väittää, että mikä tahansa muutos ei ke-
hitä toimintaa, vaan se voi olla kokonaisuuden laadullisen kehittymisen näkö-
kulmasta pelkkää ulkoista korjausta. Laadullinen kehittäminen edellyttää 
toiminnan kehitysvaiheiden ymmärtämistä eli käsitystä siitä, miksi nyt ollaan 
tässä tilanteessa, arkikäsitysten purkamista, toiminnan ristiriitaisuuksien pal-
jastamista ja tavoitteiden asettamista (myös virkkunen 2004). 

8.2 Erityisopettaja muutoksessa mukana? 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajien opetusalan työkokemus oli pitkä 
ja heidän pedagogiikan kuvauksensa oli monipuolista. Haastatteluissa näkyi 
kuitenkin erityisopettajien aseman muuttuminen erityisopetuksen muutos-
vaiheessa.

Erityisopettajan aseman tarkasteluun voi liittää pohdinnan työn autono-
miasta. Huhtanen (2000) kuvaa perusopetuksen erityisopettajan roolia ja työn 
itsenäisyyttä eri intressien välimaastossa. Erityisopettajien työkenttä sijoittuu 
koulutoiminnan poliittisen ja hallinnollisen kulttuurin, taloudellisten resurssien 
ja koulun kulttuurien alueelle, joissa kuitenkin asiakkuuden puolustaminen 
kuuluu olennaisesti työhön. Usein erityisopettaja joutuu vielä puolustamaan 
omaa asemaansa näiden tekijöiden ristipaineessa. (Huhtanen 2000, 147–150, 
173.) Kivirauma & Walleniuksen (2004, 187) tutkimuksen perusopetuksen 
osa-aikaisten erityisopettajien kokemus työnsä autonomiasta oli suurempi 
kuin luokkamuotoisessa erityisopetuksessa työskentelevillä. Erityisopettajat 
kuvasivat työn autonomian mahdollistuvan suurempana opetuksen vapautena  
ja oppilaan kohtaamisena yksilönä. vaikka vastaajilla oli sama koulutus, eri 
tehtävät ja toimintaympäristöt tuottivat erilaisia kokemuksia omasta työstä. 
”Huolimatta yhtenäisestä koulutuksesta eri kontekstit voivat tuottaa erilaista 
työorientaatiota ja samalla erilaista etäisyyttä suhteessa profession tunnus-
merkkeihin”, toteavat Kivirauma & Wallenius (2004, 187).

Ammatillisen erityisopettajan työn näkökulmasta autonomisuudesta ei 
voida puhua silloin, kun toimitaan ammatinopettajina yleisopetuksen ryhmissä, 
ilman erityisopettajan nimikettä. Jos kuitenkin tarkastellaan ammatillisen 
erityisopetuksen ominaisluonnetta, sen toteutumista osana ammattipedago-
giikkaa, asiassa voi tulkita olevan myönteisiä puolia. opiskelijoita ei erotella 
erillisiin ryhmiin. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajien käsitykset työnsä autonomi-
asta liittyivät työskentelyyn erityisryhmissä. Erityisopettajat kuvasivat, että 
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työn autonomisuus ilmeni itsenäisenä päätäntävaltana ja vähäisenä byrokra-
tiana. Joustavuus ja päätösten nopea toimeenpano kuvattiin vahvuuksiksi 
erityisryhmissä.

Ammatillisen erityisopettajan aseman määrittelemättömyyteen integroi-
dussa erityisopetuksessa liittyy työn kerroksisuus, kolmoisrooli. Se luo jo am-
mattipedagogisesta näkökulmasta jatkuvia kehittymishaasteita, ajankohtaisena 
esimerkkinä nuorisoasteen ammattiosaamisen näytöt. Jos työssä menestymisen 
edellytyksiksi määritellään se, kuinka yksilöllinen pätevyys (koulutus ja yksi-
lölliset tekijät) ja työelämän muuttuvat osaamisvaatimukset kohtaavat, voi 
pohtia, kuinka työntekijän kokonaisosaaminen tulee hyödynnetyksi, tässä 
tapauksessa erityisopetuksen osaaminen. Tähän ristiriitaan voi tuoda käsitteen 
”hyödynnetty pätevyys” (Auvinen 2004, 34; vertanen 2002, 45). 

Kuvio 9. Ammatillisen erityisopettajan hyödynnetty pätevyys.

Kuviossa 9 tarkastelen ammatillisen erityisopettajan hyödynnettyä päte-
vyyttä (osaamista). Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (1) erityisopettajan 
työ on vastuutettua, autonomista ja pedagogista erityisosaamista edellyttävää. 
Haittapuolena taas (2) on työn rajoittuminen omaan luokkaan, eikä erityis-
opettajan osaaminen tule hyödynnetyksi luokan ulkopuolella. Integroidussa 
erityisopetuksessa (3) parhaimmillaan erityisopettajan asema on määritelty ja 
työn luonne muodostuu konsultatiiviseksi ja yhteisölliseksi. Mikäli asemaa ei 
ole määritelty (4), työnkuva on epäselvä eikä ammatillista identiteettiä erityis-
opettajana kehity.

1. Työn selkeys, autonomia,
pedagoginen erityisosaaminen,
korjaava erityisopetus.

3. Konsultti, tukija,
resurssiopettaja, kehittäjä.

vIRALLINEN vASTUUTTAMINEN

2. Työ rajoittuu luokkaan,
erikoistunut osaaminen, 
ammattialaan sitoutuminen,
osaaminen ei leviä.

4. Ei asemaa, identiteettiä,
työnkuvan epäselvyys.

Luokka-
muotoinen
erityisopetus

Integroitu
erityisopetus

+ –
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Ammatillinen identiteetti kehittyy (Heikkinen ym. 2001, 10–13; Suomi 
2002, 19–21) position ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. virallisen ase-
man määrittelemättömyydestä ja roolin kerroksisuudesta johtuen asiantunti-
juuden kehittyminen ammatillisen identiteetin ja viiteryhmään kiinnittymisen 
avulla (”enkulturaatio”, Boshuizen ym. 2004, 3–8) voi vaikeutua (myös Ropo 
2004, 159–179.) 

Ammatillisen identiteetin tärkeyttä asiantuntijuuden kehittymisessä ko-
rostavat myös Mccormack, gore & Thomas (2006). Muodollisen koulutuk-
sen merkitys on tärkeä ammatillisen osaamisen päivityksessä, mutta tutkijat 
korostavat myös kollegoiden välistä epävirallista yhteistyötä ja keskustelua. 
opetusalalla asiantuntijuuden ylläpitämistä hankaloittavat mm. heterogeeniset 
opetusryhmät, opetukseen kohdistuvat epärealistiset odotukset ja ammatillisen 
statuksen heikkous.

opettajan työssä asiantuntijuuden päivittäminen voi olla vaikeaa, koska 
työ eroa muusta työstä ns. hiljaisen tiedon suhteen (Ropo 2004, 162). oman 
asiantuntijuuden arviointi voi olla vaikeaa, ”jos ei tiedä, mitä tietää” (Simons 
& Ruijters 2004, 214; myös Swafford 1998, 54–55). Perinteisen käsityksen 
mukaan asiantuntijuus syntyy muodollisen koulutuksen ja työkokemuksen 
myötä (Nougaret, Scruggs & Mastopierin 2005, 225–226). Nykypäivän mo-
nimutkaistuneessa oppimisympäristössä tarvitaan substanssi- ja pedagogisen 
tiedon lisäksi itsesäätelytietoa eli kykyä arvioida omaa työtään ja muuttaa 
sen tavoitteita yksilöpedagogiikasta koulun kulttuuriseen ja yhteisölliseen 
kehittämiseen. (myös Eteläpelto & collin 2004, 242; Patterson & Patterson 
2004, 2; Roach & Kratochwill 2004, 15). 

Luokan ulkopuolista, kollegiaalista yhteistyötä pidetään tärkeänä (creese, 
Norwich & Daniels 1998, 109–114). Se voi auttaa työssä jaksamisessa (Kivi-
rauma & Wallenius 2004, 186), mutta myös oman asiantuntijuuden päivityk-
sessä. yhteistyön hyödyistä huolimatta Brownell ym. (2006) tutkimuksessa 
opettajat erosivat siinä, minkälaisesta opettajatuesta ja kollegiaalisesta yhteis-
työstä he hyötyivät. yhteistyön muotojen tulisi olla monipuolisia. Tutkimusta 
tarvittaisiin vielä siitä, minkälainen hyöty kollegiaalisesta työskentelystä olisi 
opiskelijalle, oppimiseen. (Brownell ym. 2006, 182–186.) 

colbert, vernon-Jones & Pranskyn (2006) työyhteisön kehittämishanke 
(School change feedback process) kohdistui opinto-ohjaajan työn uuteen roo-
liin. Heidän mukaansa muuttuva koulu, samoin kuin heterogeeninen opiskelija-
joukko, edellyttävät työn painopisteen muuttamista yksilöön kohdistuvasta 
otteesta kouluyhteisön kollegiaaliseen kehittämiseen. Koulun muutoksen ja 
opettajayhteisön tueksi tarvitaan siihen vastuutettuja henkilöitä, ”coacheja”. 
(colbert ym. 2006, 72–82.)

Asiantuntijuuden kehittäminen ei kuitenkaan ole pelkästään yksittäisen 
työntekijän asia. Koska toimintaympäristön muutos on ollut nopeaa, opettajan 
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asiantuntijuuden pohdinnassa on Rovon (2004, 171, 175) mukaan huomi-
oitava yksilön taustatekijöiden lisäksi yhteisölliset seikat, esimerkiksi koulun 
toimintaympäristön muutostilanteet, jolloin entisillä toimintatavoilla ei enää 
voi toimia. Myös Helakorpi (2001, 395) samoin kuin Launis & Engeström 
(1999, 66) korostavat asiantuntijuuden ja työyhteisön kulttuurin yhteyttä.  
Muuttuva koulu edellyttää opettajilta valmiutta mukautua yhä nopeammin 
kehittyvään muutokseen, omaa luokkatyötä laajempien kokonaisuuksien hal-
lintaan, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, kielitaitoon ja oman opetusalan 
muutoksen hallintaan. Henkilöstön asiantuntijuuden kehittämisessä on kysy-
mys siitä, kuinka työyhteisöt pystyvät rakentamaan erilaisia toimintamalleja 
tai työnjakoa vastatakseen edessä oleviin haasteisiin. ”yksilöasiantuntijan 
kehittäminen irrallaan toiminnan kehittämisestä ei vie kovin pitkälle”, väittävät 
Launis & Engeström (1996, 74). 

Tämän tutkimuksen erityisopettajat olivat kokeneet merkittäviä ammatil-
lisen koulutuksen muutoksia, useat heistä keskiasteen koulunuudistuksen, työ-
elämälähtöisyyden ja työssäoppimisen sisällölliset muutokset. Useimpien (14 
henkilöä) opettajanura oli kestänyt yli kymmenen vuotta ja kuudella henkilöllä 
yli 20 vuotta. Ammatillisen opettajan työn muutoksessa on pysytty mukana. 
Tämä vastaa Kangasniemen (2003, 161) arviointitutkimuksen tuloksia, jonka 
mukaan lukuvuonna 2000–2001 ammatillisen koulutuksen opettajista 100 % 
oli osallistunut oppiaineeseen tai pedagogiikkaan liittyviin koulutuksiin. 

Ammatillisten erityisopettajien kohdalla asiantuntijuuden päivittäminen 
ja kouluttautumisvelvoite on kuitenkin kerroksinen, etenkin tilanteissa, jossa 
erityisopettajan työ on määrittelemätöntä. 

Tässä tutkimuksessa erityisopettajien viiteryhmä muodostui pääosin am-
matin- eikä erityisopettajista, koska suurin osa ei toiminut virallisina erityis-
opettajina. He olivat uuden vuosituhannen alussa ikään kuin ammatin- ja 
erityisopettajan työn rajalla, mihin voidaan soveltaa Tuomi-gröhnin (2001) 
käsitettä rajavyöhyketoiminta. Seurauksena voi olla pettymyksen tunnetta, luo-
vuttamista ja katkeruuden kokemuksia, joita osa ammattiopiston erityisopet-
tajista kuvasikin. Kuitenkin parhaimmillaan tämä muutosvaiheelle ominainen 
ilmiö voi synnyttää ”uutta toimintaa, jossa toiminnan kohde hahmotetaan 
uudella tavalla, mikä puolestaan vaikuttaa motiivin ja toimintajärjestelmän 
muiden rakennetekijöiden työnjaon, sääntöjen ja välineiden muuttumiseen” 
(Tuomi-gröhn 2001, 33).

8.3 Erityisopetuksen pedagogiset mallit 

Erityisopetusta kuvataan yleensä organisatoristen mallien ja kategorioiden 
avulla (Hautamäki ym. 2001, 212–220; Huhtanen 2000, 88–96; Ström 1999, 
111–132). Esimerkkinä etenkin 1990-luvuilla kehitetyistä osa-aikaisen erityis-
opetuksen toimintamalleista on koordinaattorin työ, jota on ehdotettu rat-
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kaisuksi oppilaitoksiin, joissa erityisopetus on integroitu muuhun opetukseen 
ja joissa erityisopetuksellinen osaamistarve on hajautunut (Davies, garner & 
Lee 1999, 37–40; Farrell 1998, 82–86). olennaista on se, että koordinaattorin 
avulla erityisopetuksen vastuu ja työnjako määritellään, ja sitä kautta eri-
tyisopetuksella on virallinen asema oppilaitoksessa. Erityisopetuksen tehtävä 
nähdään laajemmin koko yhteisön asiana, ei pelkästään erityisopettajan työnä. 
Näin myös vastuu jakaantuu useammalle ja opettajien näkemykset voivat 
täydentää toinen toistaan.

Ammatillisessa koulutuksessa on ollut selkeästi luokkamuotoista erityis-
opetusta, mutta osa-aikaisen erityisopetuksen mallien kehittäminen on vielä 
kesken. Luokkamuotoisen erityisopetuksen sijasta tai sen lisäksi toteutettavan 
osa-aikaisen erityisopetuksen kehittämistä vaikeuttavat koulutusalakohtaiset 
erot ja ammatillisten aineiden erilaisuus. 

Erityisopettajat kuvasivat Jyväskylän ammattiopiston kolmen erityisryh-
män lisäksi myös samanaikaisopettajan käyttöä (yksi haastateltava) ja kon-
sultaatiomallia (kymmenen haastateltavaa). viimeksi mainittu oli kuitenkin 
luonteeltaan satunnaista. 

Tarkastelin luvussa 7.4 ammattiopiston erityisopettajien asemaa, kolmois-
roolia ja keskinäisen yhteistyön vähäisyyttä. Kuitenkin erityisopettajat kuvasi-
vat työorientaatioitaan monipuolisesti. Työn pedagogiset mallit, työorientaa-
tiot, kuvasivat sitä tapaa, miten erityisopettajat tekevät työtään. Kuvaukset 
kertoivat eettisestä orientaatiosta (Friman 2004; Ström 1999), mutta myös 
erityisopettajien taidoista yksilöllistää sekä tavoitteita että opetusta. Ammatin 
opettaminen ei ole erityisopettajan työn päätavoite, vaan monen opiskelijan 
opintojen tavoitteena on tuettu selviytyminen arjessa.

Erityisopetukseen liitetäänkin mielikuva sen paremmuudesta yleisope-
tukseen verrattuna juuri yksilöllisyyden vuoksi. yksilöllisen opetuksen kä-
site on kuitenkin Norwichin & Lewisin (2005, 3–4) mukaan kompleksinen. 
Sillä voidaan viitata erityisopetuksen kohderyhmittäiseen tai yhden oppilaan 
yksilöllisen opetuksen tarpeeseen. Toisaalta yksilöllisyyttä voidaan arvioida 
koko koulutuksen tavoitteiden ja menetelmien erillisyyden tai yhteisyyden 
tasolla. Hyvän erityisopetuksen tunnusmerkkinä on Lewisin & Norwichin 
(2005, 5) mukaan kaikkien opiskelijoiden opetustavoitteiden yhtenäisyys, 
mutta pedagogisten strategioiden ja ratkaisujen monimuotoisuus. Tätä Lewis 
& Norwich kutsuvat termillä ”high density”-teaching, joka viittaa opetuk-
sellisten ratkaisujen jatkumoon. 

Ammatillisessa erityisopetuksessa yksilöllistämisen käsite on muuttunut. 
on siirrytty ryhmäkohtaisuudesta henkilökohtaisuuteen ja räätälöityihin 
palveluihin. Perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat samat kaikille, jolloin 
yksilöllisyyden säätely tapahtuu esimerkiksi tavoitteiden ja toteutustapojen  
mukauttamisella. Tämä muuttaa erityisopettajan työtä.

vernersson (1995) on päätynyt samantyyppisiin tuloksiin tutkiessaan ruot-
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salaisia peruskoulun erityisopettajia, joiden asiantuntijuus muuttui kokemuk-
sen lisääntyessä. Mitä pidempään erityisopettajat olivat työskennelleet, sitä 
enemmän he painottivat työnsä ydinsisällöksi ei-tiedollista osaamista, hiljaista 
tietoa, ja he asettivat opetukselle kauaskantoisempia tavoitteita. Samalla työn 
metodikeskeisyys väheni ja työssä korostui yksilölähtöisyys ja vuorovaikut-
teisluovat työtavat. (vernersson 1995, 55.)

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajien työn kuvauksissa korostuivat 
kokemukset työskentelystä erityisryhmissä. Erityisopettajankoulutukseen ha-
keutumiseen liittyi kymmenellä erityisopettajalla joko kokemus erityisryhmissä 
työskentelystä tai se, että oppilaitokseen oltiin suunnittelemassa erityisryhmää. 
Kuvaukset kertoivat siitä, minkälainen erityisopettajien käsityksen mukaan 
on hyvä oppimisympäristö, ts. oppilaitoksen rakenteen ja toiminnan arviointi 
erityisopetuksen näkökulmasta. Keskeisintä oli rakenteen yksinkertaisuus, 
pieni ryhmäkoko, ryhmän pysyvyys, joustavat pedagogiset mahdollisuudet ja 
työn autonomia. Ammattiopiston erityisopettajat kokivat, että pienryhmissä 
oli mahdollisuus toteuttaa joustavuutta, suunnitelmien nopeaa muuttamista 
ja vaihtelevia pedagogisia ratkaisuja. Autonomisuus, erityisopettajan suuri 
päätäntävalta ryhmää koskevissa asioissa, ratkaisujen nopea täytäntöönpano 
ja opetuksessa mukana olevien aikuisten pieni lukumäärä olivat pienryhmän 
etuja. Tämä lisäsi ammatillista varmuutta. Kaiken perustana oli toisaalta eri-
tyisopettajan oma luottamus asemaansa ja saamaansa arvostukseen ja toisaalta 
vahva opiskelijatuntemus. Suora vuorovaikutus ja vaikuttaminen, opiskelijan 
yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja tuen mahdollistaminen onnistuvat 
silloin, kun toimintaympäristön hierarkia on vähäinen. Tällöin on helpompi 
unohtaa koulun kulttuuriset rajat. opetus on epävirallisempaa ja asiakkuus 
(hankalat opiskelijat) muodostuu uudella tavalla. opiskelua leimaa kiireettö-
myys ja opetus on vaihtelevampaa, yleensä toiminnallista. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajan työn autonomisuus ja toi-
minnan joustavuus toteutuivat haastatteluajankohtana kolmen erityisryhmän 
lisäksi kahdessa, oppilaitosten ulkopuolisessa koulutusmallissa, joista toinen 
oli ammattiopiston hallinnoima peruskoulun lisäluokka ja toinen erityisam-
mattikoulun vaihtoehtoinen koulutusmalli. Kuitenkin niiden sijainti varsi-
naisen oppilaitostoiminnan ulkopuolella vahvistanee duaalijärjestelmää ja 
erityisopetuksen erillisyyttä. Fyysisen erillään sijainnin lisäksi toiminta voi 
henkilöityä mallin vetäjään. Haasteena on integroida näissä ryhmissä toteu-
tettavan uudistavan toiminnan käytänteet oppilaitoksiin sekä fyysisesti että 
pedagogisesti 

Näyttää siltä, että oppimisympäristön monimutkaistuessa luokkamuo-
toinen tai vaihtoehtoisissa malleissa toteutettava erityisopetus houkuttavat 
yhä enemmän rakenteen selkeyden, työn autonomian ja vähäisen byrokratian 
vuoksi. Uuden oppimiskulttuurin kehittäminen tapahtuu useimmiten vaihto- 
ehtoisissa, ammatillista koulutusta täydentävissä koulutusmalleissa ja pro-
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jekteissa (Evans & Niemeyer 2004; Heikkinen 2004; Jahnukainen & He-
lander 2003). Mallien toiminta näyttää perustuvan (myös vehviläinen 2004; 
Jahnukainen 1998a ja b) kokonaisvaltaiseen huolenpidon pedagogiikkaan, 
sosiaaliseen tukeen, yhteisöllisyyteen, yksikön kokoon (pienet ryhmät), eri-
laisiin pedagogisiin ratkaisuihin, moniammatilliseen ja moniparadigmaiseen 
toimintaan ja toimijoiden uudenlaisiin työtehtäviin ja -asemiin,  ohjauksen ja 
ammatinvalinnan yksilöllisyyteen sekä negatiivisten koulukokemusten muut-
tamiseen.  

Pienen ryhmäkoon lisäksi sosiaalisen pääoman käsite (Boeck, Mccullough 
& Ward 2001, 84–91; Kauppinen 2002, 19–21) eli toimintaan osallistuvien 
sosiaalisen tuen, turvallisuuden ja vuorovaikutuksen mahdollisuus, on tärkeä, 
mutta ennen kaikkea keskeistä on toiminnan yksilölähtöisyys. Esimerkiksi 
1990-luvulle tyypillisten pajakoulujen kohdalla (vehviläinen 2004, 64–65) 
opetuksen toiminnallisuuden ja työssäoppimisen korostamisen kautta ei ta-
voiteltu ensisijaisesti opiskelijan työllistämistä, vaan vastuun käsitettä osana 
ryhmää, oman toiminnan vaikutuksen ymmärtämistä ja asenteiden muutta-
mista. Arvostuksen kokeminen, ryhmään kuuluminen ja toimijalähtöisyys 
ovat vaihtoehtoisten mallien vahvuuksia. Näyttäisi siltä, että niiden merkitys 
näyttäytyy ammatillisen koulutuksen oppimiskulttuurin tukemisessa. Myös 
raja-aidan kaataminen yleis- ja ammatillisten aineiden välillä on yksi toimin-
nallisen opetuksen tunnusmerkki (Eisenman, Hill, Bailey, Dickison & Delaware 
2003). 

Ammatillisen erityisopetuksen haasteena on integroida nykymuotoiseen 
palvelukouluun erityisryhmien ja vaihtoehtoisten mallien edut, kuten sosiaali-
pedagoginen ote, yksilölähtöisyys ja erityisopettajan työn autonomia. Muussa 
tapauksessa on vaarana, että erityisopetus kehittyy edelleen projektimuotoi-
sesti, erillään oppilaitostoiminnasta.

8.4 Työn uudet haasteet

Erityispedagogisessa keskustelussa paljon esillä ollut inkluusiivinen kasvatus 
liittyy oppimisympäristön rakennetekijöihin. osallistavan kasvatuksen (Kokko 
& Pietiläinen 2005, 19) periaatteena on, että huomio kiinnitetään koko hete-
rogeenisen opetusryhmän opettamiseen esimerkiksi samanaikaisopetuksen 
avulla (villa, Thousand & Nevin 2004, 1–6). 

Kun tavoitteena on kaikkien opiskelijoiden opetus, erityisopettajan työ-
muotojen voi olettaa muuttuvan. Painottuuko erityisopettajan työ integroidussa 
opetuksessa muiden opettajien tukeen ja konsultaatioon? Pedagogisen työn 
ohella voidaan kysyä, mitä muita alueita erityisopettajien työhön kuuluu.

Jyväskylän ammattiopiston erityisopettajien työtehtävien kuvauksessa 
(luku 7.3) viitattiin kahteen ryhmään. Toisaalta esitettiin omat kollegat, joita 
jossakin määrin konsultoidaan ja toisaalta oppilaitosten sisäinen ja ulkopuo-
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linen verkostotyö. Erityisopettajat kuvasivat erityisen tuen tarpeen laajuutta ja 
monimuotoisuutta. Erityisopettajien työn näkökulmasta lähestytään opiskeli-
jahuollollista työtä, joka sisältää monimuotoista (moniammatillista) sosiaalista 
tukea, ohjausta ja verkostoitumista. Leikkauspinta opinto-ohjaajan tai kuraat-
torin työhön lienee usein epäselvä. Hämmennystä voi kuitenkin syntyä siitä, 
millä tulkintakehyksellä omaa työtä tarkastellaan: perinteisen pedagogisen 
erityisasiantuntijuuden, huollollisen, koordinaattorin vai moniammatillisen 
verkostotyön näkökulmasta?

Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen koulun ulkopuolisiin 
tukipalveluihin esitetäänkin yleensä asiakastyön vahvuudeksi (Siira 2005). 
vaarana on kuitenkin palvelujen pirstoutuminen. Tämä ”ongelmien osittami-
nen” (Lacey 2000, 159) voi tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä suurempi 
opiskelijan tuen tarve on, sitä useampi auttajataho on mukana. vaarana on 
ongelmien medikalisoituminen ja oppimisympäristön sekavuus erityisopis-
kelijan näkökulmasta. Kuten Arnkil toteaa: ”Moniammatillinen verkostotyö 
on yritys ratkoa palvelujärjestelmän itsensä aiheuttamaa ongelmaa…Palve-
lujärjestelmä jakautuu lohkoihin, mutta ihmisen arkielämä ei sellaista jakoa 
noudata.” (Siira 2005, 27.)

Samalla joudutaan määrittelemään, mikä työ on sisällytettävissä koulun 
ja erityisopetuksen tehtäviin ja ennen kaikkea mikä on erityisopettajan rooli 
moniammatillisessa työotteessa. ”Murtuvatko professiot tulevaisuudessa juuri li-
sääntyneen moniammatillisen tiimityön kautta”? pohtii virtanen (1997, 134). 

Ammatillisen erityisopettajan työn muutos on noudattanut samoja linjoja 
kuin monet sosiaali- ja terveysalan ammatit. virtasen (1997) tutkimus on 
esimerkki lastensuojelun henkilöstön työn tutkimisesta. Kaikkien työntekijä-
ryhmien kohdalla (myös opettajien) työn kehityssuuntana oli ammattikunta-
kohtaisten työkäytäntöjen laajeneminen, jolloin uhkana voi olla työn vastuun 
ja kulttuurin muuttuminen harmaaksi massaksi (myös Karjalainen 1996).

Moniammatillisessa työotteessa ongelmien pirstoutuneisuuden vähentämi-
seksi on esitetty vastuuhenkilön (keyworking) käyttöä (Lacey 2003, 84–96). 
Suomalaisena vastineena sosiaalityön puolella käytetään palveluohjauksen 
käsitettä. Se on työn muoto, jossa moniammatillisia palveluja suunnitellaan, 
organisoidaan, yhteensovitetaan ja arvioidaan asiakkaan ja vastuutyöntekijän 
yhteistyönä (Pietiläinen & Seppälä 2003, 19). Koordinoinnin tarkoituksena 
on vähentää asiakkaan ongelmien osittamista ja työntekijän näkökulmasta 
lisätä työn yhtenäisyyttä. 

Erityisopettajan kohdennettu työ vastuuopettajana (ERvA) vastannee 
koulumaailmassa palveluohjaajan työtä. Koordinaattorityyppisen työnkuvan 
kehittäminen on yksi ratkaisumalli ammatillisen erityisopettajan työn ajankoh-
taisiin haasteisiin (Farrell 2004, 133–134; Smith 2005; Taylor 2005). Myös 
erityisopettajien erilaisilla yhteistyömalleilla (esim. Westling, cooper-Duffy, 
Prohn, Ray & Herzog 2005, 8–11) voidaan tukea omaa asiantuntijuutta. Tuki 
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voi olla koulutuksen lisäksi esim. kollaboratiivinen yhteistyöryhmä, virtuaali-
pohjainen työskentely, materiaalipankki tai konsultaatiopalvelun käyttö. 

Muuttuvassa työssä tulee Launiksen ja Pihlajan (2005) mukaan kiinnittää 
huomiota yksilöiden lisäksi yhteisötasoon. Taustalla on organisaation muu-
tosprosessien epäsynkronisaatio, ts. ratkaisut, päätökset ja strategiat eivät 
ole vieneet organisaation toimintaa aina samaan suuntaan (Auvinen 2004; 
Engeström 1987, 1995; Lämsä 1997). virkkunen (2004, 4–7) puhuu työn his-
toriallisista muutostyypeistä, joita hän kutsuu toimintakonseptin muutoksiksi. 
Ristiriitaa syntyy mm. työn välineiden ja mallien käyttökelvottomuudesta työn 
uudessa toimintakonseptissa. Erityisesti nopeasti muuttuvassa ympäristössä 
ei ongelmiin pystytä vastaamaan pelkästään koulutusteknologisella mallilla 
eli yksilöitä kouluttamalla, vaan tarvitaan organisaatiokohtaisen oppimisen 
vahvistamista (virkkunen 2005b). Erityisopetukseen sovellettuna voidaan 
tarkastella erityisopetuksen työn kohdetta, välineitä, säädöksiä ja työnjakoa 
ja pohtia, sopivatko ne enää ammatillisen koulutuksen uuteen, nopeasti muut-
tuneeseen toimintakonseptiin. 

Ammatillisen erityisopettajan työ lähti liikkeelle erillisissä oppilaitoksissa 
toteutetusta työkasvatuksesta kohti yleisten ammatillisten oppilaitosten työval-
taisia erityislinjoja ja kohti nykypäivän laaja-alaista, moniammatillista työtä. 
Selkeä, kohdennettu ammatillinen asema muuttui. Työn laaja-alaisuus sekä 
osaamisvaatimuksiltaan että työtehtäviltään asettaa erityisopettajille uusia 
haasteita, joihin vastaaminen mahdollistuu esim. kollegiaalisella yhteistyöllä, 
työn pohdinnalla ja uusien työmallien kokeilutoiminnalla.

8.5 Tutkimuksen arviointi

Luotettavuuden takaamiseksi tutkimuksessa tulisi Merriamin (1998, 198) 
mukaan pyrkiä mahdollisimman eettiseen työtapaan. Se on erityisen tärkeää 
soveltavien tieteiden alalla, kuten kasvatustieteissä, joissa usein pyritään vai-
kuttamaan johonkin käytännön ilmiöön. Näin oli tässäkin laadullisessa ta-
paustutkimuksessa, jossa käytin pääasiallisena tiedonhankintamenetelmänä 
haastattelua. Tötön (2000, 69) mukaan kieli paremminkin luo kuin kuvaa 
todellisuutta. Haastattelemalla ihmisiä heidän työstään samalla vaikutan koh-
teeseen (myös Merriam 1998, 202; Patton 2002, 405). 

Bryman (2004, 272–273) ehdottaa, että reliaabelius ja validius-käsitteiden 
sijasta kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnissa käytettäisiin luotettavuus- ja 
autenttisuus-käsitteitä. Arvioin tässä luvussa tutkimustani näiden avulla. 

8.5.1 Luotettavuus

yhteiskunta- ja kasvatustieteelliset tutkimukset kohdistuvat yleensä ihmisten 
sosiaaliseen elämään. Tutkimusten luotettavuuden arvioinnissa uskottavuus 
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tarkoittaa Brymanin (2004, 275) ja Merriamin (1998, 206–207) mukaan sen 
arviointia, onko tutkija noudattanut hyvää tutkimuseettistä tapaa ja onko 
hän palauttanut tulokset tutkittaville, joilla on mahdollisuus korjata tutkijan 
tekemät virheelliset tulkinnat. Tutkija voi myös käyttää triangulaatiota.

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt mahdollisimman hyvään eettisyyteen, 
jota tarkastelen myöhemmin tässä luvussa. olen myös kuvannut tutkimuk-
sen eri vaiheet mahdollisimman tarkkaan, jotta lukija voi pohtia tekemiäni 
tulkintoja.

Esimieshaastatteluissa en palauttanut tuloksia kaikille haastateltaville, 
koska kukin tunsi parhaiten vain oman oppilaitoksensa kehityksen. Lähetin 
vaihekuvauksen kahteen kertaan ammattiopiston tulosaluejohtajalle, joka 
parhaiten tuntee ammattiopiston kokonaisuuden. Käymiemme keskustelu-
jen jälkeen tein tarvittavat korjaukset syksyn 2004 ja kevään 2005 aikana. 
Tutkimuksen löydöksiä kommentoivat ammatillisen erityisopetuksen eri asi-
antuntijat. 

Erityisopettajien haastatteluaineistosta tekemäni tulkinnat palautin tut-
kittaville kahdessa eri tilaisuudessa (23.9 ja 9.11.2004). Näissä tavoitin heistä 
seitsemän. Lisäksi paikalla oli muita erityisopettajia, yhteensä 13 henkilöä. 
Tutkittavat näyttivät hyväksyvän tekemäni tulkinnat eikä korjausehdotuksia 
esitetty. viimeisenä yhteisenä rehtoreille sekä erityisopettajille tarkoitettuna 
tilaisuutena oli 21.4.2005 pidetty tilaisuus, jossa keskusteltiin ammattiopiston 
erityisopetuksen haasteista.

 olisin voinut näiden tilaisuuksien lisäksi lähettää tulokset kaikille haasta-
telluille erityisopettajille. valitsin kuitenkin em. tavan, koska samalla pystyin 
selittämään viitekehyksen ja tekemäni valinnat. Toisena perusteena oli, että 
uskoin saavani keskustelutilaisuuksiin aktiivisimmat henkilöt, ts. ne, joita asia 
aidosti kiinnostaa (ks. Bryman 2004, 274). 

Käytin menetelmätriangulaatiota vain rajallisesti. Ammattiopiston erityis-
opetuksen vaiheet kokosin esimieshaastatteluista, mutta myös oppilaitosten 
vaiheita koskevista kirjallisista lähteistä. Erityisopettajien työn kuvauksessa 
tulokset olisivat monipuolisempia, mikäli olisin haastattelujen ohella käyttänyt 
esim. osallistuvaa havainnointia tai vaikka työpäiväkirjoja. Tutkimuksen rajaa-
minen näkyi menetelmällisinä valintoina. Käytin toista tutkijaa erityisopettajien 
aineiston rinnakkaiskoodauksessa (KL Helena Mehtäläinen). Hänelle kehittä-
vän työntutkimuksen näkökulma oli tuttu sosiaalialan koulutuksesta. Kooda-
uksien rinnakkaisuus onnistui, ja tulkinnoissa oli vahva yhteensopivuus. 

Luotettavuusarviointiin kuuluu tutkimustilanteen tarkastelu (Tynjälä 1991, 
391). yhtenä vaihtoehtona on käyttää ulkopuolista tarkastajaa (Merriam 
1998, 207). Toveriarvointi ei kuitenkaan Brymanin (2004, 274–275) mielestä 
ole saavuttanut suosiota sen työläydestä johtuen. Ei ole helppoa saada koko 
tutkimusprosessin rinnakkaisarvioijaa. Kuitenkin haastattelujen äänittäminen, 
muistiinpanot ja erilaiset kaaviot ja kuviot auttoivat arvioimaan aineistoa. 
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oman tekstin antaminen toisille luettavaksi on osa toveriarviointia. Tekstiäni 
ovat lukeneet sen eri vaiheissa professori Mobergin ja ohjaajani, dosentti Jah-
nukaisen lisäksi useat erityispedagogiikan asiantuntijat ja jatko-opiskelijat. 

Merriam (1998, 204) suosittelee toveriarvioinnin lisäksi joko tutkittavan 
kohteen pitkäaikaista havainnointia tai useita havainnointikertoja. Tämä ei 
ole toteutunut tässä tutkimuksessa, koska suoritin molemmat haastattelut 
lyhyessä ajassa, esimieshaastattelut yhden kuukauden aikana ja erityisopetta-
jien haastattelut neljässä kuukaudessa. Kuitenkin olen ollut erityisopettajien 
paikallisen verkostoryhmän ja henkilökohtaisten kontaktien avulla yhteydessä 
tutkittaviin koko tutkimusprosessin ajan, ja olen myös käynyt sähköpostitse 
keskusteluja heidän kanssaan. Tässä merkityksessä olen käyttänyt tutkimuk-
sessa yhteistoiminnallista tapaa (Merriam 1998, 205), jolloin tutkittavat ovat 
koko prosessin ajan olleet tietoisia tutkimuksen vaiheista ja tuloksista.

Haastattelu perustuu vuorovaikutukseen, ja siksi tutkijan tulee arvioida 
omaa asemaansa tilanteessa. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2003, 195–196) 
mainitsevat haastattelutilanteen sisältävän monia mahdollisia virhelähteitä. 
Uskoakseni näin on etenkin tilanteissa, joissa haastateltava on tutkittaville 
entuudestaan vieras. Tämän tutkimuksen esimieshaastatteluissa tunsin työni 
kautta kaikki haastateltavat jossakin määrin. Erityisopettajien haastatteluissa 
haastateltavat kokivat tutkimukseen osallistumisen mahdollisuutena vaikuttaa 
erityisopetuksen tilaan. Haastattelujen suorittamista en kokenut vaikeana, 
koska työhöni on pitkään kuulunut aikuisopiskelijoiden ohjaus, joka sisältää 
samantyyppistä vuorovaikutusta.  

yksi erityisopettajista tarkisti haastattelutilanteessa, aionko käyttää haas-
tateltavien puhetta tekstinäytteinä, mitä hän piti kyseenalaisena tyylikeinona. 
Kuitenkin niitä suositellaan käytettäväksi (esim. Hirsjärvi ym. 2003, 218), ei 
tyylikeinona, vaan tulkinnan luotettavuuden varmistamiseksi. 

Bryman (2004, 275) käyttää siirrettävyys-käsitettä laadullisten tutkimusten 
arvioinnissa. Se tarkoittaa pohdintaa, ovatko tulokset samansuuntaiset toisessa 
ympäristössä tai edes samassa ympäristössä, mutta toisena ajankohtana. Bry-
man (2004) esittää ratkaisuksi tutkimuskohteen ja prosessin mahdollisimman 
tarkkaa raportointia. Tulosten vastaavuutta muihin ympäristöihin voi lisätä 
olemalla tarpeeksi pitkään tutkittavassa kohteessa, havainnoimalla ja kirjaa-
malla havainnot tarkasti. (Merriam 1998, 201.) 

Tässä tutkimuksessa en viettänyt pitkiä aikoja tutkittavien kanssa. Kui-
tenkin esiymmärrykseni ammattiopistosta sekä omana aiempana työpaikkana 
että nykyisen työn monivuotisena yhteistyökohteena auttoi minua ymmär-
tämään ilmiötä. Toimintani ammatillisen erityisopetuksen verkostoryhmän 
koordinaattorina piti minua kontaktissa erityisopettajiin. Tutkimusjoukko oli 
kattava. Sain monipuolisen, eri koulutusaloja edustavan joukon. 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla ei pyritäkään yleistettävyyteen siinä 
mielessä, että tutkimustulokset olisivat siirrettävissä kaikkiin vastaavanlaisiin 
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yhteyksiin. Alasuutari (2001, 249) puhuu yleistettävyyden sijasta suhteuttami-
sesta. Kun tutkitaan tiettyä ilmiötä tietyssä kohteessa, tulokset voidaan suh-
teuttaa esim. aiheeseen liittyviin yhteiskunnallisiin ristiriitoihin tai jännitteisiin. 
Merriamin (1998, 207) mukaan esimerkiksi huolellinen otanta ja tutkimuksen 
tarkka kuvaus auttavat lukijaa arvioimaan sitä, kuinka tutkimustulokset oli-
sivat siirrettävissä hänen omaan ympäristöönsä. 

Tämä tutkimus on Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen kehittämis-
tutkimus, jolloin siitä saatava hyöty kohdistuu ensisijaisesti ammattiopistoon. 
Jyväskylän ammattiopisto on kuitenkin tyypillinen, useita oppilaitoksia ja eri 
koulutusaloja edustava yhteisö. Koska ammatillisen erityisopetuksen yhteisiä 
käytänteitä ollaan edelleen rakentamassa, tämän tutkimuksen tulokset kiin-
nostanevat muita ammatillisen koulutuksen toimijoita. 

Sulkunen (1990, 272–273) kirjoittaa, että yleistyksiä ei ole mahdollista 
tehdä suoraan aineistosta vaan niiden tulkinnasta. yleistettävyyden kriteereinä 
hän esittää järkevää aineiston kokoamista. Haastateltavien valinnassa olisi 
huomioitava, että haastateltavilla on suhteellisen samanlainen, senhetkinen 
kokemusmaailma, heillä olisi tietoa tutkimusongelmasta ja he olisivat kiin-
nostuneita tutkimuksesta. omassa tutkimuksessani haastateltavien valinnassa 
em. kriteerit täyttyivät. Haastateltavien kokemusmaailma oli yhtenäinen siinä 
mielessä, että yhteisiä koko ammattiopiston erityisopetuksen käytänteitä ei 
vielä ollut. Heillä oli tietoa tutkittavasta asiasta pitkän työkokemuksen myötä 
ja suhtautuivat kaikki positiivisesti tutkimukseeni.

Tutkimuksen vakuuttavuus tarkoittaa sen arviointia, onko tutkija toiminut 
rehellisesti sekoittamatta omia mielipiteitään tai näkemyksiään tutkimuksen 
prosessin eri valintoihin (Bryman 2004, 276). Tutkimusraportissa tulee näkyä 
taustaolettamukset ja lähtökohdat sekä niiden merkitys tutkijalle. 

Tämän tutkimusraportin taustalukujen (1–4) sisältövalinnat kertovat lähtö-
kohtani ja olettamukseni. olen pyrkinyt tarkkaan kuvaukseen analyysi- ja 
tulkintavaiheissa. Ne ovat myös valintoja ja kuvaavat sitä tapaa, jolla hahmo-
tan tutkittavan ilmiön. Työyhteisöjen kehittämistutkimukset lähtevät yleensä 
liikkeelle jonkin asian ajankohtaistumisesta tai muuttumisesta ongelmalliseksi 
(Arnkil 1991), ja tässäkin tapauksessa liikkeellelähtö tapahtui samansuuntai-
sesti. Lähtökohtani tutkimuksen aiheen valintaan on henkilökohtainen ja se on 
alkanut jo 1990-luvun alussa, jolloin työskentelin ammatillisena opettajana. 

yhtenä tutkimukseni päähaasteista oli oma kaksoisroolini: työkokemuk-
seni sekä ammatillisessa erityisopetuksessa että Jyväskylän ammattiopistossa, 
mutta myös nykyisessä työssäni erityisopettajien kouluttajana ei ole vaikutta-
matta tekemiini valintoihin ja tulkintoihin. Sama oman tilanteen hahmotta-
misen vaikeus, mitä tulkitsin haastattelemillani erityisopettajilla ollen, koski 
myös itseäni tutkijana. Pyrkimystäni objektiivisuuteen tuki työtäni lukeneilta 
erityisopetuksen asiantuntijoilta saamani palaute. Myös ohjaajani palautti 
minut usein maanpinnalle.
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Minulla ei ollut mahdollisuutta toimia ammatillisen erityisopetuksen tutki-
musryhmässä. Koska tutkimustyöni oli yksinäistä, huolimatta asiantuntijoiden 
kommenteista oman työni arviointi oli haasteellista. Tutkimusryhmän merkitys 
korostunee etenkin, kun tutkimuksen aihe on uusi tai vieras.

Hyvän tutkimuksen tunnuspiirteenä on Pattonin (2002, 555) mukaan 
se, että tutkija arvioi avoimesti muita vaihtoehtoja. Toinen tutkimukseni tär-
keimmistä haasteista liittyi soveltamaani malliin. Tässä tutkimuksessa käytet-
tiin kehittävän työntutkimuksen mallia. Tavoitteenani oli kuvata muuttuvaa 
työelämää, jolloin sekä tutkittavan ilmiön tarkastelu kokonaisuutena että 
tutkittavien käsitysten tarkastelu olivat perusteltuja. Ammatillisen erityisope-
tuksen keskeneräisyys houkuttelee antamaan selkeitä, ”oikeita” vastauksia 
arjen haasteisiin. Tutkimuksen myötä käsitykseni vahvistui erityisopetuksen 
mallien tapauskohtaisuudesta, jolloin kehittävä tai tapaustutkimuksellinen 
ote tuntui asianmukaiselta ratkaisulta. 

Kehittävän työntutkimuksen käsitteistö voi tuntua vieraalta tai normatii-
viselta. olen pyrkinyt määrittelemään käytetyt käsitteet ja usein korvannut 
ne enemmän toimintaa tai erityisopettajien työn arkea kuvaaviksi. Kehittävän 
työntutkimuksen mallin käyttöä voi kritisoida. Sitä onkin sovellettu vähän eri-
tyispedagogisessa tutkimuksessa (erityisopettajan työn osalta esim. Ström 1999; 
opettajan työtä koskeva tutkimus esim. Huotari 1998; Koli 2004). Kuitenkin 
erityisopetuksen inklusiivinen suuntaus ohjaa tarkastelemaan erityisopetusta 
osana oppilaitosta tai laajempaa yhteisöä. Siksi toimintajärjestelmän tutkimi-
nen kokonaisuutena oli perusteltua. Muiden toimijoiden, mukaanlukien opis-
kelijoiden, näkökulman liittäminen olisi laajentanut erityisopetuksen aseman 
kokonaistarkastelua. Useiden koulutuksen järjestäjien vertailun avulla olisi 
saatu tietoa erityisopetuksen laajemmasta tilasta. Tutkimusta on kuitenkin 
rajattava. Koska tarkastelukulmani sisälsi sekä menneiden linjausten että nyky-
toiminnan kuvausta, tekemäni rajaukset olivat perusteltuja.

8.5.2 Autenttisuus

Luotettavuusarvioinnin lisäksi laadullisessa tutkimuksessa arvioidaan tutki-
muksen autenttisuutta (Bryman 2004, 276) eli tutkijan rehellisyyttä. Tämä 
liittyy Pattonin (2002, 408–409) ja myös Kvalen (1996, 110) esittämään tut-
kimuksen eettiseen pohdintaan, jota ei tulisi tarkastella erillisesti, vaan huo-
mioiden tutkimusaiheen valinnassa, suunnittelussa ja menetelmävalinnoissa, 
toteutus- ja raportointivaiheissa. Tarkastelen seuraavassa tämän tutkimuksen 
eettisiä valintoja Kvalen (1996) esittämän jaottelun avulla.

1. Tutkimusaiheen valintaa tulisi ohjata tieteellisen tiedon saavuttamisen 
lisäksi pyrkimys parantaa tutkittavien olosuhteita. Tutkimukseni sijoittuu 
alueelle, jota on tutkittu vain vähän ja joka on ajankohtaistunut viimeisten 
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vuosien aikana. Ammatilliseen koulutukseen soveltuvien erityisopetuksen 
mallien kehittämiseen ja arviointiin tarvitaan selvityksiä ja tutkimustie-
toa. 

2. Haastattelutilanteessa on tärkeää säilyttää luottamuksellisuus. Se on 
selvitettävä tutkimukseen osallistuville, ja on otettava huomioon haastat-
telun mahdolliset vaikutukset. 

Tässä tutkimuksessa molempien haastattelujen tilanteet perustuivat 
tutkittavien omiin päätöksiin. He saivat suostuttuaan haastatteluun tee-
marungon etukäteen. otin myös yksittäisiin haastateltaviin yhteyttä ja 
perustelin tutkimuksen aihetta. Myös erityisopetuksen verkostoryhmän 
kokoontumisessa käsittelimme tutkimuksen tarkoitusta ja suunnitelmaa. 
Kaikki haastateltavat päättivät itse haastattelun paikan ja myös ajankoh-
dan. äänittämisen hyväksyminen oli vapaaehtoista. Haastattelutilanteet 
etenivät tutkittavien ehdoilla. Koska teemarunko oli kaikilla etukäteen 
tiedossa, etenimme väljästi sen mukaisesti. 

3. Haastattelujen litteroinnissa tulee huomioida luottamuksellisuus ja lo-
jaalius tutkittavia kohtaan. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohde ei ole 
salainen. Tästä syystä myös haastateltavien tunnistettavuus, etenkin erityis-
opettaja-aineistossa, joutuu uuteen valoon. Tein valinnan, että tunnistetta-
vuuden vähentämiseksi en vertaile erityisopetusta yksilö-, oppilaitos- tai 
koulutusalakohtaisesti lukuunottamatta aikuiskoulutusta. 

Haastatteluja ei ole lukenut tutkijan lisäksi kukaan muu paitsi kolmen 
haastattelun osalta rinnakkaiskoodaaja KL Helena Mehtäläinen. Teksti-
katkelmia käyttäessäni tavoitteena on ollut välttää yksittäisten henkilöiden 
tunnistettavuus. 

4. Aineiston analysoinnin eettisyys näkyy siinä pohdinnassa, miten syväl-
listä tai kriittistä tulkintaa tehdään tai haastateltavien mahdollisuudessa 
vaikuttaa tulkintaan. Analysointi perustui pääasiassa toimintajärjestelmän 
tarkasteluun. Tulosten palauttamisen kautta tarjosin tutkittaville vaikut-
tamismahdollisuuden. Käyttämäni haastattelukatkelmat mahdollistavat 
lukijalle tehdyn tulkinnan arvioinnin. 

5. Tutkijan tulee varmentaa ja julkistaa tutkimustuloksensa. Tässä tutki-
muksessa toimijoiden ja ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijoiden 
kanssa käydyn keskustelun lisäksi olen esitellyt tutkimustani eri jatko-opis-
kelijoiden ohjausryhmissä ja tutkijoiden tapaamisissa. olen raportoinut 
tutkimuksen kulun ohjeiden mukaisesti pyrkien huomioimaan eettiset näkö-
kulmat. Lähteiden käytössä olen noudattanut tieteellistä käytäntöä.
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6. Tutkimuksen raportointivaiheessa on huomioitava tutkittavien luot-
tamuksellisuuden säilyminen ja raportin mahdolliset vaikutukset heille 
(Marshak & Heracleous 2005, 74). Tutkimusjoukko on lukumäärältään 
pieni. olen pyrkinyt välttämään koulutusalakohtaista asioiden tarkastelua 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. 

8.5.3 Tulosten hyödynnettävyys

Hyödynnettävyys ja sovellettavuus tarkoittavat sitä, kuinka hyvin tutkimuksen 
tuloksia voidaan soveltaa käytännössä. Tämä edellyttää tutkijalta prosessin 
tarkkaa kuvausta. Edelleen tutkimustulokset tulee esittää selkeästi, jotta lukija 
voi arvioida niiden soveltuvuutta omaan toimintaympäristöönsä. Parhaassa 
tapauksessa lukija saa uusia ideoita ja alkaa pohtia tutkimusaihetta uudesta 
näkökulmasta. (Miles & Huberman 1994, 280.)

Erityisopetusta koskevaa tai sitä sivuavaa tutkimusta tehdään Suomessa  
erityispedagogiikan, mutta myös muiden tieteenalojen piirissä. Erityisopetusta 
on yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa systemaattisesti kehitetty vasta 1990-
luvulta lähtien, joten voi olettaa sitä koskevan tutkimuksen yleistyvän. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa Jyväskylän ammatti-
opistossa, jossa yhteistyö on jatkunut tutkimus- ja raportointivaiheen jälkeen. 
Tutkimustulokset hyödyttävät myös omaa työtäni erityisopettajien koulutuk-
sessa.

8.6 Jatkotutkimusaiheita

Ammatillinen erityisopetus on vain vähän tutkittu alue, joten jatkotutkimus-
aiheista ei ole pulaa. yksi, lähes unohdettu näkökulma, on opiskelijan ko-
kemus erityisopetuksesta (esim. Kortering & Braziel 2001). opiskelijoiden 
kokemuksilla tasa-arvosta, erityisopetuksesta ja erityisopiskelijan positiosta 
on Shevlinin & Rosen (2003) mukaan merkitystä opiskelijoiden oman aseman 
parantamisessa, mutta myös palvelujen kehittämisessä. Myös opiskelijoiden 
koulutuspolkujen seuranta, jota esim. Lehtomäki (2005), vanttaja ja Järvinen 
(2005) ja Jahnukainen (1998b) ovat tehneet, antaa lisänäkökulmaa mm. kou-
lutuksellisen syrjäytymisen keskusteluun.

Ammatillisen erityisopettajan työ on kerroksista, jolloin toimintakenttänä 
on sekä oma ammattiala, opettaminen että erityisopetus. Ammatillisia erityis-
opettajia koskevaa tutkimusta voi tehdä monesta näkökulmasta. Ajankohtaista 
on selvittää erityisopetuksen kokonaissuunnittelua ja koordinointia (esim. 
Honkanen 2006), mutta myös käytännön toteutusmalleja ja erityisopetta-
jan työn uusia muotoja (konsultaatio, koordinaattorin työ). vaihtoehtoisten 
mallien arviointia tarvitaan edelleen, kuten myös tutkimusta ammatillisen 
erityisopetuksen rajapinnasta (moniammatillinen työ ja verkostoituminen). 
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Ammatillisten ja yliopistokoulutuksen saaneiden erityisopettajien rinnak-
kainen tutkiminen voisi valottaa työn yhteisyyttä ja mahdollisia eroja, etenkin, 
kun aikuiserityisopetus on syntynyt uutena erityisopettajan koulutusvaihto-
ehtona (Ladonlahti 2006).

Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvien muutosten johdosta erityisope-
tuksen seuranta on tärkeää. Työvaltaisten koulutusammattien, kuten myös 
ohjaavan koulutuksen suunnittelu on käynnissä, jolloin seuranta alkuvaiheista 
lähtien antaisi pohjaa erityisopetuksen suunnittelulle. Nuorisoasteen koulu-
tuksen ammattiosaamisen näytöt samoin kuin aikuiskoulutuksen henkilökoh-
taistaminen tarjoavat mahdollisuuksia asian tarkasteluun erityisopetuksen 
näkökulmasta. Aikuiskoulutuksen erityisopetuksen tutkimus toisi uutta tietoa 
lähes kartoittamattomalle alueelle. 

Tässä tutkimuksessa olen viitannut ammatillisessa koulutuksessa toteu-
tettuihin moniin rakenteellisiin muutoksiin. Ei ole uskottavaa, että muutosten 
vauhti hiljenisi. Matka kohti koulutuksellista tasa-arvoa lienee vielä kesken, 
josta syystä ammatillista koulutusta, ja tasa-arvon ollessa kyseessä erityisope-
tusta, koskeva tutkimus on arvokasta. 

Ammatillista erityisopetusta koskeva tutkimus on parhaimmillaan toiminta-
tutkimuksellista, mikä rohkaisee erityisopetuksen toteuttajia, ammatillisia 
erityisopettajia, tarttumaan oman työnsä kehittämiseen.
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Liitteet

Liite 1.

Jyväskylän ammattiopiston rehtoreitten käsitykset erityisopetuksen vaiheista. 
Teemahaastattelurunko.

1. vastaajan taustatiedot: koulutustausta, työkokemus, rehtorikokemus.
2. Erityisopetus ammatillisissa oppilaitoksissa: yleinen hahmottelu.
3. Erityisopetuksen osa oman oppilaitoksen pedagogisessa kehittämisessä.
4. Erityisopetuksen vaiheet omassa oppilaitoksessa: mitä vaiheita on 
 erotettavissa, mikä kehitystä on ohjannut, mikä on ollut säädöspohja, 
 miten erityisopetuksen tavoitteet ovat muuttuneet.
5. Erityisopetuksen tavoitteet ja kohde.
6. Mistä hyvä erityisopetus rakentuu?
7. Erityisopetuksen toteuttajat: vastuu ja työnjako.
8. Erityisopetuksen toteuttamisen muodot ja mallit: mille pohjalle 
 erityisopetus rakentuu?
9. Erityisopetuksen haasteet tulevaisuudessa.
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Liite 2. 

Jyväskylän ammattiopiston ammatillisten erityisopettajien käsitykset työstään. 
Teemahaastattelurunko.

1. Haastateltavien taustatiedot: ikä, koulutustausta, työkokemus.
2. Käsitykset alalle hakeutumisesta: opettajan työ ja erityisopetus.
3. Erityisopettajankoulutuksesta saadut valmiudet.
4. Erityisopetustyön kokonaisuus, mistä oma työ koostuu.
5. Erityisopetuksen kohde.
6. Erityisopetuksen tulos.
7. Erityisopetuksen välineet ja mallit, mihin työ perustuu.
8. Työyhteisö, erityisopetuksen yhteistyö ja työnjako.
9. Erityisopetusta ohjaavat säädökset ja ohjeet.
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Liite 3. Jyväskylän ammattiopiston muodostuminen.
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Liite 4. 

Erityisopettajien käsitykset erityisopettajankoulutuksesta saaduista valmiuksista 

Kaikki 14 ammatillista erityisopettajaa olivat sitä mieltä, että koulutuksesta sai 
valmiuksia toimia erityisopetuksen tehtävissä. Koska jokainen heistä hakeutui 
koulutukseen motivoituneena ja oli kokenut oman työn kautta tarpeen saada 
lisäkoulutusta, koulutusta koskevat odotukset olivat suuret. Kuitenkaan täs-
mällisiä ennakko-odotuksia ei kukaan vastaaja osannut kuvata. Koulutuksen 
odotettiin tuovan ennen kaikkea täsmämenetelmiä ja konkreetteja toimen-
pideohjeita. Pettymyksen tunnettakin ilmeni, koska koulutus ei välttämättä 
toiminutkaan odotusten mukaisesti:

N2: No mä lähin varmaan sinne vähän väärillä odotuksilla, kun olin meidän talosta 

täysin yksin. Lähdin hakemaan temppuja ja sitten kun havahtui, että kun niksejä 

ja neuvoja ei tulekaan, vaan se oli enemmän sellasta asenteeseen ja hyväksyntään 

liittyvää, niin tuntui jossain vaiheessa, että tää meni ihan hukkaan tää juttu… 

Oikeestaan vasta jälkikäteen ymmärsi sen, että kuinka paljon se loppujen lopuksi 

antoi eväitä ottaa selville, käyttää asiantuntijoita, verkostoitua, se loi siihen edel-

lytyksiä. Heti koulutuksen jälkeen ei ollut valmiuksia arvioida sitä.

N 9: Eihän mulla hirveesti ennakkokäsityksiä ollut, mutta oli ennakkotoiveita. 

Siinä haalitiin vaan, että tämmösiä ja tämmösiä vaikeuksia, mutta kun se on kohtaa-

mista. Se taito on myötäsyntysesti minulla.

Taulukko 7. Haastateltujen käsitykset tärkeimmästä erityisopettajankoulutuksesta

saadusta valmiudesta (N=14).

Erityisopettajankoulutuksesta saadut 
tärkeimmät valmiudet

Erityisopettajat

Pedagogisia välineitä 
opetusharjoittelun kautta

4

Pedagogisia välineitä ryhmän kautta 6

Erityisopettajan ammatti-identiteetin 
muodostuminen

2

Ei osaa sanoa 2

yhteensä 14

1. Pedagogisia välineitä opetusharjoittelun kautta

Haastateltavista neljä oli valmistunut erityisopettajaksi 1980-luvulla ja kuusi 
1990-luvulla. odotukset erityisopetusta ja erityisopettajuutta kohtaan etenkin 
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1980-luvulla kohdistuivat nimenomaan erityisryhmissä työskentelyyn. Näistä 
neljästä vastaajasta kolme työskentelikin haastatteluhetkellä erityisryhmän 
opettajana. Koulutukselta saatu suurin hyöty heidän kohdallaan oli opetushar-
joittelussa, joka kaikkien kohdalla tapahtui jossakin erityisammattikoulussa. 

M4: Se anti oli, että pääsi näkemään harjottelussa, miten koulutus on siellä tehty 

ja pääsi tutustumaan erityisammattikouluihin. Ihmisen selviäminen elämässä on 

paljon tärkeämpää kuin se, että osaa tehdä työtä. Pitäisi panostaa siihen, että  

jokaisella olisi selviytymiskyky elämässä.

N6: Sieltä sai…pääsi sisälle tietyllä lailla asioihin ja siihen sisältyi opetusharjoittelu 

(paikkakunta) ammattikoulussa erityisryhmässä. Kyllä koin, että sain hyvän lähtö-

laukauksen.

N9: Se harjottelu siellä…erityisammattioppilaitoksessa. Se oli melkeen paras anti 

ja nyt kun jälkikäteen ajattelen, niin tässä on kaikkein rankinta se harjottelu. Kyllä 

minä puhun sen opetusharjottelun puolesta että joutuu jonkun jutun tekemään 

jollekin erityistä tukea tarvitsevalle ryhmälle. Minäkin leivoin siellä…Ja istuin siellä 

tunnilla ja yritin olla tekemässä. Nämä pitää tehä kantapään kautta.

2. Pedagogisia välineitä ryhmän kautta

Kuusi haastateltavaa korosti opiskeluryhmän merkitystä erityisopettajankou-
lutuksen onnistumisen kannalta. osa opiskelijoista tuli ammatillisista erityis-
oppilaitoksista ja näiden erilaisten taustojen hyödyntäminen oli suurin anti:

N1: Kaikki on tallessa, en ole järjestänyt, mutta etsin aina sieltä. Olen ollut tyyty-

väinen, meillä synkkas ja ryhmä oli hyvä. Oma panos aina välillä vaihteli, kuinka 

jaksoi paneutua asiaan. 

M1: Siellä käsiteltiin vammaisasioita ja oppi toisilta. Suurin apu minulle oli, että 

tiesin, mihin minun omat resurssini loppuvat. Oma asenne puuttui, sitä oppi. 

Hyvä koulutus. 

N3: Mihin olin tyytyväinen, oli antoisin, että oli näitä muita ihmisiä joilta sai 

paljon, esim. erityisoppilaitoksen opettajat. 

N 5: No se oli tosi hyvä, kun me verrattiin näitä toteuttamismalleja ja puhuttiin 

niistä ongelmista. Semmonen, mikä mulla varmaan on heikommalla, niin nuo 

oppimisvaikeudet ja niiden tunnistaminen on heikkoa. Mutta se, miten niiden 

kanssa toimitaan, siitä on tietoa.



182 

N8: Se koulutus antoi ihan hirveän paljon pohjaa siihen erityisopettajana toimi-

miselle, se oli tavallaan sellainen kaksijakoinen, ryhmän hirveän pitkistä kokemuk-

sista saatu anti oli hirveän iso.

Erityisopettajan työssä korostuvat tiimityötaidot. Parhaimmillaan kou-
lutus voi toimia harjoituskenttänä, jossa kohdataan eri ympäristöistä tulevia 
kollegoita. Ryhmän kautta oppimisen yksi selitys lienee siinä, että ammatil-
linen koulutus on voimakkaan sektoroitunutta ja alakohtaista, jolloin myös 
täydennyskoulutus usein noudattaa tätä jakoa. Erityisopettajakoulutus on 
kuitenkin monialaista. opiskelijat tulevat sekä erityis- että yleisoppilaitoksista 
ja eri koulutusaloilta.

Seitsemällä erityisopettajalla oli jo erityisopetuksen työkokemusta. yksi 
heistä ei kokenut koulutusta tiedollisesti antoisaksi:

N8: Kyllä minäkin olin aika tyytyväinen, mutta tämä tuli ryhmän kautta. Oli 

sellaisiakin, jotka ei olleet erityisopetuksen kanssa olleet tekemisissä, heille se anti 

oli varmaan isompi, mutta minulle, jolla oli erityisopetuksen kokemusta, niin se 

ei näyttäytynyt kovin suuressa roolissa. Olin tehnyt erkan appron edellisvuonna, 

sekin vaikutti.

3. Erityisopettajan työnkuva

Neljä haastateltavaa oli opiskellut erityisopettajaksi vuosien 1999–2003 välillä, 
jolloin ammattiopiston erityisopetus eli muutoskauttaan. Lisäkoulutuksen 
tarve uudessa tilanteessa esitettiin koulutukseen hakeutumisen pohjaksi. He 
työskentelivät koulutusalalla, jossa ei erityisopetuksen virallisia toimintakäy-
täntöjä vielä ollut, mutta molemmat pyrkivät edistämään erityisopetuksen 
kehittymistä osana ammatillisen opettajan työtä. 

N3: Mullahan oli sillä tavalla, että kun olin opiskelemassa minun piti samanaikai-

sesti olla näissä tilanteissa ja pitää näitä lukitestejä. Täytyy sanoa, että aikamoinen 

raakile sitä on…kyllä mulla ainakin vähintään joku 20–30 % työstä meni erityis-

opetukseen, mutta kun siihen sekottui nämä tukiopetuksetkin. Mutta ehkä työstä 

viidesosa näihin erityisopetuksen töihin…Mutta kun se työ oli sellasta, että kun 

ei ollut erityisopettaja, oli pakko niinkun hoitaa se kouluttajan tontti myös…ei 

ollut aikaa.

N10: Varmaan mulla oli sen koulutuksen jälkeen sellanen olo, että ei se tuonut 

mitään ja sanoinkin sen siellä. Mutta kun jälkikäteen sitä miettii, niin huomaa, että 

ehkä se jotakin toi. Varmuutta, että jotakin pitää tehdä, tiesi, että mistä on kyse, 

että on innostusta lähtee…Ammatti-identiteetin näkökulmasta se jotakin antoi.
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Myös yksi aiemmin koulutuksen käyneistä viittasi omaan persoonaan: 

N7: Tärkein havaintoni oli, että opin erottamaan asiat, joille ei voi mitään, kun 

aina oli tapellut niiden asioiden kanssa, että miksi mä en pysty, ja itse meni vaikka 

kuinka syvälle ja koki turhautuneisuutta eli sellasta kasvua tapahtui itsessä, kyllä 

olin aika tyytyväinen.

4. Ei osaa sanoa

Kaksi erityisopettajaa eivät halunneet tai pystyneet kommentoimaan eri-
tyisopettajankoulutukselta saatuja valmiuksia. Molemmat kuitenkin olivat 
työskennelleet erityisryhmissä 1980-luvulta lähtien joko kokonaan tai osana 
omaa työtä. 

Tässä tutkimuksessa kuusi erityisopettajaa koki oppineensa erityisopet-
tajankoulutuksesta etenkin opiskeluryhmäläisten kautta. Ryhmässä jaettiin 
kokemuksia opetuksen yksilöllistämisestä etenkin ammatillisissa erityisoppilai-
toksissa työskentelevien kanssa. Myös opetusharjoittelu erityisoppilaitoksissa 
koettiin antoisana. vastauksia voidaan tulkita toisaalta niin, että niissä näkyy 
erityisopettajankoulutuksen toteuttaminen, ryhmäprosessin painottaminen. 
Toisaalta erityisopettajien vastauksissa ilmenee ammatillisen koulutuksen sek-
torikohtaisuus ja koulutusalojen ylittävän yhteistyön vähäisyys. Koulutuksessa 
opiskelevien taustat ovat monialaiset, mikä koettiin antoisana.

Pettymyksen tunnettakin koulutukseen kuvattiin (N2, N9). Erityispeda-
gogisen koulutuksen ongelma lieneekin tässä. Kuten yleensäkin laaja-alaisessa 
koulutuksessa, myös erityisopettajankoulutuksen kohdalla se voi pahimmillaan 
tarkoittaa ”kaikkea vähän”. Tämä keskustelu liittyy erityisopettajan työhön 
kohdistuviin odotuksiin. Laaja-alaisen työn hallinta voi kehittyä kokemuksen 
myötä, eikä pelkkänä koulutuksen antamana valmiutena.

Arvioivan työotteen oppiminen edellyttää (green 1998, 203; Swafford 
1998, 54) opettajien välistä yhteistyötä, liittymistä viiteryhmään ja asioiden 
jakamista, mihin erityisopettajankoulutus parhaimmillaan voi luoda hyvän 
pohjan. Laaja-alainen koulutus voinee kuitenkin toimia vain ajokorttina työ-
hön. Fullan & Stiegelbauerin (1991, 114) mukaan opettajankoulutus onkin 
elinikäinen prosessi muodollisen koulutusvaiheen toimiessa tälle alkuna. 
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Liite 5. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen kehittämiskohteet  

Erilaisten erityisopetusmuotojen tarkastelun ja vertailun rinnalla voi pohtia, 
kuinka tuloksellista erityisopetusta toteutetaan. vaikka erityisopetuksen mallit 
saattavat tuntua mielenkiintoisilta niiden konkreettisuuden vuoksi, erityis-
opetuksen kokonaissuunnitteluun tarvitaan palvelustrategiaa. Koulutuksen 
järjestäjältä edellytetäänkin osana koulukohtaista opetussuunnitelmaa eri-
tyisopetuksen kokonaissuunnitelman laatimista. 

Jahnukaisen (1995, 613–620) esittämässä erityisopetuksen palvelustra-
tegiamallissa tarkastelun ulottuvuuksina ovat palvelun monimutkaisuus ja 
opettaja – oppilas-suhteen kiinteys. Ammatilliselle koulutusasteelle yleistyneitä 
lukukausien alussa järjestettäviä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien seulon-
tatestejä voidaan kuvata mallin pohjalta ei-yksilölliseksi massapalveluksi. 
Ne eivät edellytä henkilökohtaista suhdetta opettajan ja opiskelijan välillä 
ja ovat tässä mielessä yksinkertaista palvelua. Tällaiset palvelumuodot tulisi 
hahmottaa monimutkaisemman erityisopetuspalvelun minimitasoksi. Mitä 
vaikeampaa tai eriytyneempää tuen tarve on, sitä yksilöllisempää kohtaamista 
opiskelija tarvitsee. 

Monimutkaisessa oppimisympäristössä ja individualistisessa toimintakult-
tuurissa ammatillisen erityisopetuksen vaarana on massapalveluiden järjestä-
minen. yksilöllisen vuorovaikutuksen ja ryhmän sosiaalisuuden vähetessä 
enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat saattavat jäädä heitteille. 

Kehittävän työntutkimuksen mallissa tutkittavaa kohdetta tarkastellaan 
kokonaisuutena, toimintajärjestelmän tasolla. Keskityin tässä tutkimuksessa 
Jyväskylän ammattiopiston erityisopetukseen. Tutustuin tutkimuskohteeseen 
ja ilmiöön ammatillisen erityisopetuksen verkostoryhmän ja oman työkoke-
mukseni kautta. Erityisopetuksen vaiheiden kuvaus kattoi vuodet 1910–2003, 
ja sen avulla tarkastelin niitä ammatillisen koulutuksen vaiheita, joilla oli mer-
kitystä erityisopetuksen muuttumiseen. Ammatillisten erityisopettajien työtään 
koskevien käsitysten tarkastelu perehdytti minut ammattiopiston erityisope-
tuksen nykytilaan. Muodostin näiden avulla ammattiopiston erityisopetuksen 
ajankohtaiset haasteet, jotka raportoin tässä luvussa. 

Tutkijan ei ole mahdollista Engeströmin (1995, 94) mukaan tarkasti mää-
ritellä uutta toimintatapaa, vaan ainoastaan sen sisältö voidaan hahmotella 
hypoteesinomaisesti, suuntaa antavasti. Tutkimuksen ajallisesta rajauksesta 
johtuen erityisopetuksen haasteet ovat läpileikkaus tilanteesta syksyllä 2003, 
jonka jälkeisiä tapahtumia tämä raportti ei tavoita.
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Erityisopetuksen välineet ja mallit

Keskiasteen koulunuudistukseen saakka ammatillinen koulutus oli sektori-
kohtaista, selkeärajaista ja käytäntöpainotteista työelämään valmistavaa 
koulutusta. 1990-luvun ja 2000-luvun ammatillinen oppilaitos on kokonaan 
toisenlainen, rakenteet ovat monimutkaistuneet ja tavoitteisto on toinen. Jatko-
opintokelpoisuuden takaaminen kaikille on lisännyt yleisopintojen määrää. 
voi kysyä, onko se lisännyt myös työtapojen muuttumista perinteisemmäksi 
luokkatyöskentelyksi. 

opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
linjauksissa jo vuosille 1999–2004 (Koulutus…2000) painotettiin yhteiskun-
nallisen osallisuuden lisäämistä. Käytännön työssä ammatillisissa oppilaitok-
sissa joudutaankin pohtimaan pedagogisen toiminnan ja psykososiaalisen 
tukemisen rajaa. 

Jyväskylän ammattiopiston erityisopetuksen haasteina ovat
• erityisopetuksen toteutusmallit ja kokeilut, pienryhmien asema ja 
 ammattialat, osa-aikaisen erityisopetuksen mallien kehittäminen,
• pedagogiset kokeilut, työvaltainen opetus,
• oppimisympäristön siirtäminen yrityksiin ja työpaikoille,
• vaihtoehtoisten mallien hyödyntäminen muussa opetuksessa ja
• luotujen erityisopetuksen toteuttamismallien seuranta.

Ammattiopiston erityisopetuksen tärkeimpiä haasteita on luoda erityisope-
tuksen palvelumalli, joka soveltuu nykymuotoiseen, palvelukoulutyyppiseen 
koulutukseen. Uusien, koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntä-
minen, työssäoppimisen ja näyttöjärjestelmän yksilölliset sovellutukset sekä 
vaihtoehtoisten koulutusmallien tiiviimpi liittäminen muuhun opetukseen 
täydentävät erityisopetusta.  

Erityisopetuksen suunnittelu, kohde ja tulos 

Erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen on kiinnitetty Jyväskylän Ammatti-
opistossa huomiota painokkaammin vuodesta 1997 lähtien. Innovatiiviset 
Työpajakokeilut sekä sitä seuranneet erityisopetukseen liittyvät hankkeet loivat 
pohjaa tehostetulle tunnistamismenettelylle, mm. syksyllä 2002 alkoi yhteistyö 
Niilo Mäki Instituutin kanssa. Erityisen tuen tarve on selkeästi tiedostettu eri 
koulutusaloilla, joskin erityisopetuksen toteutus vaihtelee. 

Erityisopetuksen tarvetta on kaikilla koulutusaloilla, mutta sen asema on 
erilainen ja erityisopiskelijamäärät vaihtelevat. opettajat toisaalta tunnistavat 
ryhmissään erityisen tuen tarvetta, mutta toisaalta haluttaisiin vaikuttaa siihen, 
mille aloille erityisopiskelijoita ohjataan. yhdessä oppilaitoksessa (sosiaali- ja 
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terveysala) on käytössä soveltuvuuskokeet. opettajat kokevat erityisopetuksen 
vaikeaksi, koska mukauttaminen on ongelmallista terveydenhuollon rekisterin 
vuoksi. 

Sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti kauneusalalla, erityisopetuksen tarve on 
ollut minimaalinen. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (marata) erityisope-
tusta on perinteisesti järjestetty aluksi pelkästään erityisryhmätyyppisesti ja eri-
tyisesti 1990-luvulta lähtien myös integroidusti. Tämä ala on ollut merkittävä 
erityisopetuksen kehittäjä sekä erityisryhmien aikaan että projektimuotoisen 
erityisopetuksen hallinnoinnissa ja levittämisessä. Erityisopetuksen tarve on 
tiedostettu ja siihen on vastattu. 

Myös teknisellä alalla erityisopetuksen tarve on suuri. Toisaalta koulutus-
ammattien lukumäärä on siellä suurin. Ammattiopiston teknisellä koulutus-
alalla erityisopetusta toteutettiin 1970-luvulta lähtien 2000-luvun alkuun 
pääosin luokkamuotoisesti. 

Kauppaoppilaitoksen erityisopiskelijoista pääosa on ollut liikunta- tai 
kuulovammaisia, jolloin erityisen tuen tarve on liittynyt esimerkiksi fysiotera-
peutin työtilan tarpeeseen tai tulkkipalvelujen järjestämiseen. 

Aikuiskoulutuksen näkökulmasta erityisen tuen tarve ei ole korostunut, 
mikä johtuu osittain aikuiskoulutuksen hengestä. opiskelijoiden heterogee-
nisyys on aina ollut aikuiskoulutuksen lähtökohta, eikä erityisopetukseen ole 
systemaattisemmin kiinnitetty huomiota ennen 1990-lukua. Toisaalta aikuis-
koulutuksen hallinnoimana toimii perusopetuksen lisäluokkatoiminta, jonka 
toimintaan erityisopetus liittyy kiinteästi. vuonna 2006 voimaan tuleva laki 
henkilökohtaistamisesta tullee vaikuttamaan aikuiskoulutuksen erityisope-
tuksen käytänteihin.

Kokonaisuutena Jyväskylän ammattiopiston eri koulutusalojen erityisope-
tus on kehittynyt samoin kuin keskimääräisesti valtakunnallinen ammatilli-
nen erityisopetus. Lainsäädännön myötä on syntynyt uusia velvoitteita, koko 
ikäluokan koulutus ja koulutuksen rakenteen muutokset ovat vaikuttaneet 
erityisopetuksen ajankohtaistumiseen, esimerkkinä erityisopetuksen projektit 
vuosituhannen vaihteessa ja niiden kautta levitetyt uudet erityisopetuksen ja 
ohjauksen käytänteet. 

Kaikkia koulutusaloja koskettava erityisen tuen ja ohjauksen tarve tekee 
tästä kehittämistyöstä välttämättömyyden. Koko ammattiopistoa koskeva 
erityisopetuksen suunnitelma ja koulutusalakohtaiset toteutussuunnitelmat 
ovat erityisopetuksen tärkeimmät kehittämiskohteet. yhtenäisen suunnitelman 
pohjalta toimintakäytänteet vaikuttanevat erityisopetuksen jäsentymiseen. 

Erityisopettajan työn profilointi ja työnjako

Uudistuneet rakenteet, lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet ovat 
toimineet pohjana myös erityisopetuksen kehitykselle. Haastatteluajankohtana 
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syksyllä 2003 kolme erityisopettajaa toimi pienryhmän opettajana. vaihto-
ehtoisessa koulutusmallissa samoin kuin perusopetuksen lisäluokalla työsken-
teli molemmissa yksi erityisopettaja. Loput erityisopettajat olivat vaihtelevasti 
mukana erityisopetukseen liittyvässä työssä, suurin osa ammatinopettajana. 

Erityisopettajien rooli kehittämistyössä on ollut kahtalainen. Ensinnä-
kin he ovat itsenäisesti vastanneet erillisten pienryhmien toiminnasta hoitaen 
osittain muutakin työtä, esim. ryhmänsä opinto-ohjausta. Toiseksi osa heistä 
on ollut mukana eri projekteissa ja hankkeissa, joissa on kehitetty toimivia 
käytänteitä. Kuitenkin erityisopettajien välinen oppilaitos- ja yksilökohtainen 
yhteistyö laajemmissa erityisopetuksen mallien sisäänajossa ja kokeiluissa on 
ollut vähäistä. Erityisopettajankoulutuksen jälkeinen into on usean kohdalla 
vähitellen hiipunut eikä erityisopettajan ammatti-identiteettiä ole muodostu-
nut. Koulutuksesta saatuja valmiuksia on hyödynnetty vain omassa luokassa 
ammattiaineiden opettajana – tässä mielessä ei voida puhua erityisopettajien 
työstä.

Luokkamuotoisen erityisopetuksen vaikutukset nykypäivän erityisopetta-
jan työnkuvaan ovat kahtalaiset. Toisaalta ryhmien vetäjinä toimineet erityis-
opettajat ovat olleet suunnan näyttäjiä, esimerkkejä niin asenteellisesti kuin 
käytännön opetustoiminnankin näkökulmasta. Heidän ammattitaitoonsa on 
luotettu ja heitä on arvostettu. 

Toisaalta taas pienryhmien erityisopettajien toiminta on näyttänyt olevan 
niin itsenäistä, että erityisopetuksen toimivan mallin levittäminen on rajoit-
tunut. Hyvät käytänteet ovat hautautuneet ryhmän sisäiseksi toiminnaksi, 
eikä erityisopetuksen vastuu kaikkia opettajia koskevana asiana ole päässyt 
leviämään. osaaminen on rajoittunut erityisryhmien sisälle eikä erityisryhmistä 
ulospäin leviten.

Erityisopettajankoulutus on ollut suosittu ammatillisten opettajien jatko-
koulutusväylä. vuoden 2005 lopussa ammattiopistossa oli jo 21 ammatilli-
sen erityisopettajankoulutuksen hankkinutta opettajaa, ja lisäksi laaja-alaisia 
erityisopettajia pääosin yleisaineiden opetuksen tueksi. Erityisopettajien työn 
profiloimiseksi tarvitaan työn vastuuttamista sovitellen vaihtoehdot ammatti-
opiston yhteisen erityisopetuksen suunnitelmaan. Erityisopettajankoulutuksen 
jälkeen on tärkeää saada kiinnittyä erityisopetuksen tehtäviin. vastuu lisännee 
sitoutuneisuutta. Aiemmin ja lyhyemmän koulutuksen käyneille tarvitaan täy-
dennyskoulutusta uuden työnkuvan rakentamisen tueksi. 
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