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Ajatus HYPE – Hyvinvointi ja pedagogiikka perus-
tehtävänä -hankkeesta syntyi Koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelman 2011 – 2016 
linjauksista. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelmassa esitetään, että valtion rahoitta-
maa opetustoimen henkilöstö koulutusta tulisi koh-
dentaa koulutukseen, joka mm. parantaa opetus- ja 
muun henkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia op-
pilaita ja ennaltaehkäisee syrjäytymiskehitystä. Pe-
rusopetuksen osalta tavoitteeksi asetetaan parantaa 
peruskoulun edellytyksiä toimia kaikkien lasten op-
pivelvollisuuskouluna. Tähän tavoitteeseen pyritään 
huomioimalla koulu ennen kaikkea toimintaympä-
ristönä; millaisissa oppimisympäristöissä ja ryhmis-
sä lapset, nuoret ja henkilöstö työskentelevät, miten 
oppilaan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki 
ja ohjaus käytännössä toteutetaan ja kuinka perus-
opetuksen korkea laatu sekä monipuolinen tarjonta 
tulevaisuudessa turvataan kaikille oppilaille yhden-
vertaisena mahdollisuutena. 

HYPE –kehittämis- ja koulutushanke hanke sai Ope-
tushallituksen rahoituksen ja se toteutettiin vuosien 
2012 – 2014 aikana. Hanke keskittyi pedagogisen 
hyvinvoinnin kehittämiseen eri näkökulmista. Han-
ke suunnattiin oppimisyhteisöille sekä opetus- ja 
kasvatustehtävissä työskenteleville ja heidän sidos-
ryhmilleen, opetustoimen johdolle, rehtoreille, han-
kekoordinaattoreille, luokanopettajille, aineenopet-
tajille, erityisopettajille ja opinto-ohjaajille. HYPEssä 
pyrittiin yhdistämään erityiskasvatuksen ja ohjauk-
sen asiantuntijaorganisaatioita vahvaksi inklusiivi-

sen kasvatuksen ja opetuksen osaamisverkostoksi. 
Verkostoyhteistyössä olivat mukana EduCluster Fin-
land (ECF), Oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehit-
tämistyön yksikkö Niilo Mäki Instituutti (NMI) ja 
Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva.

Hankkeen toimijat ovat olleet mukana mm. erityis-
opetuksen laatu- ja strategiatyössä (LAATU, LATU, 
ALPO, Erityisopetuksen strategia 2007), KELPO-
kehittämistoiminnassa, joustavan perusopetuksen 
(JOPO®) kehittämistoiminnassa, ammatillisen eri-
tyisopetuksen kehittämistoiminnassa, ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kehittämistoiminnassa (OPI-
NOVI) sekä inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen 
tavoitteita tukevassa koulutus- ja kehittämistyössä 
(mm. VALTERI-palveluverkoston hankkeet, Jyväs-
kylän yliopiston kansainväliset inkluusio-hankkeet).

HYPEn taustalla on Gartnerin asiantuntijoiden (mm. 
Fenn & Raskino, 2008) esittämä ajatus kehittämis- ja 
muutostyön kaaresta (Gartner Hype Cycle). Kehit-
tämistoiminnalle on tyypillistä, että alussa uusista 
mahdollisuuksista innostutaan, jolloin mukana on 
myös epärealistisia odotuksia. Muutostyöhön liit-
tyykin väistämättä suoritustason notkahdus (nk. 
Performance Dip), jonka jälkeen oleellista on valita 
oikeat toimintatavat ja välineet kehittämistyön ja 
muutoksen vakiinnuttamiseksi niin yksilökuin yh-
teisötasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien toi-
mintamallien ja välineiden omaksumista ja ohjattua 
käyttöönottoa perustehtävän toteuttamisessa. Tämä 
edellyttää uudenlaista, yli rajojen ulottuvaa yhteis-
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työtä ja oppimista, jonka tulokset luodaan yhdessä. 
Näin päästään BEST PRACTICES -ajattelusta kohti 
NEXT PRACTICES -toimintaa. 

(Sullivan 2006, http://www.ere.net/2006/06/26/
seeking-out-next-practices-the-next-generation-of-
best-practices/). 

Eriyttävä opetus ja vertaisohjaus (3 op)
Toteuttaja: Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva

Työrauha kaikille (3 op)
Toteuttaja: Niilo Mäki Instituutti

Konsultatiivinen ja ohjaava työote (6 op)
Toteuttajat: EduCluster Finland ja Oppimis- ja 
ohjauskeskus Onerva

HYPE-hanketta yhdistävän ja kokoavan HYPE-pro-
sessin tehtävänä oli osaltaan vahvistaa opetuksen, 
erityiskasvatuksen ja ohjauksen asiantuntijoiden 
välistä yhteistyötä sekä tukea työyhteisöllistä kehit-
tämistä. HYPE-hankkeen yhteinen aloitusseminaa-
ri järjestettiin syksyllä 2012 ja hankkeen päättänyt 
päätösseminaari keväällä 2014.

Tässä HYPE – Next Practices –raportissa on kuvat-
tuna HYPE – Hyvinvointi ja pedagogiikka –kehittä-
mis- ja koulutushankkeen taustat, tavoitteet sekä se, 
kuinka hanke käytännössä toteutettiin ja millaisia 
lopputuloksia saavutettiin. Hankkeen käytännön 
toiminta ja lopputulokset on kuvattu hankkeittain.

HYPE rakentui kolmesta erillisestä koulutus- ja kehittämishankkeesta sekä näitä hankkeita yhdistävästä HYPE-
prosessista. HYPEn koulutus- ja kehittämishankkeet olivat:

Gartnerin Hype Cycle mukautettuna HYPE – hankkeeseen
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
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ERIYTTÄVÄ OPETUS 
JA VERTAISOHJAUS

”Kiire on lisääntynyt selvästi koulun arjessa ja työmäärä on lisäänty-
nyt. Opettajan muuttunut työnkuva aiheuttaa myös epävarmuutta ja 
opettaja saattaa kokea, että hän ei pääse itse vaikuttamaan päätök-
sentekoon riittävästi. Opettajan lähituki on toinen opettaja.” 

”Oma kollega voi usein olla paras ohjaaja ja apu oman työn kehittä-
misessä vastamaan paremmin oppilaiden tarpeita. ”
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ERIYTTÄVÄ OPETUS JA VERTAISOHJAUS

Eriyttävä opetus ja vertaisohjaus oli HYPE -kehit-
tämis- ja koulutushankkeeseen kuulunut osahanke, 
jonka toteutti Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva 
vuosien 2012 ja 2013 aikana. Koulutuksen laajuus 
oli kolme opintopistettä ja mukana oli kaikkiaan 92  
luokan-, aineen- ja erityisopettajaa. Koulutuksen ta-
voitteena oli kolmiportaisen tuen vakiinnuttamiseen 
tarvittavien valmiuksien lisääminen mm. eriyttävän 
opetuksen osalta. Tavoitteena oli myös lisätä työyh-
teisöjen yhteistoiminnallisuutta ja jaettua asiantun-
tijuutta vertaisohjaamisen kautta.

Koulutukseen haettiin kouluilta työpareja (luokan-
opettaja/aineenopettaja/erityisopettaja), jotka voi-
sivat suunnitella ja toteuttaa mm. eriyttämiskokei-
luja yhdessä omalla koulullaan sekä viedä osaamista 
muun työyhteisön jäsenille. 

Koulutuksia pidettiin Vantaalla, Seinäjoella, Tampe-
reella ja Lappeenrannassa. Koulutuskokonaisuudet 
sisälsivät neljä lähiopiskelupäivää sekä neljä oppi-
mistehtävää.
 
Koulutuksen sisältöjä olivat mm. eriyttävän opetuk-
sen lähtökohdat, heterogeenisen ryhmän oppimisen 
ohjaaminen, esteettömyys, eriyttäminen käytännös-
sä, arviointi, ohjaustaidot ja vertaisohjaus sekä oppi-
laiden sosiaalisen kasvun tukeminen.  Koulutuksen 
aikana opettajat pohtivat oman työyhteisönsä ke-
hittämiseen liittyviä kysymyksiä ja tekivät eriyttä-
mis- sekä vertaisohjauskokeiluja omilla kouluillaan. 
Oppimistehtävät palautettiin ryhmän yhteiselle 
verkkoalustalle ja niitä käsiteltiin lähiopiskelupäivi-
en yhteydessä. Opettajat olivat innokkaasti mukana 
toteuttamassa itselleen jotakin uutta ja parasta antia 
oli myös toisten opettajien ja koulujen kokemusten 
keskinäinen jakaminen.

Seuraavassa on koostettuna koulutuksiin osallistu-
neiden opettajien näkemyksiä pedagogisen hyvin-
voinnin kehittämiseksi. Nämä opettajan työhön liit-
tyvät haasteet, ratkaisuehdotukset, kehittämisideat 
ja -ajatukset syntyivät osallistujien toimesta koulu-
tuksen eri vaiheissa.

1. Mitä odotat tämän koulutuksen 
antavan muuttuvaan opettajan 
työhön?

Koulutukselta odotettiin konkreettista ja käytän-
nönläheistä asiaa opetuksen eriyttämisestä.  Lisäksi 
haluttiin keinoja haastavan oppilaan kohtaamiseen, 
valmiuksia kotien/perheiden kohtaamiseen ja yhteis-
työn tekemiseen. Arvioinnin osalta toivottiin tietoa 
mm. miten arvioinnissa voidaan huomioida tasapuo-
lisuus ja oikeudenmukaisuus sekä apua erilaisten op-
pijoiden arviointiin (mm. lukihäiriö).  Opettajat ha-
lusivat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä omaan 
opetukseensa sekä luennoitsijoilta että muilta osal-
listujilta. Toiveena oli Ahaa!-elämysten viriäminen.

2. Oman työn ja kouluyhteisön 
kehittyminen ja muuttuminen 
työssäoloaikana

Opettajan työstä
Opettajien mielestä opettajan työ on muuttunut sel-
västi monipuolisemmaksi ja tehtäväkenttä on laajen-
tunut vuosien varrella. Opettaja ei ole enää pelkkä 
tiedon jakaja. Nykyään työhön kuuluu paljon esim. 
oppilashuollollista ja oppilaiden tukijärjestelmään 
liittyvää työtä. Myös luokanvalvojan tehtävät ja vas-
tuut ovat lisääntyneet. Opettaja on enemmän kas-
vattaja myös yläkoulussa kuin aiemmin. 

Opettajan työ tuntuisi vaativan psykologin ja papin 
koulutusta. Myös paperityöt ja erilaisten lomakkei-
den täyttö on lisääntynyt. Pääasia eli oppilas voi vä-
lillä unohtua koska lomakevyöryn alle menee niin 
paljon aikaa. Tavoitteet tuntuvat ylhäältä annetuilta 
ja vaatimukset ovat kasvaneet. Teknologinen kehitys 
on toisaalta mahdollistanut joitakin asioita (esim. 
yhteydenpito kotiin), mutta se vie myös yhä enem-
män aikaa. Opettajilta odotetaan myös vastausta lä-
hes reaaliajassa sähköisen viestinnän myötä. 
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Oppilaat ja huoltajat
Inkluusiokehityksen myötä tavallisissa luokissa on 
aiempaa enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Op-
pilaiden monenlaiset tarpeet haastavat opettajia 
kehittämään omaa työtään ja etsimään uudenlaisia 
pedagogisia ratkaisuja ja yhteistoiminnan muotoja. 
Työn muutos voi aiheuttaa myös riittämättömyyden 
tunteita. Opettajat pohtivat omaa perustehtäväänsä. 
Kolmiportainen tuki on tuonut aineenopettajille mo-
nia uusia tehtäviä, joihin opettajat toivovat riittävästi 
tukea ja ennen kaikkea aikaa. Kouluissa on myös jon-
kin verran erilaisia käsityksiä ja käytäntöjä vastuun 
jakautumisesta erityisopettajien ja aineenopettajien 
kesken. Aineenopettajan osaaminen on laajentunut; 
aineenhallinnan ja pedagogisen osaamisen rinnalle 
tulee nykyistä enemmän  oppilashuollon osaamista 
ja asiantuntemusta oppilaiden tuen järjestämisestä. 
Työrauhaan liittyvät kysymykset askarruttavat opet-
tajia koko ajan enemmän. 

Opettajilta odotetaan yhä yksilöllisempää oppilaan 
kohtaamista ja opettamista vähin resurssein. Odo-
tuksia luovat myös vanhemmat.  Vaikka ainesisällöt 
ovat pysyneet samanlaisena, työ- ja oppilasaines on 
muuttunut. Myös ”erityistukea” vaativien vanhem-
pien määrä on lisääntynyt. Nuorten koulunkäynti-
valmiudet vaikuttavat heikommilta kuin aiemmin, 
levottomuus on lisääntynyt ja käytöshäiriöitä on 
entistä enemmän. Kotien ja perheiden suhtautumi-
nen koulunkäyntiin on muuttunut mm. siten, että 
koululta odotetaan yhä enemmän kasvatusvastuuta.  
Oppilaiden oikeudet tuntuvat lisääntyvän koko ajan 
mutta opettajien oikeudet vähenevät.  

Opettajien mielestä vanhemmat ovat tulleet aiempaa 
tietoisemmiksi koulua koskevissa asioissa ja koulun 
ja kodin välinen yhteistyö on lisääntynyt. Toisaalta 
on myös vanhempia, joita koulun on vaikea tavoittaa. 
Opettajat kokevat huolta siitä, että kasvatusvastuu ei 
aina ole yhteinen, vaan vastuuta saattaa valua liikaa 
koululle. Hyvänä muutoksena opettajat pitivät sitä, 
että kynnys olla yhteydessä kouluun, on madaltunut.

Kouluyhteisö
Koulussa työskentelee monien ammattiryhmien 
edustajia; koulunkäynninohjaajat, aineenopettajat 
ja erityisopettajat työskentelevät yhdessä. Oleellinen 
muutos on erilaisten palavereiden lisääntyminen. 
Tähän on vaikuttanut opettajien mielestä oppilaiden 
tuen järjestelyt, opettajien välinen yhteistyön lisään-
tyminen, byrokratian lisääntyminen ja moniamma-
tillisuus. Opettajat kaipaavatkin hyvää johtamista ja 
hyvää suunnittelua, jotta turhia palavereita ei olisi.

Työympäristöt rapistuvat ja työvälineet sekä ma-
teriaalit vanhenevat monilla kouluilla. Opettajista 
tuntuu siltä, että viime vuodet ovat olleet pelkkää 
muutosta ja siihen sopeutumista.  Silti opettajuus 
koetaan oppilaiden kanssa elämiseksi, mutta opetta-
jan johdolla. Työyhteisöt ja toimintatavat ovat men-
neet kouluissa paljon eteenpäin yhteiskunnallisten 
muutosten myötä. Kehitystä on tapahtunut laajalla 
rintamalla.

Työhyvinvointi
Kiire on lisääntynyt selvästi koulun arjessa ja työ-
määrä on lisääntynyt. Opettajan muuttunut työnku-
va aiheuttaa myös epävarmuutta ja opettaja saattaa 
kokea, ettei pääse itse vaikuttamaan päätöksente-
koon riittävästi. Opettajan lähituki on toinen opetta-
ja. Koulussa tapahtuneet muutokset ovat saattaneet 
lisätä työn kuormittavuutta. Koulun yhteistoimin-
nallinen työkulttuuri ja kollegojen lähituki on opet-
tajien tärkein tuki. Myös koulun johtamiskulttuurilla 
on suuri merkitys opettajien työssä jaksamiseen.

3. Millainen pedagoginen 
kehittämistyö koulussa voisi tukea 
opettajia ja lisätä hyvinvointia?

Opettajien mielestä esimerkiksi kolmen aineenopet-
tajan ja kahden ryhmän tunnit voisi palkittaa samaan 
aikaan. Kollegat voisivat tukea toinen toisiaan. Ope-
tusta voisi suunnitella ja toteuttaa mm. aiheen hal-
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lintaa, opettajan mieltymyksiä tai vahvuuksia hyö-
dyntämällä. Yksin nykertämisestä halutaan päästä 
yhteistyöhön. Opettajat kaipasivat lisää avoimuutta, 
uusia näkökulmia ja vertaistukea aineenopettajien 
keskuuteen. Riittävää keskustelua pidettiin myös 
tärkeänä.

Osallistujat peräänkuuluttivat käytännön kokemus-
ten ja tiedon jakamista. Eräässä koulussa toimiikin 
ns. Tuki-tiimi, jolta saa tukea, ideoita ja vinkkejä 
omaan opetustyöhön. Edelleen opettajien vahvuuk-
sia tulisi hyödyntää enemmän.

Kehittämistyön pohjaksi toivottiin yhteisiä sään-
töjä, tavoitteita ja teemoja. Koulun tulisi harjoittaa 
näissä asioissa myös itsearviointia, arvioida tuloksia 
ja tehdä arvioinnin perusteella uusia tavoitteita. Yh-
teistyön tulisi ylittää ainerajat ja luokkarajat. Luo-
vuutta, innovatiivisuutta ja kokeilunhalua perään-
kuulutettiin. Jos suunnitelma ei toimi, aina voidaan 
palata takaisin ja tehdä uudet suunnitelmat.  Asioit-
ten vatvomisesta haluttiin päästä eroon ja panostaa 
ennemminkin rakentavaan keskusteluun. Palautteen 
sietokykyä pidettiin myös tärkeänä.

4. Mitkä tekijät voisivat lisätä 
eriyttämisen mahdollisuuksia 
koulussa?

Yhteistyö
Opettajien mielestä tiimityö voisi ulottua myös op-
pilaisiin, jotta oppilaat voisivat kokea osallisuutta. 
Tiimit voisivat tehdä teema- ja aihekokonaisuuseh-
dotuksia. Koulun yhteistyö vaatisi aikaa ja keskuste-
lua sekä resursseja. Avoin ja kunnioittava ilmapiiri 
sekä erilaisuuden hyväksyminen nähtiin yhteistyölle 
tärkeäksi. Oppiaineiden välisiin projekteihin tulisi 
panostaa mm. yhteissuunnittelun ja samanaikais-
opetuksen keinoin. Aineenopettajan, erityisopetta-
jan ja koulunkäynnin ohjaajan kesken haluttiin lisää 
yhteistyötä.  Yhteistyön lisäämiseksi ehdotettiin työ-
parityöskentelyä, samanaikaisopetusta ja rinnakkain 
opetusta. Opettajien tulisi lisätä materiaalien, työta-
pojen ja tiedon keskinäistä jakamista. Myös työyhtei-
sön ulkopuolisia kontakteja olisi hyvä käyttää.
Edelleen korostetiin, että eriyttämisen toteuttami-
nen yhteistyössä vaatisi avointa keskustelua   tasa-
vertaisesti eri toimintatavoista opettajien kesken. 
Mitä avoimempi ja demokraattisempi kouluyhteisö 

on, sitä helpommin eriyttämisen toimintamallit le-
viävät. Täytyy uskaltaa kokeilla ja tehdä virheitäkin.
Opettajien suunnitelmallinen ja koulun arkisiin 
käytänteisiin sijoitettu yhteistyö lisää eriyttämisen 
mahdollisuuksia. Samalla yhteistyö voi helpottaa 
opettajien työtä ja antaa lisää kovasti kaivattua ai-
kaa. Seuraavassa yksi esimerkki:

”Ennen jakson vaihtumista pidetään yhteinen kes-
kustelu aineryhmäpalaverissa tukea tarvitsevista 
oppilaista ja siitä, millaista tukea voimme antaa 
toisillemme (esim. aineen tukiopetusaika tai sa-
manaikaisopetus). Välitetään samalla tukitoiveet 
erityisopettajille ja suunnitellaan kursseja. Sovitaan 
tarvittaessa supistetusta kurssiohjelmasta joillekin 
oppilaille, äänikirjojen käytöstä jne. Vertaisohjausta 
tulisi tapahtua puolin ja toisin yhteissuunnittelus-
sa. Esimerkiksi Fronterissa voi olla kursseja, joissa 
kaikki ko. aineenopettajat voivat jakaa materiaaleja 
ja ohjeita oppilaille. Myös eriyttäminen ja lisämate-
riaalit voivat olla tarjolla. Hyötynä on se, että tie-
dämme, mitä toisen opettajan kursseissa tehdään, 
vaikka jokainen saa suunnitella toteutustapansa 
itse – sisällöt ovat samat. Oppilaat tietävät, että 
opettajilla on samankaltaiset näkemykset kursseis-
ta. Tehtävien ja materiaalien yhteissuunnittelussa 
sovitaan, kuka tekee mitäkin ja jaetaan tietoa paitsi 
oppilaista myös sisällöistä ja materiaaleista.”

Yhteistyö voi olla monen tasoista. Sen syvällisyyden 
aste vaihtelee materiaalien vaihtamisesta pitkälle 
vietyyn yhteisopettajuuteen. Pedagogista osaamis-
ta jaetaan monin tavoin. Eräässä koulussa toimivat 
pedagogiset tukiopettajat. He toimivat eri aineen-
opettajien tunneilla samanaikaisopettajina. Tällöin 
luokanhallinta paranee, oppilaiden osallistumisen 
mahdollisuudet lisääntyvät ja oppilaat saavat näillä 
tunneilla nopeasti avun sitä tarvitessaan. Kouluyh-
teisötasolla pedagogista osaamista jaetaan pedagogi-
sissa kahviloissa ja pedagogisissa työpajoissa. Nämä 
tapahtuvat YT-tunneilla säännöllisesti.

Oppilaiden parempi tunteminen
Kaiken eriyttämisen avain on oppilaiden hyvä tun-
teminen. Tämä on varsin haasteellista yläkoulussa, 
missä opettajalla voi olla satoja oppilaita. Kuitenkin 
myös yläkoulussa luokanvalvojalla ja aineenopet-
tajalla on mahdollisuus oppia tuntemaan oppilaan-
sa hyvin. Tässä on muutamia esimerkkejä koulujen 
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käyttämistä menetelmistä:
• hyvä tiedonkulku alakoulusta yläkouluun ja/tai 

aineenopettajan tekemät lähtötasotestit
• kirjoitelmat: esim. minä ja matematiikka
• oppimistyylien selvittäminen 
• sosiogrammien tekeminen ryhmästä
• haastattelujen toteuttaminen esim. erillisessä ti-

lassa keskustelut kahden
• samanaikaisopetustunneilla aineenopettaja ha-

vainnoi luokkaa kun esim. erityisopettaja on ak-
tiivisessa roolissa

Pedagogiset ratkaisut
Joustava ryhmittely lienee yleisimmin käytetty eri-
yttämisen muoto. Myös tieto- ja viestintätekniikkaa 
käytetään yhä enemmän eriyttämisen tukena. Op-
pilaille on annettu enemmän valinnanvaraa esim. 
harjoitustehtävien ja kotitehtävien suhteen. On huo-
mattu että valinnanvapaus paitsi lisää motivaatiota, 
myös tukee oppilaiden omaa vastuuta omasta osaa-
misestaan. 
Oppilaat olivat tyytyväisiä ryhmissä työskentelyyn, 
omantasoisiin tehtäviin, kaverin apuun, rentouteen 
ja oman valinnan mahdollisuuksiin. Ryhmätehtä-
vissä kaivattiin omaa rauhaa tai joillakin oli paljon 
joutilasta aikaa. Kotitehtävien tekemiseen kotona 
menevä aika vaihteli, kun kotitehtävät olivat erilaisia 
ja siitä tuli sanomista oppilailta. Tehtävien viemistä 
sähköiseen muotoon myös pohdittiin. 

Osa kokeiluista liittyi yhteisopettajuuteen. Eriyttä-
miskokeiluissa kokeiltiin myös työparityöskentelyä: 
luokanopettaja-erityisopettaja, erityisluokanopetta-
ja-luokanopettaja, luokanopettaja-luokanopettaja. 
Kokeilujen jälkeen todettiin, että suunnittelu vaatii 
alussa aikaa, mutta helpottuu myöhemmin eikä vie 
enää niin paljon aikaa. Kokeiluista saivat iloa ja mo-
tivaatiota sekä oppilaat että opettajat. Myös oppilai-
den keskinäinen vertaistuki oli useassa kokeilussa 
mukana esimerkiksi ryhmä-/parityöskentelyssä.

5. Vertaisohjaus työn kehittämisen 
välineenä kouluyhteisössä

Koulutuksessa asetettiin seuraavat tavoitteet ver-
taisohjaustehtävälle:
• omien ohjaustaitojen kehittäminen
• oman työn reflektiivinen tarkastelu
• hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen 

työyhteisössä

Osallistujien näkemyksen mukaan opettaja hakee 
usein ensiksi tukea omalta kollegaltaan koulun arjes-
sa.  Oma kollega voi usein olla paras ohjaaja ja apu 
oman työn kehittämisessä vastaamaan  oppilaiden 
tarpeita. 

Tässä muutamia kokemuksia käytännön vertaisoh-
jaustehtävistä:

”Haasteellista oli lähinnä vain yhteisen ajan löytä-
minen palavereita varten. Uskoisin, että pääsisim-
me parempiin tuloksiin, jos aikaa keskustella olisi 
enemmän. Onnistuin kuitenkin mielestäni hyvin oh-
jauksessa. Onnistumiseen vaikutti vahvasti se, että 
kollegani on hyvin vastaanottavainen ohjauksen 
suhteen. Voisin jatkossa vielä rohkeammin esittää 
ehdotuksia eriyttämisestä.”

”Onnistuin siinä, että uskalsin pyytää apua ja neu-
voa ja tunnustaa oman tietämättömyyteni. Onnis-
tumista lisäsi, että opettaja ja oppilaat suhtautuivat 
myönteisesti asiaan. Kukaan oppitunnille osallistu-
nut ei vastustanut tehtäviä. Tilausta tämän kaltai-
selle olisi siten jatkossakin. Toivoisin saavani omaan 
työhöni pätevän ja tasavertaisen kollegan vuorovai-
kutuskumppaniksi.”

Vertaisohjausta tehtiin eri tavoilla. Jotkut opetta-
jat olivat haastatelleet toista opettajaa, joka tarvitsi 
apua omassa luokassaan. Yhteisen keskustelun jäl-
keen he pohtivat yhdessä ratkaisukeinoja sekä opet-
tajan tekemien kokeilujen jälkeen käytiin vielä läpi, 
millä tavalla uudet menetelmät olivat toimineet luo-
kassa. 

Osa teki vertaisohjaustehtävän siten, että he jakoi-
vat keskenään opetusmenetelmällisiä (mm. yhteis-
toiminnallisuus), ryhmädynamiikkaan ja oppilas-
tuntemukseen liittyviä kokemuksia ja tietotaitoa 
keskenään. Osa koulutettavista jakoi koulutuksessa 
saamiaan tietoja ja materiaalia koko työyhteisössä 
tai koko koulun opettajille erikseen jokaiselle pieni 
ohjaushetki oppitunnin aikana.
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KONSULTATIIVINEN JA
OHJAAVA TYÖOTE

”Näkisin että parhaimmillaan konsultaatio on kahden tai useamman 
ihmisen välistä tasa-arvoista keskustelua, mielipiteiden ja tiedon 
vaihtamista, jonka kautta saadaan hyödynnettyä kaikkien osapuolten 
tiedot ja taidot” 

 ”Konsultointi on ennaltaehkäisevää yhdessä pohtimista ja tilanteen 
tarkastelua – ei valmiita ratkaisumalleja”.



12Next Practices

KONSULTATIIVINEN JA OHJAAVA TYÖOTE

Konsultatiivinen ja ohjaava työote oli kuuden opin-
topisteen laajuinen HYPE-hankkeeseen kuulunut 
koulutus- ja kehittämishanke. Koulutuksen toteutti-
vat Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva ja EduCluster 
Finland. Sen kohderyhmänä olivat konsultaatiota ja 
ohjausta toteuttavat erityis- ja erityisluokanopetta-
jat ja erityisopetuksen koordinaattorit. Koordinaat-
toreista muutama toimi myös koulun rehtorina. 79 
osallistujaa olivat 42 eri paikkakunnalta.

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa erityis- ja 
erityisluokanopettajien sekä erityisopetuskoordi-
naattoreiden ammatillisia valmiuksia toimia kon-
sultoivina opettajina ja tukea kouluyhteisöjä suun-
nittelemaan ja toteuttamaan kolmiportaista tukea 
sekä vahvistamaan oppilaiden osallisuutta. Koulu-
tuksessa keskityttiin osallistujien ohjausvalmiuksien 
kehittämiseen, erityispedagogisen osaamisen vah-
vistamiseen sekä yhteisöllisen pedagogisen toimin-
takulttuurin kehittämiseen.

Koulutus toteutettiin monimuotoisena kuuden 
opintopisteen laajuisena prosessikoulutuksena vuo-
sien 2012 -2014 aikana. Koulutukseen sisältyivät 
HYPE-aloitusseminaari marraskuussa 2012, viisi lä-
hikoulutusjaksoa vuosina 2013 – 2014 sekä HYPE-
päätösseminaari huhtikuussa 2014. Koulutusmene-
telminä käytettiin luentoja, pienryhmätyöskentelyä, 
vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä, itsenäistä 
työskentelyä (ohjausta koskevat oppimistehtävät) ja 
kuntakohtaista yhteistyötä (konsultaation toteutus-
mallien suunnittelu). Prosessikoulutuksen kuluessa 
osallistujat verkostoituivat ja tuottivat yhteensä 35 
konsultaation toteutussuunnitelmaa tai mallia.

Koulutuksen lähtökohta

Erityisopetuksen strategiassa vuonna 2007 esitetyt 
linjaukset oppilaiden tuen järjestämisen periaatteis-
ta ja uudistamisesta ovat konkretisoituneet perus-
opetuslain muutoksena 1.1.2011 lähtien. Kunnat 
ovat uudistaneet esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmansa tuen järjestämiskäytäntöjen ja oppilas-

huollon osalta ja ottaneet ne käyttöön 1.8.2011. Kes-
keinen painopisteen uudistuksessa on ollut yleisen 
tuen vahvistuminen, uutena tuen tasona on tullut 
käyttöön tehostettu tuki ja erityisen tuen tarjoami-
nen lähikoulu –periaatteella. Tämä on tarkoittanut 
erityisopettajien työtehtävien laajentumista käsittä-
mään esiopettajien, luokan- ja aineenopettajien sekä 
avustajien ohjausta ja konsultaatiota oppilaiden tuen 
tarpeen havaitsemisessa ja tuen toteuttamisessa. 
Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut on sellainen opetus-
rakenne, jolla oppilas voi jatkaa opiskeluaan ja saada 
monipuolista tukea lähikoulussaan erityiskouluun 
siirtymisen sijasta. 

Erityisopettajat ovat usein myös keskiössä koulu-
jen toimintakulttuurin kehityksessä yhteisöllisem-
mäksi, jolloin he innostavat opettajia toteuttamaan 
samanaikais- ja tiimiopettajuutta ja muita yhteis-
opettajuuden erilaisia muotoja. Lisäksi vuonna 
2009 Erkki Merimaan tekemässä selvityksessä eri-
tyiskoulujen ja sairaalaopetuksen asemasta, tehtä-
vistä ja rahoituksesta ehdotetaan erityisopettajien 
täydennyskoulutusta kuntien konsultaatio-, ohja-
us- ja palvelukeskustoiminnan suunnittelemiseksi, 
kehittämiseksi sekä ohjauksen ja konsultaation to-
teuttamiseksi. Ohjausta tarvitaan  siis merkittävän 
uudistuksen jalkautusvaiheessa, mutta se on ennen 
kaikkea myös laajeneva, vakiintuva erityisopettajien 
ammattitaidon osa-alue. 1.8.2014 voimaan tuleva 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa konsultatii-
vista työotetta myös oppilashuollossa.

Oman koulun luokan- ja aineenopettajien ja kou-
lunkäynnin ohjaajien ohjaus ja konsultaatio on jo 
pitkään kuulunut erityisopettajien arkeen, erityi-
sesti laaja-alaisten erityisopettajien toimineiden 
työhön. Konsultaatio on ymmärretty keskeisenä 
osana erityisopettajien, luokan- ja aineenopettaji-
en yhteistyötä ilman että sitä on nimetty omaksi 
opetusrakenteeksi. Tästä on seurannut se, että kun 
konsultaatiota antavien ja sitä tarvitsevien sekä 
opetustoimen hallinnon kesken ei ole selkeitä peli-
sääntöjä toteutustavoista, ohjauksen ja konsultaati-
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on toteutuksessa on paljon epämääräisyyttä. Aivan 
erityisesti sitä antavat erityisopettajat ovat puun 
ja kuoren välissä: he ovat motivoituneita tukemaan 
opettajia oppilaiden ongelmissa ja tekevät sitä niin 
paljon kuin ehtivät, myös omalla ajallaan, ja kuor-
mittuvat. Pääsääntöisesti erityisopettajilla ei myös-
kään ole koulutusta ohjaavasta ja konsultatiivisesta 
työotteesta, koska sitä on ollut hyvin vähän saatavil-
la. Kolmiportaisen tuen prosessit ja dokumentointi 
on vuodesta 2010 nopeasti lisännyt konsultaation 
osuutta erityisopettajien työssä ja monissa kunnissa 
alettiin ensimmäistä kertaa toteuttaa konsultaatiota 
myös oman koulun ulkopuolelle tai koordinaattorei-
den toimesta koulujen välillä.

Koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteet ja 
sisällöt

Koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli, 
että osallistujat, ohjaavat ja konsultoivat erityisopet-
tajat, saavat sellaisia ammatillisia valmiuksia, että he 
kykenevät kunnissaan menestyksellisesti konsultoi-
maan ja ohjaamaan tukea tarvitsevien oppilaiden op-
pimista, opetusjärjestelyjä, pedagogista arviointia, 
moniasiantuntijuutta, kolmiportaisen tuen proses-
seja ja kuntoutusta sekä ohjaamaan, kouluttamaan 
ja antamaan ammatillista tukea kaikille oppilaan 
kanssa työskenteleville. Monipuolisesti ja ammatti-
taitoisesti opettajien työtä tukevat ohjaavat ja kon-
sultoivat erityisopettajat rakentavat näin omalta 
osaltaan opettajien ja avustajien työhyvinvointia ja 
työssä jaksamista. Koulutus antoi osallistujille lisäk-
si valmiuksia yhdessä kollegoiden ja opetustoimen 
johdon kanssa suunnitella kunnan ohjaus- ja konsul-
taatiopalvelujen rakentamista. Koulutuksen aikana 
kuntiin suunniteltiin ohjauksen ja konsultaation to-
teutusmalleja. 

Tavoitteet ja pääsisältöalueet olivat: 

1. Ohjaavien ja konsultoivien erityisopetta
jien ohjausvalmiuksien kehittäminen ja 
ohjaajan roolissa toimiminen. Pääsisältö-
alueet: Ohjauksen ja konsultaation käsitteet, 
teoria, menetelmät, erityisesti ratkaisukeskei-
nen lähestymistapa, ja välineet, ohjauksen lä-
hikäsitteet (työnohjaus, vertaisohjaus, mento-
rointi, valmennus), ohjausvuorovaikutuksen 
ominaispiirteet. Ammatillinen kasvu ja työn-
kuvan laajentaminen - ohjaus ja konsultaatio 
erityisopettajan työnkuvassa, ohjaajan roolissa 
toimiminen, ohjastilanteen rakenne, vuoro-
vaikutus- ja tunnetaidot, reflektio ja ryhmä-
dynamiikka, moniasiantuntijuus työtapana. 

2. Ohjaavien ja konsultoivien erityisopet
tajien ammatillisen substanssiosaamisen 
vahvistaminen. Pääsisältöalueet: Esi- ja pe-
rusopetuksen normisto, kolmiportainen tuki ja 
tukiprosessit, 2014 uudistunut oppilashuollon 
normisto, yleisen erityispedagogisen osaamisen 
päivitys ja oman erityispedagogisen erityisalu-
een osaamisen tunnistaminen ja syventäminen. 

3. Koulun pedagogisen toimintakulttuurin 
kehittäminen. Pääsisältöalueet: Organisaation 
toimintakulttuurin muutos, koulu oppivana ja 
osallistavana yhteisönä, toimijana koulun muu-
tosprosessissa, jaettu asiantuntijuus, yhteisopet-
tajuus, moniammatillinen yhteistyö. Kunnan oh-
jaus- ja konsultaatiopalvelurakenne tukemassa 
inklusiivisen koulun rakentumista. Erilaiset kon-
sultaatiomallit: laaja-alainen, asiantuntija-, re-
surssikeskus-,koordinaattori- ja yhdistelmämal-
li. Kunnan konsultaatiomallin suunnitteleminen 
kollegojen ja opetustoimen johdon kanssa.
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Hankkeen käytännön toteutuksesta

Koulutushankkeessa oli neljä eri ryhmää, joissa oli 
yhteensä 79 osallistujaa. Suurin osa osallistujista oli 
hyvin kokeneita erityisopetuksen ammattilaisia ja he 
toimivat osa-aikaisina laaja-alaisina erityisopettajina 
tai erityisluokanopettajina erikokoisissa kouluissa 
ja kunnissa. Noin kolmasosalla oli osana työtään tai 
erillisellä sopimuksella erityisopetuksen koordinoin-
titehtäviä. Muutama osallistuja toimi päätoimisina 
koordinaattorina ilman omia opetustunteja. Osallis-
tujissa oli myös kolme päätoimista rehtoria ja muu-
tamalla erityisopettajalla oli apulaisrehtorin tehtäviä 
tai he toimivat pienissä kouluissa rehtori/erityis-
opettaja - yhdistelmätehtävässä. Osallistujista kaksi 
toimi varsinaisessa konsultoivan tai ohjaavan eri-
tyisopettajan nimikkeellä sairaalakoulussa tai Valte-
ri–koulussa. Osallistujissa oli myös erityisopetuksen 
koordinaattoreita, joiden työnkuvaan konsultointi 
kuuluu. 

Koulutuskokonaisuuteen kuului kaksi laajaa oppi-
mistehtäväprosessia. Toinen oppimistehtävä oli it-
senäisesti toteutettava ja keskittyi ohjausvuorovai-
kutustaitojen kehittämiseen. Tästä kaksiosaisesta 
henkilökohtaisesta reflektiotehtävästä osallistuja sai 
henkilökohtaisen palautteen kouluttajilta. Kunnan 
tai koulun konsultaatiomallin suunnitteluun tähtää-
vä neliosainen oppimistehtävä koostui oman sub-
stanssiosaamisen määrittelyn lisäksi yhteistoimin-
nallisesti koko ryhmän kanssa vuorovaikutteisesti 
käsitellystä koulun toimintakulttuurin muutospro-
sessia koskevasta osasta.  Yhteistyössä laaditut kun-
takohtaisen konsultaation toteutussuunnitelmat ja 
-mallit ovat kaikkien 79 osallistujan luettavissa ja 
vapaasti hyödynnettävissä verkkoalustalla. Oppi-
mistehtäviä ja niihin liittyviä prosesseja käsiteltiin, 
ideoitiin ja niistä annettiin ja saatiin palautetta aina 
lähikoulutuspäivillä. Lisäksi HYPEn loppuseminaa-
rissa oli esillä joitakin tämän hankkeen ohjaus- ja 
konsultaatiotoiminnasta saatuja tuloksia ja kehitet-
tyjä malleja.

Konsultaatio ja ohjaus koulutushankkeen 
osallistuvien erityisopettajan työssä

Koulutuksen ennakkotehtävänä pyydettiin osallistu-
jia kuvaamaan sen hetkistä työnkuvaansa. Tehtävän 
tarkastelussa huomionarvoinen seikka oli se, että 
ensinnäkin erittely oli osallistujien mielestä hyvin 
vaikeaa tehtävien moninaisuuden ja vaihtelevien ti-
lanteiden vuoksi. Mutta vielä vaikeampaa osallistu-
jien mielestä oli päättää, kuvatako se, mistä palkka 
virallisesti maksetaan, vai kuvata kaikki se mitä he 
todellisuudessa tekevät! Eräs osallistuja tuotti tämän 
vuoksi kaksi erillistä kaaviota. Tilanne kuvaa erin-
omaisen hyvin kuinka suuri ristiriita koulun arjen 
ja työhönsä vahvasti sitoutuneiden erityisopettajien 
palkka- ja työoikeudellisten rakenteiden välillä tällä 
hetkellä on. 

Suuri osa erityisopettajista kertoi ohjaavansa ja kon-
sultoivansa opettajia hyvin paljon: tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa 
ja arvioinnissa oppituntien aikana yhteisopettajuu-
den eri tilanteissa ja koulunkäynnin ohjaajien oh-
jaamisessa, välituntisin, aamuisin, iltapäivisin, pu-
helimessa, osallistumalla oppilaspalavereihin (myös 
iltaisin), OHR-työskentelyyn, oppilasvirtojen suun-
nitteluun, järjestämällä koulutuksia, jne. Monet ker-
toivat olevansa jatkuvasti opettajan tukena ”eturin-
tamassa” erittäin vaativissa tilanteissa, jotka ovat 
luonteeltaan lähellä työnohjausta. ”Olemme usein 
taho, johon opettajat sylkevät sen kaiken huolen ja 
hädän haastavista oppilaista”. Tämä ilmiö on tuttua 
niin pienillä kuin isoillakin paikkakunnilla. Tämän 
koettiin synnyttävän lisätarvetta omalle työnohja-
uksella oman vaativan oppilastyön lisäksi. Lisäksi he 
toimivat aktiivisesti ja aloitteellisesti oppilashuol-
lossa, koulutuksen nivelvaiheiden tiedonsiirrossa ja 
oppilasvirtojen suunnittelussa. Tämä kaikki tapahtui 
nopeasti ohikiitävissä välituntitilanteissa ja palave-
reissa. 
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Erityisopettajat olivat motivoituneita ohjaamaan ja 
konsultoimaan opettajia ja kokivat sen oppilaitten 
oppimisen koulunkäynnin tuen ja hyvinvoinnin kan-
nalta hyvin tärkeäksi. Oppilaiden tuen järjestäminen 
lähikouluperiaatteen ja kolmiportaisen tuen proses-
sien mukaan vaatii hankekauden jälkeenkin edelleen 
ohjausta kouluilla ja kunnissa.  Hankekauden jälkeen 
useimpien osallistujien tuli suhteuttaa konsultaatio 
käytettävissä olevaan YT–aikaan. Kaikki totesivat, 
että se ei mitenkään riitä tarpeeseen ja kysyntään 
nähden. Vaikka opetussuunnitelmissa oli selkeästi 
kuvattu luokan- ja aineenopettajan ja luokanohjaa-
jan vastuut prosesseissa ja dokumentoinnissa, osas-
sa kuntia ne kuormittivat erityisopettajia edelleen 
hyvin paljon. Useat kokivat lisäksi, ettei koulun johto 
riittävästi ohjaa ja valvo opettajia hoitamaan heille 
kolmiportaisessa tuessa kirjattuja velvollisuuksiaan. 
Kaikista osallistujista vain hyvin pienellä osalla ohja-
us ja konsultaatio oli sopimuksin kirjattu tai nimetty 
työnkuvaan, saati että siitä oli määritelty erillinen 
korvaus. Moni siis  hoiti työtehtävinään selkeästi 
rehtorin pedagogiseen johtamiseen kuuluvia tehtä-
viä, joita heille ei siis virallisesti oltu delegoitu, vaan 
sisällytetty epämääräisen ”yhteistyön” alle. Erityis-
opettajat kokivat tilanteen ristiriitaisena.

Konsultaation käsite ja konsultoivan 
erityisopettajan rooli kollegiaalisen tuen 
kentässä

Moni osallistuja kertoi, ettei koko konsultaation kä-
sitettä käytetä heidän työyhteisössään, ei välttämät-
tä edes ohjaus–käsitettä, vaan yhteistyö, kollegiaa-
linen tuki, erityisopettajan tuki ja neuvot kuuluvat 
omassa koulussa jokaisen arkeen joka tapauksessa. 
”Konsultaatiosta tulee jo sanana ajatus, että kouluun 
astuu konsultti, joka muuttaa jotain radikaalisti”. 
Noin puolessa osallistujien kunnissa ohjausta ja kon-
sultaatiota ei oltu opetustoimen johdon tai rehtorei-
den taholta ääneen lausuttu tai avattu erityisopetus-
ta koskevissa asiakirjoissa lainkaan. 

Hyvin usein ohjaus ja konsultaatio on mainittu hyvin 
lyhyesti tai ollenkaan opetussuunnitelmissa, niiden 

Koulupolku–käsikirjoissa tms. toimintamalleissa 
ja sisällytetään itsestään selvyytenä kuuluvaksi yh-
teistyöhön. Konsultaatio–käsite herätti erityisopet-
tajissa myös kysymyksiä siitä, miten konsultoivaksi 
erityisopettajaksi nimeäminen vaikuttaisi heidän 
suhteisiinsa toisiin opettajiin ja toisiin erityisopet-
tajiin – syntyykö kahden kerroksen erityisopettajia? 

Konsultaation vastavuoroisuus

Merkille pantavaa koko koulutusprosessin ajan oli 
se, että vaikka erityisopettajat paljolti käytännössä 
toimivat asiantuntijakonsultaation tyyppisesti he 
itse korostivat konsultaation kaksisuuntaisuutta. 
Konsultoidessaan oppii aina itsekin. Erityisopettajat 
korostivat, että oppivat jatkuvasti luokan- ja aineen-
opettajilta mm. aineenhallintaa ja luokan hallintaa. 
Osallistujat kommentoivat mm. 

”Näkisin että parhaimmillaan konsultaatio on kah-
den tai useamman ihmisen välistä tasa-arvoista kes-
kustelua, mielipiteiden ja tiedon vaihtamista, jonka 
kautta saadaan hyödynnettyä kaikkien osapuolten 
tiedot ja taidot” 

”Konsultointi on ennaltaehkäisevää yhdessä pohti-
mista ja tilanteen tarkastelua – ei valmiita ratkaisu-
malleja”.

Kun koulutusprosessin myötä osallistujat alkoivat 
jäsentää ohjausvuorovaikutuksen erityispiirteitä ja 
asettuminen ohjaajan rooliin alkoi tulla tutummak-
si, konsultaatio alettiin nähdä yhtenä kollegiaalisen 
tuen ja jaetun johtajuuden muotona. Silti monet ker-
toivat, etteivät todennäköisesti ota konsultaatio–kä-
sitettä käyttöön kouluissaan.

Oman koulun ulkopuolella konsultointia olivat en-
nestään toteuttaneet ainoastaan koordinaattoreina 
tai ohjaavina opettajina jo toimivat. Mutta ulkopuo-
lisen konsultoivan erityisopettajan käyttöä pidettiin 
monessa tapauksessa erittäin hyvänä mahdollisuute-
na saada uutta näkökulmaa vaativiin oppilastapauk-
siin.
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Konsultatiivinen ja ohjaava työote 
erityisopettajan työssä

Konsultatiivinen ja ohjaava työote osana ammatil-
lisia vuorovaikutustaitoja kehittyy työkokemuksen 
myötä. Siksi on mielenkiintoista, että ammatillisena 
taitona, osaamisalueena konsultaatio ja ohjaus olivat 
koulutuksen alussa useimmille melko jäsentymätön. 
Osallistujien mielissä konsultaation fokuksessa oli 
vahvasti yksittäisen oppilaan asian hoitaminen, kol-
miportaisen tuen prosessit ja ongelmatilanteisiin 
ratkaisujen löytäminen. Toisena painopisteenä oli 
valmistautuminen ja osallistuminen haasteelliseen 
koti-koulu –oppilaspalaveriin opettajan ja erityis-
opettajan yhteistyössä. Monet kertoivatkin välitun-
tien olevan yhtä neuvonta-automaattina toimimista. 
Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen 
opettajia tukemalla nimettiin konsultaation yti-
meksi. Toisaalta ohjaajan asiantuntijaroolia ei olisi 
haluttu ottaa ja siihen liittyvää epäsymmetristä val-
tasuhdetta ei tunnistettu, mutta silti ne olivat läsnä 
osallistujien kertomuksissa ja heidän arjessaan.  Pyr-
kimys ehdottomaan tasavertaisuuteen kollegojen 
kanssa pidettiin hyvin keskeisenä. Jotkut halusivat 
karttaa konsultaation ja ohjauksen käsitteiden käyt-
tämistä juuri näistä syistä.

Useimmilla oli kokemusta siitä, että ohjaus oli mo-
nella tavalla satunnaista: joidenkin opettajien kans-
sa sitä oli enemmän, joidenkin kanssa hyvin vähäistä 
oppilaan tilanteesta riippumatta, kysyntää on paljon 
enemmän kuin mihin aika riittää, varsinaista vaki-
tuista aikaa lukujärjestyksestä tms. oli hyvin harvalla 
mahdollisuus käyttää. Erityisopettajat kokivat, että 
heistä useimmalla oli lähtökohtaisesti rehtoreiden 
tuki ohjaukseen ja konsultaatioon, mutta koska oh-
jaukselle ja konsultaatiolle ei ole varattu varsinaista 
työaikaa, tilanne koettiin ristiriitaisena ja riittä-
mättömyyden tunteet olivat tavallisia. Varsinkin 
pienemmissä kunnissa ja kouluissa konsultaatioon 
sai joustavasti käyttää myös oppitunteihin varattua 
aikaa. Tämä kertonee rehtorien huolesta, että opet-
tajat saavat tukea. Usein näillä paikkakunnilla koulu-
kuraattoreiden ja –psykologien palvelujen saatavuus 
on heikkoa. mutta suuremmissa kunnissa pidettiin 
OVTES:stä tiukasti kiinni.

Ohjaus ja konsultaatio ammatillisena taitona 
sekä ohjausvuorovaikutuksen erityispiirteet

Ohjausvuorovaikutustaitoja harjoiteltiin kokemuk-
sellisesti pienryhmissä. Näin jokainen osallistuja 
sai useita kokemuksia toimia ohjattavan, ohjaajan 
ja tarkkailijan roolissa, reflektoida ja analysoi koke-
muksiaan. Tavoitteena oli vahvistaa ohjaajan roolis-
sa toimimisen taitoja ja löytää oma ohjaamisen tapa. 
Pienryhmätyöskentelyä ohjasi aina kokenut työn-
ohjaajakoulutuksen saanut kouluttaja-työnohjaaja, 
jonka johdolla ohjauksen kulkua, vuorovaikutusele-
menttejä ja rakennetta tarkasteltiin.

Yhteistyössä kollegojen kanssa pedagogisen pulman 
analyyttinen pohdiskelu ja ratkaisuvaihtoehtojen 
pohdinta avasi uusia näkökulmia ja tuotti useita eri-
laisia ratkaisuvaihtoehtoja kotiin vietäväksi. Ohjaa-
jana toiminut sai rauhassa harjoitella ohjaustaitojaan 
painottaen kulloistakin kehitettävää osa-aluettaan 
haluamallaan tavalla tai kokeilla erilaisia ohjaamis-
tapoja. Muut ryhmän jäsenet antoivat hänelle pa-
lautetta. Tärkeä palaute ohjaajana toimineelle oli 
luonnollisesti myös ohjattavan kokemus ja palaute 
ohjaustilanteesta. Pienryhmätilanteet koettiin näin 
voimauttavaksi työnohjauksellisiksi tapahtumiksi. 
Osallistujat kokivat pienryhmätyöskentelyn keskei-
seksi koulutuksen annissa.

Tämän lisäksi osallistujien tehtävänä oli toteuttaa 
työssään vähintään kaksi ohjaustilannetta, analysoi-
da ne ohjauksen teorian pohjalta ja reflektoida kir-
jallisesti. Analysoiduissa harjoituksissaan opiskelijat 
toteuttivat ohjaus- tai konsultaatiotilanteita eniten 
kahden kesken opettajakollegansa kanssa, pienryh-
mässä, jossa oli opettajia ja avustajia sekä erilaisissa 
oppilashuollollisissa koti-koulu–neuvottelutilanteis-
sa. 

Harjoituksissa osallistujat saivat kokemuksia sekä 
koulun sisäisestä että koulun ulkopuolisesta konsul-
toinnista. Tämä oli erittäin tärkeää tavoitteellisen 
ohjausprosessin kannalta, sillä näin osallistuja joutui 
keskittymään ja erottelemaan paremmin ohjausroo-
lin mukanaan tuomaa ammatillista ohjausvuorovai-
kutusta ja roolinottoa–miten se eroaa neuvomisesta 
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tai tavanomaisesta opettajanhuonekeskustelusta ja 
muusta yhteistyömuodoista. 

Konsultaation tuomana lisäarvona ”laajenevat 
oppimisen kehät”

Koulutuksen aikana osallistujat pohtivat, miksi kon-
sultaatiota ja ohjausta tarvitaan ja mitä lisäarvoa se 
tuo kouluun, mihin koulun tehtäviin ja haasteisiin 
konsultatiivisella työotteella voidaan vastata. Käy-
dystä keskustelusta voidaan hyvällä syyllä todeta 
sen antaman ajankuvan perusteella, että kyse ei ole 
vain konsultaatiosta, vaan siitä kulttuurisesta yh-
teistoiminnallisuuden läpimurrosta joka kouluissa 
on meneillään. Keskustelu kuvaa myös osallistujien 
konsultaatiolle asettamia tavoitteita osana yhteisölli-
semmän toimintakulttuurin rakentumista kouluihin 
tulevaisuudessa. Osallistujien näkemykset perustu-
vat heidän kokemuksiinsa opettajien ohjaamisesta, 
konsultaatiosta, yhteistyöstä, yhteisopettajuuden eri 
toimintamalleista ja koulun pedagogisesta kehittä-
misestä ja sen johtamisesta. Seuraavassa tiivistelmää 
käydystä keskustelusta eri näkökulmista.

Oppilaalle  
Kaikki ne toimenpiteet, joilla opettaja erityisopetta-
jan tuella syventää oppilastuntemustaan ja kykenee 
siltä pohjalta suunnittelemaan yhä paremmin oppi-
laiden vahvuudet, yksilölliset tarpeet ja oppimistyylit 
huomioivaa eriyttävää opetusta, hyödyttävät oppi-
lasta. ”Konsultointitilanteissa yhdistyy erityisopettajan 
substanssiosaaminen ja opettajan oppilaantuntemus ”. 
Erityisopettajan tuella opettaja kykenee hyödyntä-
mään oppilaasta saatua ennakkotietoa tehokkaasti, 
toimii suunnitelmallisesti, toteuttaa yleistä, tehos-
tettua ja erityistä tukea riittävän monipuolisesti ja 
näin ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksien vaikeutu-
mista.

Kun luokan- ja aineenopettajalla ja avustajalla on 
mahdollisuus saada tukea tarvitsevan oppilaan ope-
tukseen konsultaatiota, yhä useampi erityistäkin 
tukea tarvitseva oppilas voi opiskella yleisopetuksen 
ryhmässä lähikoulussaan. Tällöin inklusiivisen kou-
lun keskeinen periaate, tuki tulee oppilaan luo, to-
teutuu.

Opettajilla on edelleen paljon kysymyksiä kolmipor-
taisen tuen prosesseista ja niiden toteuttamiseen 
käytännössä sekä oppilaalle tehdyistä tutkimuksista. 
Erityisen tärkeää riittävän pitkäjännitteinen alkuvai-
heen konsultaatio on silloin, kun opettaja saa hänel-
le uudentyyppisen tuen tarpeessa olevan oppilaan 
luokkaansa. Lisäksi oppilaiden ongelmat voivat olla 
niin monimutkaisia ja haastavia, että tarvitaan jat-
kuvaa tilanteen yhdessä arviointia ja luovien ratkai-
sujen löytämistä yllättäviin tilanteisiin. Erityisopet-
taja kertoo ja esittelee erilaisia vaihtoehtoja, joista 
opettaja valitsee itselleen sopivimmat tavat toimia. 
Erityisopettaja auttaa ja opastaa opettajaa löytämään 
optimaalisia keinoja, materiaaleja, arviointimenetel-
miä yms. ja he voivat sopia tehokkaasta keskinäisestä 
työnjaosta oppilaan tukemisessa.

Kun oppilas saa riittävän ajoissa tarvitsemansa tuen, 
hän viihtyy koulussa paremmin, hän jaksaa pinnis-
tellä ja hänen motivaationsa säilyy paremmin, hä-
nen itsetuntonsa vahvistuu, hän kokee kuuluvansa 
ryhmään, hänen osallisuuden ja kuulluksi tulemisen 
sekä turvallisuuden tunteensa ryhmässä kokemuk-
sensa paranevat. Kun oppilas jaksaa ja rohkenee osal-
listua opetukseen ja luokan sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen, hän asemansa luokkayhteisössä ei heikkene 
vakavista oppimisen puutteista huolimatta. Näin 
hänen opiskelumyönteisyytensä ja toiveikkuus elä-
mään säilyy.

Oppilaan oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja tulla 
kuulluksi toteutuu paremmin, kun opettajan tukena 
toimii erityisopettaja, joka tuntee ja hallitsee kol-
miportaisen tuen säännökset. Kun opettaja joutuu 
toimimaan paljon yksin, hänen voimavaransa eivät 
riitä vastaamaan oppilaiden tarpeisiin eikä oppilaan 
etu toteudu. Ulkopuolinen konsultti voi myös joskus 
mallittaa opettajalle oppilaan kuulemista. 

Perheelle ulkopuolinen ammattihenkilö on oikeus-
turvakysymys, kun ratkaisut eivät ole yhden ihmisen 
käsissä. ”Ohjaavassa ja ratkaisukeskeisessä keskustelus-
sa perheiden näkökulma on yhtä tärkeä kuin koulun nä-
kökulma”, kasvatuskumppanuus toteutuu paremmin. 
”Yhdessä konsultti + ope + perhe perheiden tuntemus ja 
ymmärrys lisääntyy.” Kun konsultaatioon vielä yhdis-
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tyy erilaiset yhteisopettajuuden toteuttamisen muo-
dot, jolloin opettajat jakavat oppimisprosessin eri 
vaiheissa tekemänsä havainnot ja oppivat niistä yh-
dessä, höyty on moninkertainen, sillä jatkuva opet-
tajien ammatillinen yhteistyö koituu aina oppilaiden 
parhaaksi.

Oppilaiden yhteisölle, luokalle 
Useimmat osallistujat nostivat painokkaasti esille, 
että kun erityisopettaja toimii konsultoivalla otteella 
opettajan tukena ja/tai luokan-/aineenopettaja toi-
mivat muutoinkin yhteisopettajuuden periaattein, 
luokan kaikki oppilaat hyötyvät siitä - ei vain tukea 
tarvitseva oppilas. Opettaja saa ikään kuin lisää ai-
kaa oppilasta kohti ja kun opettajalla on lähellä tuki, 
hän rohkeammin lähtee kokeilemaan uusia tapoja 
toimia. Tuki kohdentuu luokassa paremmin ja te-
hokkaasti. Konsultaation on havaittukin laskevan 
aiemmin avunpyytämistä arastelleiden opettajien 
kynnystä tehdä yhteistyötä erityisopettajan kanssa.

 
”Konsultaatio ja ohjaus lisäävät koko luokan hyvin-
vointia mm. monipuolistamalla opetusmenetelmiä 
ja parantamalla opetuksen laatua. Perinteisesti lei-
maavaksi koettu erityisopetus saa uuden luonteen, 
kun erilaiset tukitoimet, kuten opetusmateriaalit 
ja –menetelmät saatetaan koko luokan käyttöön ja 
niistä hyötyvät kaikki”  

”Ollaan siirtymässä oppilaan näkökulmasta enem-
mänkin koko luokan näkökulmaan –mikä on hyvä 
asia!” 

Toinen monien esille nostama näkökulma oli luokki-
en työrauha-asiat. Kokeneet erityisopettajat tukevat 
varsinkin nuoria opettajia luokan hallintaan liitty-
vissä kysymyksissä. Kun esimerkiksi haasteellisesti 
käyttäytyvä oppilas saadaan opettajan ja erityisopet-
tajan konsultaatiolla asettumaan ja rauhoittumaan, 
koko luokan ilmapiiri ja sitä kautta työrauha para-
nee. Tämä puolestaan lisää kaikkien oppilaiden tur-
vallisuuden tunnetta ja kouluviihtyvyyttä. Kaikkien 
oppilaiden erilaisuuden sieto ja ymmärtäminen ke-
hittyy kun luokassa on erilaisia oppilaita. Konsultoi-
va opettaja voi yhdessä tukea tarvitsevan oppilaan ja 

hänen opettajansa kanssa jakaa asiallista tietoa eri-
laisista oppimisvaikeuksista, apuvälineistä, jne.

Konsultaatio voidaan lisäksi kohdistaa tietoises-
ti koko luokan ryhmädynamiikan kehittämiseen ja 
vuorovaikutustaitojen harjoitteluun käyttäen esim. 
NMI:n Koulun työrauha -mallia. Myös koulukiusaa-
misen vastainen Kiva Koulu® -toimenpideohjelma on 
tässä hyödyllinen. Luokkaa ennestään tuntematon 
observoija ja tarkkailija voi havaita paljon sellaista, 
mitä arjessa ei itse havaitse. Tällaisia ovat esimer-
kiksi ryhmädynaamiset ilmiöt ja oppilaiden käyttäy-
tymiseen vaikuttavat tekijät. Tärkeää on opettajan 
kyky ennakoida ja havainnoida syys-seuraussuhteita 
oppilasryhmässä. Rehtorit nostivat erityisesti esiin 
työrauha-asiat. ”Oppilaan saama tuki rauhoittaa luo-
kan työskentelyilmapiiriä ja luo näin ollen luokkaan ja 
koko kouluyhteisöön turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.”

Osallistujien mielestä konsultatiivinen työote voi 
parantaa opetuksen laatua ja laajentaa opettajan 
osaamista. Keskusteluissa nousivat esiin mm seu-
raavat seikat: erilaiset oppimisvaikeudet ja niiden 
huomioon ottaminen opetuksessa, eriyttävät työs-
kentelytavat, opetuksen strukturointi, visuaalisen 
materiaalin käyttö, hyvät käytänteet, toiminnalliset 
menetelmät ja oppimistyylit.

Opettajalle 
”Hyvä pointti, että konsultaatio on jakamista!” Osal-
listujien mielestä opettajaa ei saa jättää yksin uu-
den oppilaan kanssa. Konsultaation tavoitteena tu-
leekin olla opettajan tukeminen, vahvistaminen ja 
voimaannuttaminen opettajaa, hänen osaamistaan 
ja hallinnan tunnettaan laajentamalla. Usko omiin 
kykyihin vahvistuu ja opettajan ammatti-identiteetti 
saa tukea. Useiden tukea tarvitsevien oppilaiden 
keskellä opettajalla on paljon riittämättömyyden 
tunteita, joihin konsultaatiolla voidaan reagoida. 
Usein kolmiportaisen tuen prosesseissa kaivataan 
apua, jotta tuki toteutuisi paremmin. Konsultaatio 
madaltaa kynnystä pyytää apua ja huojentaa opet-
tajaa, koska joskus opettaja voi syyllistää itseään 
liikaa oppilaiden ongelmista. Myös opettajan pe-
dagoginen ymmärrys ja osaaminen lisääntyy, kun 
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opettajalla on matala kynnys saada erityisopettajan 
tukea kokeillakseen rohkeammin ja innovoidakseen 
uusia toimintamalleja. Samalla opettajan asenne 
erityisoppilaita kohtaan kehittyy ja innostunut työ-
ote saa oppilaatkin innostumaan ja motivoitumaan 
koulunkäynnistä. Monimutkaisissa ja haasteellisis-
sa koti–koulu –yhteistyötilanteissa konsultaatio voi 
toimia opettajan tukena monin eri tavoin niin, ettei 
opettaja koe jäävänsä yksin altavastaajan asemaan. 
Yksittäinen opettaja ja sitä kautta koko kouluyhteisö 
kykenee tukemaan kotien kasvatustyötä kohti kasva-
tuskumppanuutta. 

Silloin kun oppilaan pulmat ovat pitkittyviä ja mo-
nimutkaisia tai koti-koulu –yhteistyössä on ilmennyt 
erityisiä haasteita, opettajalle voi olla suuri hyöty sii-
tä, että hän voi pohtia asiaa ja keskustella konsultoi-
van erityisopettajan kanssa aivan kaikessa rauhassa. 
Tuolloin opettaja tarvitsee kuuntelijaa ja konsultaa-
tio on luonteeltaan hyvin työnohjauksellista. Eri-
tyisesti ulkopuolisen konsultoivan erityisopettajan 
kanssa kaoottisessa tilanteessa voi selventää ajatuk-
siaan, eritellä tapahtumakulkuja ja pysähtyä pohti-
maan. Tällöin erottuvat faktat ja tunteet toisistaan. 
Tällaisessa tilanteessa konsultaatiolla voidaan kiin-
nittää huomiota kaikkien oikeusturvaan. 

”Olen sen verran ulkopuolinen, että minulle voi pur-
kaa huoliaan niin oppilasasioissa ja joskus jopa työ-
yhteisön eripuraa aiheuttavissa asioissa.” 

”Tällainen sisäinen/ulkoinen rooli on mielestäni to-
della tärkeä niin oppilaan, vanhempien kuin opet-
tajienkin oikeusturvan kannalta. Jo yhteistyö kodin 
kanssa ei pelaa, on todella tärkeää edetä oppilaan 
asioissa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti et-
tei virheitä pääsisi syntymään.”

Lisäksi osallistujat korostivat, että opettajan työhy-
vinvointi ja työssäjaksaminen parantavat myös oppi-
laan hyvinvointia, motivaatiota ja koulumenestystä. 

Työyhteisölle 
”Muutos koskee koko työelämää.” Konsultaatio näh-
dään yhtenä systeemiälykkään ja inklusiivisen kou-
lun toimintatapana. Se tuo dynamiikkaa yhteisöön 
ja lisää henkilöstön osaamista. Keskeinen osaamisen 
lisäämisen substanssi on kolmiportaisen tuen omak-
suminen ja kehittäminen kouluilla. Se edellyttää 
aiempaa yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Osal-
listujien mielestä koulu toimii paremmin yhteisten 
arvojen ja tavoitteiden mukaisesti ja sitoutuminen 
on voimakkaampaa, kun nimenomaan konsultoiva 
erityisopettaja kertoo ja opettaa esim. kolmipor-
taisesta tuesta ja siihen liittyvistä lakivelvoitteista. 
Kun opettajat voivat saada konsultoivan erityis-
opettajan tukea, he toimivat suunnitelmallisemmin 
ja tarkemmin ohjeiden mukaan. Tällöin käytännöt 
esim. kolmiportaisessa tuessa muokkautuvat yhden-
mukaisemmiksi ja näin oppilaiden yhdenvertaisuus 
toteutuu paremmin. Kun luokan- tai aineenopettaja 
ja konsultoivan erityisopettaja kertovat työparina 
kokemuksistaan, muutkin rohkaistuvat kokeilemaan 
ja muuttamaan toimintamallejaan. Tämä saattaa hy-
vinkin vahvistaa yhteistoiminnallista työkulttuuria. 
Silloin ei olisikaan enää ”sinun ja minun oppilaita”, 
vaan ”meidän oppilaitamme”. 

Konsultatiivinen työote voi lisätä opettajien keski-
näistä luottamusta ja parantaa viestintää ja vuoro-
vaikutusta. Yksintoimimisen kulttuurin väistyessä 
ja yhteisvastuullisuuden lisääntyessä yksittäisen 
opettajan työn hallinnan ja turvallisuuden tunne li-
sääntyy. Hän ei koe jäävänsä enää yksin. Yhteinen 
asenneilmasto muuttuu asteittain positiivisemmaksi 
erityisoppilaita kohtaan. Luonteeltaan moniamma-
tillisessa työssä yksittäisen opettajan on entistä vai-
keampi hallita sitä laajaa työn kokonaisuutta, jota jo 
pelkästään säädösten ja koti-koulu –yhteistyön,  mo-
niammatillinen yhteistyön, tiedottamisen ym. hallin-
ta edellyttää. Opettajat tarvitsevat toinen toistaan ja 
kaikkien osaamisalueet täytyy saada käyttöön. Vain 
toimivalla yhteistyöllä resurssit saadaan riittämään.
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Koulutukseen osallistuneiden rehtoreiden mielestä 
konsultoivan erityisopettajan työ tarjoaa parhaim-
millaan suurta tukea myös rehtorille. Erityisopetta-
jat konsultoivatkin rehtoreita hyvin paljon. Konsul-
toiva opettaja voi olla rehtorin ”työpari” opettajien 
työhyvinvoinnin tukemisessa tukien samalla jaettua 
pedagogista johtajuutta. Rehtorin taakkaa helpottaa 
kun hän tietää, että opettajat saavat tukea ja että laki 
jalkautuu, käytännöt yhtenäistyvät ja tätä kautta 
sekä oppilaiden ja opettajien oikeusturva paranee. 
Rehtorit korostivat konsultoivan työotteen merki-
tystä myös oppilashuoltotyössä. Konsultoiva työote 
edistää oppilashuoltotyötä erityisesti valmisteluvai-
heessa ja koti-koulu –neuvotteluissa. Tavoitteena 
tulisikin olla yhteisöllinen ennaltaehkäisevä oppilas-
huoltotyö.

Konsultaation toteutusmalleja ja suunnitelmia

Koulutukseen osallistuneiden tavoitteena oli kou-
lutuksen aikana sekä vahvistaa  ohjauksen taitoja 
että laatia konsultaation rakenne- ja toteutusmallia 
omaan kuntaan. Osallistujissa oli myös paljon yksit-
täisiä pienten kuntien erityisopettajia, jotka laativat 
koulu- tai kuntakohtaisia kuvauksia, suunnitelmia 
tai toimenpidelistoja, miten konsultatiivista työ-
otetta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ja millä 
reunaehdoilla. Malleja ja suunnitelmia on käsitelty 
erityisopettajien, rehtoreiden, kuntakohtaisten ke-
hittämis-, suunnittelu- ja ohjausryhmien, lautakun-
nan ja opetustoimen johdon kokouksissa. Suurin osa 
malleista tai suunnitelmista on kuntakohtaisia ja ne 
kattavat useimmiten esi- ja perusopetuksen vuosi-
luokat 1 - 9. Malli tai suunnitelma sisältyi joissakin 
kunnissa osana meneillään olevaan laajempaan ope-
tusrakenteiden kehittämiseen. 

Konsultaation toteutusmallit tai –suunnitelmat si-
sältävät seuraavat osat:
1. Ohjauksen ja konsultaation kehittämisen lähtö-

kohta
2. Toimintaympäristön kuvaus 
3. Konsultaation ja ohjauksen käytännön toteut-

tamismalli: miten konsultaatio käytännössä or-
ganisoidaan ja toteutetaan, resursointi, sisällöt, 
toimintatapa, koulun sisäinen, koulujen välinen 
ja ulkoinen konsultaatio

4. Konsultoivien opettajien työnkuva ja osaamis-
alueiden määrittely: laaja-alainen yleinen eri-
tyispedagoginen osaaminen ja syväosaaminen, 
mahdollinen koordinointi. Kuvaus voi myös 
vaihtoehtoisesti painottua konsultaation ja oh-
jauksen toteuttamiseen osana kunnan kaikkien 
erityisopettajien työtä. 

5. Konsultoivien erityisopettajien palkkaus- tai 
palkkiokäytännöt.

6. Konsultoivien erityisopettajien verkostot ja 
työnohjaus, muu tuki ja näiden toteutus

7. Tiedottaminen: Miten konsultaation toteut-
tamisesta tiedotetaan rehtoreille, opettajille ja 
muulle henkilöstölle? Miten konsultaatiota tila-
taan koulun sisällä, toiselta koululta, koulun ul-
kopuolelta? 

Monissa kunnissa vielä kartoitetaan erityisopettaji-
en osaamisalueita.  Kaikista malleista löytyy vähin-
tään suunnitelmaa tai kuvausta siitä, miten kouluilla 
tullaan toteuttamaan ja lisäämään konsultaatiota ja 
ohjausta osana erityisopettajien työtä. Tavoitteena 
kaikissa on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
varhainen tuki opetushenkilöstöä tukemalla. Luon-
nollisesti malleissa otetaan huomioon salassapitoa 
koskevat säädökset.  Joidenkin isompien paikkakun-
tien malleissa konsultaatiopalvelut kytketään osak-
si paljon laajempaa yhteisöllisen koulukulttuurin ja 
henkilöstön osaamisen kehittämisen ja työhyvin-
voinnin kontekstia. 

Hyvin monessa suunnitelmassa minimitavoitteena 
oli nimetä erityisopettajien viikkotyöaikaan konsul-
taatiotunti tai -tunteja, joilla taattaisiin välituntia 
pidempi rauhallinen aika ja paikka opettajien ohjaa-
miselle. Samoin kuvattiin niitä kolmiportaisen tuen 
prosessien, oppilashuollon ja erityispedagogisia osa-
alueita, joista erityisopettajat konsultoivat. Pääosin 
malleissa kuvataan erityisopettajien tuottamia kon-
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sultaatio- ja ohjauspalveluja kunnan sisällä. Monis-
sa malleissa mainitaan myös oppilashuoltoryhmien 
oppimisen tuki –ryhmä sekä nimetään ne kunnan 
ulkopuoliset yhteistyötahot, joista kouluille  haetaan 
konsultaatiotukea.

Konsultaation toteutus voidaan kuvata neljällä ta-
solla: oman koulun, alueen, kunnan ja kunnan ul-
kopuoliset konsultaatiopalvelut. Useimmat nimesi-
vät ottavansa käyttöön ainakin oman koulun tason 
laaja-alaisen konsultaatiomallin, jossa organisoidaan 
erityisopettajaresurssia niin, että jokaisella koululla 
on saatavissa erityisopettajan konsultaatiota. Tämä 
osuus kuului kaikkiin koulutason suunnitelmiin. 
Laskennallisesti tämä edellyttää nykyisen kolmipor-
taisen tuen kontekstissa, että yhtä erityisopettaa 
kohden olisi noin 100 oppilasta (riippuen koulun eri-
tyisryhmien määrästä).

Niissä kunnissa, joissa varhaiskasvatus- ja opetuspal-
veluissa on aluemalli, nimettiin lisäksi alueen kou-
luilla saatavaa muuta spesifimpää tukea ja ketkä kon-
sultoivat erityisopettajat sitä antavat.  Kuntatason 
malleissa nimetään myös, miten koulut voivat saada 
konsultaatiotukea mahdollisista keskitetyn erityis-
opetuksen yksiköistä. Alue- tai kuntatasolle nimet-
tiin usein yhdistelmämalli eli konsultaatiopalveluja 
antavat erityisopetuksen koordinaattorit. Heillä on 
erilaisia suunnittelu-, kehittämis- ja hallinnollisia 
tehtäviä oppilaiden tukeen ja oppilashuoltoon liitty-
en.

Näiden erityisopettajien tuottamien ohjaus- ja kon-
sultaatiopalveluiden lisäksi malleissa nimetään usein 
oppilashuoltohenkilöstön, sosiaali-, terveys- ja nuo-
risotoimen, sairaalakoulujen ja Valteri -oppimisen 
ja koulunkäynnin tuen verkoston yksiköt tai muut 
alueella sijaitsevat konsultaatiota antavat yksiköt. 
Tällöin saadaan muodostettua kokonaiskäsitys saa-
tavilla olevista konsultaatiopalveluista. 

Osallistujissa oli vain muutama sellainen erityis-
opettaja-koordinaattori, jolla ei ollut lainkaan omia 
opetustunteja ja heillä oli erillinen palkkasopimus. 
Opetusvelvollisuustuntien ja opettajan tavanomai-
sen yhteistyöajan (YT) lisätyönä tehtävästä konsul-
taatiosta osalle osallistujista ei ole maksettu mitään 
erillistä korvausta eikä sitä oltu nimetty heidän 
työnkuvaansa virallisesti. Malleissa tähän esitetään 
korjausta. Suunnitelmissa palkkaus- tai palkkiota-
poina nimettiin TVA–korvaus, OVTES:n mukaiset 
erilliskorvaukset, muut erilliskorvaukset, henkilö-
kohtaiset lisät, yksittäisillä sopimuksilla opetusvel-
vollisuuden huojennuksilla tai opetusvelvollisuuteen 
kuuluvilla ”liikkuvilla” tunneilla. 

Useimmissa kunnissa toimi oma tai yhdessä naapu-
rikuntien kanssa säännöllisesti kokoontuva erityis-
opettajien verkosto ja lukuisia muita yhteistyöryh-
miä, joissa harjoitettiin keskinäistä konsultaatiota 
ja kollegiaalista tukea. Vain harvalla osallistujista oli 
työnohjausta tarjolla koulutuksen aikana. Se koettiin 
kuitenkin tärkeäksi kaikille – ei vain konsultoiville 
erityisopettajille. Keskinäisten tapaamisten todettiin 
toimivan usein työnohjauksellisesti.

Seuraavilla sivuilla muutamia käytännön esimerkke-
jä konsultaation toteutusmalleista ja suunnitelmista.
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Kun tarvitset toista kättä, olemme käytettävissänne!

Rovaniemen kaupunki, Koulupalvelukeskus

Ohjauksen ja konsultaation kohderyhmänä ovat kasvatus- ja opetushenkilöstö, päiväkoti- ja
kouluyhteisöt sekä perheet.

Ohjausta ja konsultaatiota antavat 10 ohjaavaa erityisopettajaa, joista kaksi on varhaiskasvatuksen 
konsultoivaa erityisopettajaa. 

Ohjaavien opettajien ohjauksen ja konsultoinnin pääpaino on asiantuntijaohjauksessa.

Ohjaus- ja konsultaatiotoimintaa koordinoi erityisopetuksen koordinaattori.

YHTEYSTIEDOT: 
Irmeli Vähäaho, Erityisopetuksen koordinaattori 
Puh. 0400-950162
Koulupalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi

TOIMINNALLA VAHVISTETAAN
 kasvu- ja oppimisympäristön toimijoiden 

tietämystä

 opettajan ja tiimin ohjaustaitoja

 huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä

 kasvatus- ja opetustiimin menetelmä-
osaamisen taitoja

 tuen kolmiportaisuuden toteutumista.

OHJAUKSEN JA KONSULTAATION 
TOTEUTTAMISTAPOINA OVAT

 pedagoginen ohjaus ja koulutus

 ohjaukselliset ryhmät henkilöstölle

 samanaikaisopetus – työparitoiminta

 mallintaminen

 menetelmäosaamisen jakaminen

 perheohjaus- ja vertaisryhmätoiminta.

PERUSTIEDOT:

PAIKKAKUNTA: ROVANIEMI (ASUKASLUKU 61 300)

PERUSKOULUJA: 25, JOISTA YHTENÄISKOULUJA 6, YLÄKOULUJA 1, OPPILAITA YHTEENSÄ 5400

ESIOPETUSTA TARJOAVIA PÄIVÄKOTEJA: 37, JOISTA 6 ON YKSITYISTÄ OSTOPALVELUPÄIVÄKOTIA. 
ESIOPETUSTA JÄRJESTETÄÄN LISÄKSI 3:LLA KOULULLA. ESIOPPILAITA YHTEENSÄ 680.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN 
OHJAUS- JA 
KONSULTAATIOPALVELUT

K
onsultatiivinen ja ohjaava työote käytännössä: R

O
V

A
N

IEM
I
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Perusopetus
Sivistystoimiala

Turun HYPE – tiimi: erityisopettajat Sanna Hir-
vensalo, Päivi Kallio-Saha, Sirkku Kinos, Leena 
Kulmala, Marika Rae, Kati Savolainen, Annamari 
Tulla, Tuija Vänni

Ohjaus ja konsultaatio osana osaami-
sen kehittämistä Turun  
perusopetuksessa 

• Turun perusopetuksessa lukuvuonna 2013 
– 2014 on oppilaita n. 12 600, joista n. 10% 
tehostetun tuen oppilaita ja n. 10 % erityisen 
tuen oppilaita.

• Kouluja on yhteensä 45 kpl, joista yhtenäis-
kouluja 12 kpl. Oppilasmäärät ovat n. 100 – 
1000 oppilasta/ koulu.

• Päätoimisia opettajia on 1036 kpl, joista 
erityisopettajia ja erityisluokanopettajia 
yhteensä 271 kpl. 

 
Opettajien välinen yhteistyö

 Yhteinen työ
• yhteissuunnittelu 
• yhdessä työskenteleminen 
• pedagoginen arviointi
• vertaisoppiminen  
• erityisosaamisalueiden hyödyntäminen  
• yhteinen vastuu 

Toteutusmuotoja
• yhteisopettajuus
• joustavat ryhmittelyt
• eriyttävä opetus
• pistetyöskentely
• vuorotteleva opetus 

Erityisopettajan antama pedagoginen 
tuki koulussa

• YT-aikana tehtävä konsultointityö
• välitunti-, käytävä- ja puhelinkeskustelut
• sähköposti- ja Wilma- viestit
• kumppanina pedagogisten asiakirjojen laa-

dinnassa
• yhteisöllinen oppilashuolto; mm. valmistelu
• kodin ja koulun yhteistyöpalaverit
• verkostopalaverit
• avustajien ohjaaminen ja työn tukeminen
Miten käytäntö ja virkaehtosopimus kohtaavat?

Alueellinen konsultoiva erityisopettaja 
KERO
 
jokaisella perusopetuksen yhteistyöalueella 
(pohjoinen, itäinen, eteläinen) toimii yksi konsul-
toiva erityisopettaja KERO 
• osa-aikaista erityisopetusta antava erityis-

opettaja 
• oman opetustyönsä ohella
• työaika 1 pv/ vk
• toimikausi 3 vuotta
• aluerehtori nimeää
  
KEROjen tehtävät

• tiedottaa alueellaan oppilaan tukeen liittyvis-
tä asioista

• toimii alueensa tukipalvelujen ja koulujen 
yhdyshenkilönä, verkostolinkkinä 

• toimii monialaisen oppilaan tuen aluetiimin 
(OTA-tiimi) puheenjohtajana

• osallistuu alueellisen rehtoriryhmän kokouk-
siin

• konsultoi pedagogisena asiantuntijana esim. 
koulujen yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmis-
sä ja opettajapalavereissa 

• järjestää oppilaan tukeen liittyviä koulutuk-
sia ja erityisopettajien yhteisiä palavereja
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Konsultaatio: Perusopetuksen yleinen 
konsultaatio-ohjeistus tulosaluejohta-
jan päätöksen mukaan

• ennalta sovittua asiantuntijakonsultaatiota 
ryhmille tai yksittäisille työntekijöille

• ennalta sovittua oppilaskohtaista konsultaa-
tiota esim. yksilöllisistä oppimistavoista 

• neuvontaa ja ohjausta omalta erityisosaami-
sen alueelta

• pohjautuu voimassa olevaan valtakunnalli-
seen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan

• tapahtuu pääsääntöisesti opettajan oppitun-
tien ulkopuolisella ajalla 

• jos omien oppituntien kanssa päällekkäin, 
anotaan palkatonta virkavapautta

• konsultaatiotunnin korvaus on 34 €/ 60min, 
matkakulut virkaehtosopimuksen mukaan

• tarjotaan myös muille kunnille
 

Konsultaatiota voivat antaa

• opettajat, joilla on pedagogista erityisosaa-
mista 

• tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden oh-
jaamiseen ja opettamiseen 

• kolmiportaisen tuen mukaisiin opetusjärjes-
telyihin 

• yhteisopettajuuteen 
• opetuksen eriyttämiseen
• maahanmuuttajaopetuksen opetusjärjeste-

lyihin
• muuhun pedagogiseen osaamisalueeseen 

Varjostus

• on osaamisen kehittämistä, jossa opettaja 
seuraa aktiivisesti toisen opettajan ohjaus- 
ja opetustyötä

• kokonaisuuteen kuuluu tavoitteellinen 
suunnitelma ja lopuksi yhteisarviointi

• varjostajalla palkallinen koulutusvirkava-
paa ja sijainen

• varjostettavan opettajan palkkiot:
• koko päivän varjostus 87 € sisältäen oh-

jauskeskustelutunnin ennen ja jälkeen 
varjostuksen

• puolen päivän varjostus (3h) 58 € sisältäen 
yhden tunnin ohjauskeskustelun

Varjostussuunnitelma ja varjostuksen  
arviointi

suunnitelma:
teema, tavoite, varjostuksen ja ohjauskeskuste-
lujen ajankohdat  

arviointi:
• varjostava opettaja: 
lyhyt kuvaus varjostuksen toteuttamisesta ja 
tavoitteen toteutumisesta sekä soveltuvuudesta 
omaan työhön
• varjostettava opettaja: 
arvio asetetun tavoitteen toteutumisesta ja 
ohjaajana toimimisesta  

K
onsultatiivinen ja ohjaava työote käytännössä: T

U
R

K
U
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Kangasalan kunnassa on perus
opetuksessa 
• alakouluja 13
• yläkouluja 2
• yhtenäiskoulu 1
• lukuvuonna 2013-2014 oppilaita perus-

opetuksessa 3677 
• 90 esioppilasta perusopetuksen puolella, 

344 varhaiskasvatuksen puolella

Erityisopetuksen alueet Kangasalla
Toimii myös aluerehtorimallin alueina
• Itäinen alue: yksi pienryhmä,  

kolme laaja-alaista
• Läntinen alue: yksi pienryhmä,  

9 laaja-alaista
• Keskinen alue: kolme pienryhmää,  

12 laaja-alaista
• Kunnan keskitetty erityisopetus: kuntout-

tavat ryhmät, E11- ja T11  -luokat 
• Erityisluokkien opettajat antavat 

tarvittaessa konsultaatioapua yleis-
opetukseen. 

• Muu erityisopetus: perhekoti ja sijaishuol-
tolaitos

• Varhaiskasvatuksen puolella ja esiopetuk-
sessa on kunnassa viisi konsultoivaa var-
haiskasvatuksen erityisopettajaa. Lisäksi 
2-3 ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajaa. Yksi konsultoivista 
erityisopettajista koordinoi koko kunnan 
varhaiskasvatuksen erityisopetusta. 

Ajatuksia Kangasalla

• Erityisopetuksen aluetiimit ja erityisope-
tuksen ohjausryhmä ovat pohtineet pe-
rusteita erityisopettajien konsultaatiotun-
neille.

• Kunnassamme konsultaatioasiaa on kä-
sitelty opetuksen johtoryhmässä, luot-
tamusmiesten kanssa, opettajien am-
mattiyhdistyksessä, erityisopetuksen 
ohjausryhmässä ja erityisopetuksen alue-
tiimeissä.

Kolmiportaisen tuen koordinointi  
Kangasalla

Johtava erityisopettaja
• Koordinoi koko kunnan kolmiportaisen 

tuen toimintaa.
• On mukana/käytettävissä sekä palavereis-

sa että puhelimitse konsultaatioapuna.
• Johtava erityisopettaja tiedottaa rehtorei-

ta ja erityisopettajia myös erikseen.
• Erityisopettajat, luokan- ja aineenopet-

tajat, rehtorit, koulunkäynnin ohjaajat  
ja huoltajat ottavat tarvittaessa yhteyttä  
suoraan johtavaan erityisopettajaan.

Erityisopetuksen ohjausryhmä, koottu 
alueiden edustajista
• Kokoontuu johtavan erityisopettajan joh-

dolla noin kerran kuukaudessa.
• Ryhmään kuuluu erityisopettajia ja rehto-

reita.
• Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehit-

tää ja seurata koko kunnan kolmiportaisen 
tuen toteuttamista. 

• Suunnittelee erityisopetuksen ja ohjaaja-
resurssin lukuvuosittaista käyttöä alue-
tiimien kartoituksen = kentän tarpeiden 
mukaisesti.

• Tieto kulkee erityisopetuksen ohjausryh-
mästä aluetiimeihin ja sieltä kentälle. 

Aluetiimit (itä/keski/länsi)
• Kokoontuvat  suunnilleen samalla aika-

taululla kuin ohjausryhmä.
• Palavereihin kutsutaan alueen erityisopet-

tajat, rehtorit, varhaiskasvatuksen erityis-
opettajat, sekä koulupsykologit ja koulu-
kuraattorit.

• Keskustelua käydään sekä aluetiimeistä 
ohjausryhmän suuntaan, että toisin päin.

• Ryhmien tehtävänä on mm. suunnitella 
oman alueensa kolmiportaisen tuen toi-
mintaa.

KOLMIPORTAISEN TUEN ALUEMALLI KANGASALLA
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Yhteiset luokat 

• 1-6e  Koulunkäynti- ja sosiaalisia taitoja tukeva ja kuntouttava  opetus
• 7-9G Koulunkäynti- ja sosiaalisia taitoja tukeva ja kuntouttava opetus
• E1a, E1b ja E1c  Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kun-

touttava opetus
• E2a ja E2b  Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilai-

den kuntouttava opetus  

Opetuksen ja tuen johtotiimi 

• Jakaa alueille vuosittain erityisopetus- ja avustajaresurssit
• Jakaa kaupungin yhteisten erityis- ja pienluokkapaikat keväällä seuraavalle lukuvuodelle 

hakemusten perusteella
• Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava 

opetus E1a E1b E1c (yht. 24 opp.)
• Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden 

kuntouttava opetus E2a E2b(yhteensä 8 opp.)
• Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus pienluokassa 1-6e ja 7-9G (yh-

teensä 20 opp.) 

Johtotiimi

• Päättää hakemusten perusteella toiselta alueelta pienluokkapaikkaa hakevien opiske-
lupaikasta

• Toimii aluetiimien ohjausryhmänä
• Kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa
• Osallistujat: opetusjohtaja, jokaiselta alueelta rehtori sekä molemmat erityisopetuksen 

koordinaattorit (alakoulu ja yläkoulu) 
• Kokousten muistiot toimitetaan myös koulunjohtajille

Opetuksen ja tuen aluetiimi

• Hakee seuraavan vuoden resurssit alueelleen tammikuun loppuun mennessä
• Hakee keväällä seuraavan vuoden pienluokkapaikat huhtikuun aikana
• Päättää alueensa erityisopetuksen järjestämisestä annettujen resurssien mukaisesti
• Toimii oman alueensa oppilashuoltoryhmien ohjausryhmänä
• Kokoontuu kerran kuukaudessa
• Osallistujat: alueen koulujen rehtorit, joka koululta yksi eo, koulupsykologi, sosiaalioh-

jaaja, varhaiskasvatusjohtaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja
• Kokousten muistiot opetuksen johtotiimin jäsenille

Erityisopetuksen ja tuen malli perusopetuksessa
Jämsä | Kaisu Piirto, Päivi Pitko

K
onsultatiivinen ja ohjaava työote käytännössä: JÄ

M
SÄ
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Eo- ja avustajaresurssien määräytyminen 
alueille laskentakaavion avulla, jossa huomioidaan: 

• Oppilasmäärä
• Etp: erityisen tuen päätösten kokonaismäärä
• Etp-käytös: oppilaat, joilla ETP käyttäytymisestä
• Etp-aineet: kaikkien yksilöllistettyjen oppiaineiden lukumäärä
• Yleisen tuen OS
• Tehostetun tuen OS
• Tehostetun tuen aineet
• Tehostetun tuen käytös-OS
• 11-v. oppilaat

Koordinaation toimintamalli

• Koordinaattorit
• Alakoulujen koordinaattori ja varahenkilö
• Yläkoulujen koordinaattori ja varahenkilö

• Konsultointi ja konsultoinnin koordinaatio
• Molemmilla koordinaattoreilla resurssivaraus, joka tulee 

erityisopetusresurssin ulkopuolelta
• 2 aamupäivätuntia/vko
• 2 iltapäivätuntia/vko 

Osaamisalueet

• Kunnassa olemassa olevat osaamisalueet
• Integroitu erityisopetus
• Luokkamuotoinen erityisopetus
• Laaja-alainen erityisopetus
• Kehitysvammaopetus

• Kartoitetaan koko henkilöstön syväosaaminen
• Lisäksi valtion erityiskoulujen konsultaatio
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Pälkäneen aluekonsultaatiomalli

Pälkäne on noin 6800 asukkaan vireä maaseutukunta, jossa yhdistyvät elinvoimaiset kylät, 
turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen 
yrittäjyys. Pälkäneen kouluverkko on laaja. Lukuvuonna 2013–2014 Pälkäneellä toimi 7 
alakoulua, 2 yläkoulua (joista toinen yksityinen), sekä lukio. Talouden 
tasapainottamisohjelman myötä Pälkäneellä lakkautetaan kaksi koulua ja henkilökuntaa 
vaihtuu koulusektorilla myös muista syistä. Kun muutoksia joudutaan kohtaamaan ja niihin 
sopeutumaan, voidaan samalla muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Mallin lähtökohtana on, että Pälkäneen kouluverkostosta muodostetaan kolme 
konsultaatio- ja yhteistyöaluetta, joiden sisäisen yhteistyön mahdollisuuksia voidaan 
kehittää yhdessä. Tavoitteena oli luoda yhteismitallinen toimintamalli kunnan kouluihin. 
(mm. resurssien jakoon, opetukseen suunnattuun tukeen talouden tasapainottamis-
kysymykset huomioiden), uudistaa palvelurakennetta, toimintakulttuuria ja ajattelutapoja, 
sekä lisätä koko kentän ja opetustoimen sisäistä tuloksellisuutta ja toimivuutta.
Erityisopettajien työnkuvaa lähdettiin muuttamaan entistä konsultoivampaan suuntaan, ja 
erityisopettajista muodostettiin alueellisia työpareja. Varhaista puuttumista lasten kielellisiin 
ongelmiin pyrittiin tehostamaan suuntaamalla koulun erityisopettajien tukea myös 
varhaiskasvatuksen puolelle. (Kunnan puheopetuksen konsultoiva erityisopettaja).

Aluekonsultaatiomallin lähtökohdat ja edut

Alueellinen tasa-arvo. Kaikissa kunnan kouluissa toteutuvat perusopetuslain mukaiset 
tukimuodot. Kaikki oppilaat saavat samat tukimuodot asuinpaikasta riippumatta. 

Kustannustehokkuus. Pystytään tarjoamaan tukea suuremmalle määrälle oppilaita 
varhaisemmassa vaiheessa entisellä resurssilla. Suoria säästöjä syntyy mm. matkustus- ja 
kuljetuskustannusten vähenemisestä, keskitetyistä hankinnoista ja koulutuksista. Pitkän 
tähtäimen säästöjä syntyy onnistuneemmista koulupoluista syrjäytymisvaarassa olevien 
oppilaiden kohdalla.

Keskitetyt hankinnat. Koulukohtaisista hankinnoista voidaan siirtyä myös aluekohtaisiin. 
Jotain materiaalia voidaan käyttää koko alueen oppilaiden hyödyksi. Siirrytään samoihin 
kirjasarjoihin. Opettajat voivat vaihtaa kokemuksiaan ja kehittämäänsä opetusmateriaalia 
toisilleen.
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onsultatiivinen ja ohjaava työote käytännössä: P
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Kuljetus – ja matkakulusäästöt. Lähikouluperiaatteen mukaisesti tuki ulotetaan
lähikouluun, erityisopettajien aluetoiminta- ja työparimalli vähentää pitkän matkan 
siirtymisiä niin oppilailla kuin opettajilla. Kuljetusten järjestäminen paikallistaksien 
aikataulujen kanssa saattaa helpottua.

Tehokkaammat toimintatavat. Ajatellaan uudella tavalla opetuksen järjestämisestä.
Otetaan käyttöön tukijaksot, mietitään työnjakoa ja tärkeysjärjestystä, luodaan joustavia 
opetusryhmiä, palkitetaan oppitunteja, laaditaan joustavat lukujärjestykset, pidetään 
samanaikaisopetusta.

Kohdennetut resurssit. Resurssien jakaminen voidaan normittaa yhdenmukaisten 
kriteerien mukaan (joihin kaikki voivat sitoutua). Huomioidaan realistisesti koulu- ja 
aluekohtainen tarve. Oppilasmäärän sijaan tarkastellaan myös alueella olevat kulloisetkin 
oppilastilanteet ja haasteet. Resurssien muuttumista seurataan (aluetiimit ja sivistystoimen 
kehittämisryhmä). Pyritään pysyvistä ratkaisuista joustaviin käytänteisiin. Avustajien 
joustava liikkuminen ja joustava työjärjestys. Pyritään alueelliseen yhdenmukaisuuteen.
Kaikissa kunnan kouluissa on yhtä hyvä tuen saatavuus.

Opettajan saama lisätuki. Opettaja, avustaja ja erityisopettaja muodostavat opetustiimin.
Jaettu huoli, jaettu ideointi. Opettaja ei jää yksin haastavienkaan oppilaiden kanssa.

Verkostot ja yhteistyö. Otetaan käyttöön alueen sisäisen yhteistyön monet 
mahdollisuudet, kuten koulutus ja konsultaatioyhteistyö, alueelliset yh-tunnit ja erilaiset 
yhteistyömahdollisuudet.
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TYÖRAUHA KAIKILLE - TOIMINTAMALLI 

TYÖRAUHAONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

”Kouluun täytyisi saada sellainen henki, että työrauhaongelmista uskal-
lettaisiin puhua avoimesti ja opettajat uskaltaisivat kysyä kollegoilta neu-
voja tarvittaessa. Työrauhaongelmia pitäisi pohtia yhdessä ja aihe täytyisi 
pitää säännöllisesti keskustelussa, esim. viikkopalaverissa. ”Curling-opet-
tajuus” ei ole aitoa sitoutumista, vaan työrauha vaatii kaikkien työyhtei-
sön aikuisten sitoutumisen. Työrauha onkin opeteltavissa oleva asia, se ei 
ole kiinni persoonasta, vaan toimintatavasta.”
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TYÖRAUHA KAIKILLE – TOIMINTAMALLI 
TYÖRAUHAONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmi-
en vähentämiseksi oli HYPE-hankkeeseen kuulunut 
koulutus- ja kehittämishanke, jonka toteutti Oppi-
misvaikeuksien tutkimus- ja kehittämistyön yksikkö 
Niilo Mäki Instituutti (NMI). Koulutusryhmiä toteu-
tettiin kuusi ja osallistujia oli kaikkiaan 153 Kuopios-
sa, Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa 
ja Rovaniemellä. Koulutus oli tarkoitettu luokkia 5 
- 9 opettaville opettajille, erityisopettajille ja oppi-
lashuoltoryhmien edustajille. Osallistujilta toivottiin 
kiinnostusta Työrauha kaikille – toimintamallin so-
veltamisesta ja toteuttamisesta omilla kouluillaan.

Työrauha kaikille – toimintamalli on oppimisen ja 
koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tu-
kea luokkia, joissa työrauhaongelmat ovat muodos-
tuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimi-
mallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien 
esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisil-
mapiiriä luokassa.

Koulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla osallistujat 
perehtyivät Työrauha kaikille -toimintamallin pe-
riaatteisiin ja toteuttamistapoihin. Koulutus antoi 
osallistujille valmiudet suunnitella ja toteuttaa Työ-
rauha kaikille – toimintamallia omalla koululla sekä 
vastata oman koulun henkilökunnan perehdyttä-
misestä toimintamallin toteutukseen. Osallistujat 
voivat ensimmäisen lähijakson jälkeen toteuttaa oh-
jatusti Työrauha kaikille – toimintamallin kokeilua 
omalla koulullaan. Toisella lähijaksolla syvennettiin 
aiemmin opittua, saatiin toimintamallin toteutuk-
seen lisää työkaluja sekä keskusteltiin toteutuneista 
kokeiluista. Ohjaajakoulutuksen perusteet oli kah-
den lähikoulutuspäivän mittainen kokonaisuus ja 
siihen liittyi vielä yhden päivän jatko-osa.

Toimintamalli on yhdenmukainen tutkimuksissa hy-
viksi ja toimiviksi osoittautuneiden mallien kanssa. 
Opetushallitus on rahoittanut vuonna 2011 Työ-
rauha kaikille – toimintamallin kehittämistä, tutki-

mista ja levittämistä Keski-Suomen ja Itä-Suomen 
KELPO- kehittämisverkostoihin kuuluvien kuntien 
yläkouluissa. Niilo Mäki Instituutti on organisoi-
nut hanketta, jossa on kerätty tutkimustietoa TYÖ-
RAUHA KAIKILLE -mallin vaikuttavuudesta ja sovel-
lettavuudesta erityyppisiin yläkouluihin. Niilo Mäki 
Instituutin yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat 
olleet Kelpo kehittämisverkostoihin kuuluvat kun-
nat sekä Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopis-
to. Alustavat tutkimustulokset toimintamallin vai-
kuttavuudesta työrauhaongelmien vähentämiseksi 
ovat erittäin rohkaisevat.

Työrauha kaikille –koulutuksen osallistujilta pyydet-
tiin koulutuksen eri vaiheissa vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: 
 

1. Mitä odotat Työrauha 
-koulutukselta muuttuvassa 
opettajan työssä?

Kooste opettajien vastauksista
Opettajien mukaan koulutus valmistaa jo vastassa 
oleviin haasteisiin, mutta luo kuitenkin uskoa mallin 
toimivuuteen, koska työrauha-mallissa on harkittu 
sisältö ja se sopii suoraan käytäntöön. Malli par-
haimmillaan motivoi omaa työskentelyä ja luo uskoa 
siihen, että työrauhaongelmiin voi todella vaikuttaa.

Opettajat odottivat koulutuksesta käytännön neu-
voja työrauhaongelmien tunnistamiseen ja työrauha-
ongelmatilanteissa toimimiseen sekä ideoita mallin 
toteuttamiseen omalla koululla. Menetelmän käytön 
sisäistämisen ja hyvä perehdytyksen koettiin anta-
van uskallusta kokeilla mallia omassa koulussa. Tätä 
kautta on mahdollista saada konkreettista hyötyä 
koulun arkeen. Kun mallia pääsee kokeilemaan, omia 
toimintatapoja voi oppia tarkastelemaan kriittisesti 
ja uudessa valossa.
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2. Miten Työrauha kaikille -malli 
voisi tukea työyhteisön hyvinvointia 
ja mitä mallin soveltaminen 
työyhteisöltä vaatii? 

Kooste opettajien vastauksista
Opettajien mukaan uuden toimintamallin markki-
nointi ja sisään ajaminen vaatii vaivannäköä ja hy-
vän perehdytyksen koulun henkilökunnalle, jotta 
malli toteutuu käytännössä. Työrauha kaikille –malli 
perustuu yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Tämä 
vaatii opettajilta ja koko työyhteisöltä sitoutumista 
ja halua oppia ja kokeilla uutta. Erityisesti johdon si-
toutuminen ja motivaatio on tärkeää, jotta mallista 
tulisi merkittävä yhtenä koulun vakiintuneena käy-
täntönä. Sitoutumista edesauttaa avoin keskustelu 
kollegojen kanssa ja kokemusten vaihtaminen mallin 
käytöstä. Tämä voikin tuoda työyhteisöön enemmän 
yhdessä tekemisen kulttuuria sen sijaan, että mureh-
ditaan ongelmien äärellä yksin. Silloin voidaan oi-
valtaa, että työrauha on kaikkien yhteinen asia, eikä 
vain yksittäisten opettajien murhe. 

3. Oletko Työrauha -koulutuksen 
myötä havainnut koulussasi 
kehittämisen kohteita ja miten 
muutokset voitaisiin saavuttaa?

Kooste opettajien vastauksista
Opettajien vastauksissa korostui tarve yhtenäis-
tää työyhteisön toimintatapoja ja luoda yhtenäistä 
toimintakulttuuria. Sitoutuminen työyhteisönä ja 

johdon sitoutumisen muutoksiin ja uusiin toimin-
tamalleihin tuli voimakkaasti esiin. Työrauha-malli 
on toimintatapa, joka lähtökohtaisestikin vaatii yh-
teisöllisyyttä ja siten se voi osaltaan yhtenäistää toi-
mintakulttuuria.
Opettajien kokemuksen mukaan Työrauha-mallin 
käyttöönotossa olisi hyvä olla mukana yksi luokka 
kerrallaan. Tärkeäksi koettiin myös keskittyminen 
koko luokkaan, ei yksittäiseen oppilaaseen. Edelleen 
rankaisemisen sijaan tulisi miettiä enemmän tekojen 
seuraamuksia ja palautteen antamiseen tulisi kiinnit-
tää entistä enemmän huomiota. Palautteen antami-
sen perusteiden ja toiminnan tavoitteiden tulisi olla 
selkeämpiä ja niistä pitäisi olla parempi yhteisym-
märrys opettajien ja oppilaiden kesken. Opettajien 
mielestä oppilaille annetaan liian vähän palautetta 
ja annettavan palautteen laatua pitäisi parantaa. Pa-
lautteessa pitäisi korostua myönteisyys ja huomiota 
pitäisi keskittää enemmän positiivisiin asioihin ne-
gatiivisten sijaan, koska “käytös, johon kiinnität eniten 
huomiota, on käytöstä, jota tulet jatkossa eniten kohtaa-
maan”. Tuomitsemisen sijaan pitäisi kehua, kiittää ja 
kannustaa nykyistä paljon enemmän.

Kouluun täytyisi saada sellainen henki, että työ-
rauhaongelmista uskallettaisiin puhua avoimesti ja 
opettajat uskaltaisivat kysyä kollegoilta neuvoja tar-
vittaessa. Työrauhaongelmia pitäisi pohtia yhdessä ja 
aihe täytyisi pitää säännöllisesti keskustelussa, esim. 
viikkopalaverissa. ”Curling-opettajuus” ei ole aitoa 
sitoutumista, vaan työrauha vaatii kaikkien työyhtei-
sön aikuisten sitoutumisen. Työrauha onkin opetel-
tavissa oleva asia, se ei ole kiinni persoonasta, vaan 
toimintatavasta.
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LOPUKSI

Onnismaan (2010) raportissa Opettajien työhyvin-
vointi – Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuk-
siin 2004 – 2009 todetaan, että opettajien täyden-
nyskoulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota ammatillisiin välineisiin, joilla opettajien 
on mahdollista selviytyä arjen ristiriitaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. HYPEssä yhdistettiin käsit-
teet hyvinvointi ja pedagogiikka oppimisyhteisöjen 
ja yksilöiden näkökulmasta katsottuna ja se pyrki 
tarjoamaan osallistujilleen uusia, hyviksi koeteltuja 
ja innovatiivisia ammatillisia välineitä oppimisyh-
teisöissä toteutettavan perustehtävän tueksi. Näin 
ollen HYPE oli tukemassa eri hankkeissa tehdyn 
valtakunnallisen kehittämistyön levittämistä, va-
kiinnuttamista ja toimeenpanoa, mutta myös luo-
massa ja välittämässä tutkimukseen sekä käytäntöön 
pohjautuvia toimivia pedagogisia malleja oppimisyh-
teisöjen sekä yksilöiden arjen hyvinvointia lisääviksi 
käytännöiksi. Erityisenä näkökulmana oli vaikutta-

minen oppimisyhteisöjen toimintakulttuuriin, mm. 
vuorovaikutuksen lisääminen toimijoiden kesken 
(Onnismaa 2010).
HYPEssä pedagogisen hyvinvoinnin kehittämistä 
lähestyttiin eriyttämisen ja vertaisohjauksen, kon-
sultatiivisen ja ohjaavan työotteen sekä työrauhan 
edistämisen näkökulmista. Näkökulmia laajaan pe-
dagogisen hyvinvoinnin käsitteeseen on lukematto-
mia, mutta HYPEn puitteissa valitut aihealueet tar-
josivat varsin laajan ja mielekkään kokonaisuuden 
kehittämistyölle. Tärkeää on muistaa, että koulutuk-
sen toteuttajatahot pyrkivät vain luomaan edellytyk-
siä ja mahdollisuuksia oppimiselle ja uudella tavalla 
tekemiselle. Varsinaisen kehittämis- ja uudistustyön 
tekevät aktiiviset ja motivoituneet osallistujat, jotka 
lähtevät rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja 
arjen työssään ja kehittämään koulun toimintakult-
tuuria.

Espoo
Eura
Forssa
Hankasalmi
Helsinki
Hyvinkää
Ii
Iisalmi
Iitti
Ilmajoki
Imatra
Inari
Isojoki
Joroinen
Juuka

Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Kangasala
Karijoki
Kaskinen
Kauhajoki
Kauniainen
Keitele
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Kirkkonummi
Kokkola

Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Kristiinankau-
punki
Kuopio
Kuortane
Kuusamo
Lahti
Laihia
Lapinlahti
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lempäälä

Liminka
Loviisa
Merijärvi
Mikkeli
Naantali 
Oulu
Parikkala
Parkano
Pello
Perho
Petäjävesi
Pirkkala
Pori
Pornainen
Pudasjärvi

Pukkila
Puolanka
Pyhäjärvi
Pälkäne
Raahe
Rautalampi
Rovaniemi
Rusko
Sastamala
Seinäjoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Sodankylä
Sotkamo
Sulkava

Taivalkoski
Tampere
Toholampi
Turku
Uurainen
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vesilahti
Vieremä
Vilppula
Vimpeli
Ylöjärvi
Äänekoski

HYPE koulutus- ja kehittämishankkeissa mukana olleet kunnat:
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HYPE KARTALLA

 kunnat, jotka ovat olleet mukana  
 vähintään kahdessa HYPE-
 hankkeessa

 kunnat mukana ”Eriyttäminen ja  
 vertaisohjaus” -hankkeessa

 kunnat mukana ”Konsultoiva ja  
 ohjaava työote” -hankkeessa

 kunnat mukana ”Työrauha  
 kaikille” -hankkeessa
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