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Kohteena erityinen tuki

• Kodin, koulun ja sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten yhteistyö

• Katse käytäntöihin ja toimintaan eri
näkökulmista
àtoimintakulttuurit, toiminnan reuna-ehdot
àkokemukset ja käsitykset
àodotukset, toiveet, tavoitteet
• Toteutuuko lapsen paras?
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Moniäänisyys - yhteisymmärrys
• Kenttätyö: osallistumista, kuuntelemista,

keskustelua (verkostotyötä)
• Haastatteluaineistot: eri toimijaryhmät
• Kokemuskertomukset
• Kyselyt (yhteistyö opetustoimien ja

vammaisjärjestöjen kanssa)
• Laadullinen, tulkitseva analyysi
àIdeat ja tavoitteet: lapsen paras – oikeudet
àKäytännöt ja kouluarki: Järjestelmän

sirpaleisuus, vahvat professiot ja raja-aidat
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Yhteinen tavoite ja yhteiset haasteet

• Lapsilähtöisyys
• Lapsen osallisuus
• Henkilökohtainen

suunnittelu
• Riittävä, oikea-
aikainen tuki ja hoito
• Perhe mukana

• Ammattilaisten välinen
sujuva yhteistyö

• Resurssipula
• Vastuunjaon

epäselvyys käytännön
tasolla

• Kapeat ammattiprofiilit
à pieni tila toimia
• Neuvottomuus

• Uupumus
• Yhteistyön haasteet
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Yhteistyön haasteita

• Kuntoutuksen suhde opetukseen
”Opettaja tai ohjaaja kokee kuntoutuksen siirtämisen
koulun arkeen tarpeettomana tai että se vie liikaa
aikaa, ei kuulu toimenkuvaan.” (toimintaterapeutti)
”Ei löydetä tarpeeksi yhteistä aikaa koulun ja
ulkopuolisten tahojen välillä tavata ja suunnitella
tukea.” (erityisopettaja)
”Moniammatillisilla palavereilla tai lääkärin lausunnoilla
ei ole välttämättä käytännössä mitään merkitystä.
Rehtori ja opetustoimen johto voivat päättää silti
asioista mielivaltaisesti. Todella turhauttavaa!”
(vanhempi)

4.12.2017



JYU. Since 1863. 6

Yleistä

• Myöhäinen puuttuminen, riittämätön ja huonosti
yhteenajoitettu tuki

• Ristiriitaiset, kunta- ja koulukohtaiset ohjeistukset
yhteistyöstä

• Epäselvä vastuunjako eri toimijoiden välillä
Vanhemmilla vastuu asioista joihin heillä ei olisi
resursseja (myös: avun kerjääminen)

• Kasvottomuus, inhimillisyysvaje
Resurssipuhe, lapsi diagnoosina – lapsen
palastelu, ”koulu” toimijana ym.
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Asenne ratkaisee?

• Lapsen kohtaaminen
”Lapsen taitojen ja vahvuuksien mukaista opetusta ei
saa: pidetään taidottomampana kuin lapsi on.”
”Opettajilla rehtorista lähtien ongelmia kohdella
erityslapsia tasavertaisina. Kiusaamiseen ei puututa
ja sitä vähätellään, erityislapsia syyllistetään
herkästi.”

• Poislähettämisen kulttuuri
Taustalla neuvottomuus: resurssipula, riittämätön
ennaltaehkäisevä tuki, yhteistyön puute
Ongelmat johtavat ajatukseen ”ei kuulu meille”
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Toimintakulttuurinen muutos:
• Moniammatillinen yhteistyö:

”Terapeuttien tietoisuutta koulumaailman laeista,
opseista ja oppilashuoltotyöstä tulisi lisätä. Samoin
opettajien tietoa kuntoutuksen järjestymisen reiteistä
ja lainalaisuuksista.” (toimintaterapeutti)

• Koulutuksellinen inkluusio, integraatio
”Erilaiset oppimisen tuen keinot auttavat myös
tavisoppilaita suoriutumaan paremmin”
(erityisopettaja integraatio-opetuksesta)

• ”Every child has unique characteristics, interests,
abilities and learning needs” (Salamanca statement
1994)
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”Erityislapsi” – erityiselämä?

• Koulussa tarjolla erityispolku
Erityisopetus erityisluokassa, pienryhmässä,
osittain integroituna yleisopetukseen
Integraatio (puhumattakaan inkluusiosta)
vaikeasti toteutettavissa
Esteenä rakenteet, toimintakulttuurit, asenteet

• Erityisyhteiskunta?
Uusia rakenteita ja toimintamalleja vai

avoimempi ja inklusiivisempi yhteiskunta?
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Erityinen elämä

• Lapsen/yksilön etu: yhteiskunnallinen osallisuus
Koulun kasvatuksellinen rooli
Tuen merkitys oppimiselle ja kasvulle

”Heille tulisi opettaa vuorovaikutustaitoja”
(erityislapsen äiti, järjestöaktiivi)

• Lapsilähtöisyys; lapsi- ja ihmisoikeusnäkökulma
perusprinsiippinä

• Käsitteiden purku ja uudistaminen
Kuka on normaali ja kuka erityinen?
Lapsilähtöisyys – kaikki saman lapsen asialla

4.12.2017



JYU. Since 1863. 11

To be continued

• Erityispolulta elämään – nivelvaiheen tarkastelua
(eri toimijat)

• Vammaisten nuorten yhteiskunnallinen paikka –
kuka määrittelee ja miten (social-relational model of
disability) – huomiointi vs. syrjintä

• Vammaisuus sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuna,
ihmisten elämään vaikuttavana sortona (disablism –
disabling societies)

• Vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevaan
tutkimukseen osa osallisuuden edistämistä
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Kiitos!

Ota yhteyttä?
pilvi.hameenaho@jyu.fi

Historica H110
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