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Riikka Sirkko

Koulunkäynninohjaajien asema  
ja työnkuva inkluusioon  

pyrkivässä koulussa 

Kohokohdat

• Koulunkäynninohjaajilla on tärkeä merkitys oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin 
tuen antajina. 

• Koulunkäynninohjaajat ovat voimavara, jota ei vielä täysin osata hyödyntää 
oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisessä inklusiivisessa koulussa.

• Koulunkäynninohjaajien työnkuva ja asema kouluissa vaikuttavat edelleen 
ristiriitaisilta ja selkiintymättömiltä.

• Koulunkäynninohjaajien ammattikunnan asemaa tulisi vahvistaa koulujen 
käytänteissä sekä koulutusta koskevissa asiakirjoissa.

Puheenvuoro

Inklusiivinen koulu perustuu ajatukseen, että 
kaikki koulun toimijat tekevät yhteistyötä ja 
että sen kautta pyritään vastaamaan oppilaiden 
tuen tarpeisiin ja mahdollistamaan opiskelu lä-
hikoulussa. Läheisimpiä oppilaiden ja opetta-
jien yhteistyökumppaneita koulun arjessa ovat 
koulunkäynninohjaajat, joiden määrä on meil-
lä Suomessa kasvanut viime vuosikymmenten 
aikana. Koulunkäynninohjaajien työpanoksel-
la on suuri merkitys oppilaiden oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen käytännön toteuttamises-
sa kouluissa. Koulunkäynninohjaajien ammat-
tikunnan työnkuvasta ja asemasta kouluissa ei 
kuitenkaan juuri puhuta ja ajantasaisen tutki-
mustiedon määrä on vähäistä. Tämän puheen-
vuoron tarkoituksena on nostaa keskusteluun 
koulunkäynninohjaajien ammattikunnan työn-
kuvaa ja merkitystä inkluusioon pyrkivässä pe-
rusopetuksessa.
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JOHDANTO

Suomalainen koulujärjestelmä on sitoutu-
nut inkluusion arvoihin, ja tavoitteena on 
perusopetuksen kehittäminen näiden ar-
vojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa kaikki-
en lasten oikeutta käydä koulua omassa 
lähikoulussaan, niin että riittävät tukitoi-
met varmistavat oppilaan tasa-arvon ja 
osallisuuden toteutumisen (Opetushallitus, 
2014; Perusopetuslaki 628/1998). Vuon-
na 2011 käyttöön otetun kolmiportaisen 
oppimisen- ja koulunkäynnin tuen mallin 
tarkoituksena oli vahvistaa oppilaan oi-
keutta varhaisiin ja joustavasti muun ope-
tuksen yhteydessä tarjottaviin tukitoimiin.  
Muutoksen tavoitteena oli lisätä oppimisen 
ja koulunkäynnin tuen antamisen suunnitel-
mallisuutta ja tehostaa moniammatillista 
yhteistyötä sen tarjoamisessa (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, 2014). Yksi moni- 
ammatillinen tuen keino on koulunkäynnin- 
ohjaajan antama tuki oppilaan oppimiseen 
ja koulunkäyntiin. Joskus oppilas voi tar-
vita myös suoraa fyysistä avustamista 
selviytyäkseen koulun päivittäisissä toi-
minnoissa. Useissa tutkimuksissa (mm. 
Bennett ym., 2021; Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, 2014; Saloviita, 2020; Sinkko-
nen ym., 2018; Takala, 2007) koulunkäyn-
ninohjaajilla nähdäänkin olevan merkittävä 
rooli inklusiivisen opetuksen tukemisessa.

Koulunkäynninohjaajien nimikkeet ja 
pätevyysvaatimukset vaihtelevat kuntien 
omien päätösten mukaisesti, sillä asetuk-
sessa opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusehdoista (1998/986) koulunkäynni-
nohjaajille ei ole asetettu minkäänlaisia 

kelpoisuusvaatimuksia. Koulunkäynnin ja 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen am-
mattitutkinto vahvistettiin kuitenkin jo vuon-
na 2010 (Opetushallitus, 2010). Ammatti-
tutkinnon nimen vuoksi alan ammattiliitto, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL), on 
pyrkinyt vakiinnuttamaan käyttöön ammat-
tinimikettä koulunkäynninohjaaja. Kuiten-
kin nimikekäytännöt ovat edelleen epäsel-
viä, ja muun muassa perusopetuslaissa 
(358/1998) sekä Perusopetuksen ope-
tussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014) 
puhutaan avustajapalveluista ja käytetään 
nimikettä avustaja. Tässä puheenvuoros-
sa käytän nimikettä koulunkäynninohjaaja 
pois lukien kohdat, joissa viittaan työn his-
torialliseen taustaan. 

Koulunkäynninohjaajien rooli kou-
luissa on vahvistunut, sillä vuosikymmen-
ten myötä koulunkäynninohjaajien mää-
rä on kasvanut suuresti sekä meillä että 
kansainvälisesti (O’Connor, 2021; Suo-
men virallinen tilasto, 2021). Tästä huo-
limatta koulunkäynninohjaajien tarpeelli-
suudesta käydään aika ajoin keskustelua 
ja koulunkäynninohjaajia jätetään palk-
kaamatta muun muassa kuntien säästö-
paineiden vuoksi (Eskelinen & Lundbom, 
2016). Koronapandemian ja sen aikana 
toteutetun etäopetusjakson aikana kevääl-
lä 2020 koulunkäynninohjaajien merkitys 
oppimisen tuen antajina oli epäselvä (YLE, 
2020). Useat koulunkäynninohjaajat ovat 
kertoneet olevansa väliinputoajia koulun 
yhteistyökäytänteissä, eikä heidän ole-
massaoloaan koulun henkilöstössä usein-
kaan muisteta julkisessa puheessa (myös 
Vikman & Pihakivi, 2021). 

Useissa kouluissa koulunkäynninoh-
jaajat ovat näkymättömiä yhteisten, koko 
koulua koskevien asioiden käsittelyssä. 
Tällöin koulunkäynninohjaajat eivät pääse 
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osallistumaan koulun henkilöstön yhteisiin 
palavereihin, eikä tieto niissä käsitellyis-
tä asioista tavoita koulunkäynninohjaajia. 
Koulunkäynninohjaajien mielipidettä ja nä-
kökulmaa yhteisiin, koko koulua koskeviin 
asioihin ei aina kysytä.  Poikkeuksia on-
neksi myös esiintyy, ja joissakin kouluissa 
koulunkäynninohjaajat ovat tiivis osa kou-
luyhteisöä ja aktiivisesti mukana koulun yh-
teisten asioiden käsittelemisessä. 

Koulunkäynninohjaajien asemaa ja 
osallistumista kouluissa heikentävät usein 
määräaikaiset työsuhteet, lyhyt päivit-
täinen työaika sekä työn keskeytyminen 
kesäajaksi eli niin kutsuttu kesäkeskey-
tys. Nämä samat kysymykset ovat olleet 
keskustelun kohteena ammattikunnan al-
kuajoista asti (mm. Murto, 1988; Ranne, 
1977). Koulunkäynninohjaajien työtilannet-
ta parantaa joissakin tilanteissa kunnan 
järjestämä koululaisten aamu- ja iltapäivä-
toiminta, joissa useat koulunkäynninohjaa-
jat voivat jatkaa työpäiväänsä ennen tai jäl-
keen oppituntien. 

Koulunkäynninohjaajien työtä on 
meillä Suomessa tutkittu suhteellisen vä-
hän koulunkäynninohjaajien määrään näh-
den. Takala (2005, 2007) on tutkimuksis-
saan havainnoinut koulunkäynninohjaajien 
työpäivän rakennetta ja tehtäväsisältöjä 
sekä työn sisällön eroja erityis- ja yleisope-
tuksessa. Mäensivu ja kumppanit (2012) 
ovat tutkineet koulunkäynninohjaajien nä-
kemyksiä koulutuksestaan ja ammatillises-
ta kompetenssista, ja Eskelinen ja Lund-
bom (2016) tarkastelivat tutkimuksessaan 
koulunkäynninohjaajien ammatillista it-
seymmärrystä yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta käsin. Kaikille näille neljälle tut-
kimukselle oli yhteistä, että niissä tuotiin 
esille koulunkäynninohjaajan ja opettajan 
yhteistyön tekemisen merkitystä oppilai-

den oppimisen ja koulunkäynnin tukemi-
sessa. 

Koulunkäynninohjaajille on kouluissa 
suuri tarve, mutta heidän epäselvän ase-
mansa vuoksi haluan tässä puheenvuo-
rossa tuoda esille koulunkäynninohjaajien 
työnkuvaa ja asemaa inklusiivisessa kou-
lussa. Puheenvuoroni perustuu tekeillä 
olevaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan 
koulunkäynninohjaajien kokemuksia omas-
ta työstään. Aihepiiriä tarkastellaan tässä 
puheenvuorossa yhden koulun työntekijä-
ryhmän näkökulmasta. 

TEKNISESTÄ AVUSTAJASTA 
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAKSI 
– AMMATTIKUNNAN 
HISTORIALLINEN KEHITYS

Koulunkäynninohjaajien ammattikunnan 
alku löytyy vuodesta 1967, jolloin Suomen 
ensimmäiset ”tekniset avustajat” aloittivat 
työnsä kouluissa (Leikas & Rantio, 2003). 
1970-luvun loppupuolella Opettaja-lehdes-
sä kirjoitettiin ilmiöstä, jota ”kutsutaan 
kouluavustajaksi, luokka-avustajaksi tai 
peräti apuopeksi” (Ranne, 1977, 7). Opet-
taja-lehden jutun mukaan tällä ilmiöllä tar-
koitettiin kouluihin työllisyysmäärärahoin 
palkattua avustavaa henkilöstöä. Avusta-
van henkilöstön käyttötarkoitus oli tuolloin 
kuitenkin epäselvä, ja joissakin kouluissa 
heitä oli käytetty myös opettajina. 

1980-luvulla koulunkäyntiavustajat 
olivat opetusministeriön ja Kouluhallituk-
sen valtionavun piiriin kuuluvia työntekijöi-
tä. Heidän työnkuvaansa kuului vammaisen 
oppilaan avustaminen koulunkäyntiin liitty-
vissä tilanteissa, kuten oppitunneilla, väli-
tunnilla ja ruokailussa (Haapanen, 1985; 
Murto, 1988). Koulunkäyntiavustajien  
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palkkaamiseen anottiin Kouluhallitukselta 
lupa, jota ei kuitenkaan aina myönnetty 
(Haapanen, 1985). 1980-luvulla kouluissa 
työskenteli koulunkäyntiavustajien lisäksi 
kouluavustajia. Kouluavustajat oli palkattu 
työllisyysvaroin kunnan työllistämisvelvoit-
teen täyttämiseksi, ja heidän tehtävänään 
oli toimia opettajien ja toimistohenkilökun-
nan apuna.  Käytännössä kouluavustajia 
palkattiin kuitenkin oppilaiden avustami-
seen, sillä luvanvaraisia koulunkäyntiavus-
tajia saatiin vuosittain palkata liian vähän 
tarpeeseen nähden (Murto, 1988). 

Koulunkäyntiavustajan ammattitutkin-
non perusteet hyväksyttiin vuonna 1993, ja 
koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon 
tarjottiin valmentavaa koulutusta. Varsi-
nainen ammattitaidon osoittaminen tapah-
tui näyttökokeiden kautta (Opetushallitus, 
1993). Koulunkäyntiavustajan työtehtävik-
si määriteltiin 1990-luvulla oppilaan autta-
minen ja tukeminen niissä toiminnoissa, 
joista tämä ei kehitysvaiheensa, vamman-
sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi itse 
selviydy (Aamurusko, 1995). Nykyisessä 
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjauksen ammattitutkinnossa (Ope-
tushallitus, 2010) ammattitaidon osoitta-
minen tapahtuu näyttötutkintojen kautta. 
Usein näyttötutkintoja edeltää valmistavan 
koulutuksen suorittaminen, mutta se ei 
kuitenkaan ole pakollista. 

Nykyisessä ammattitutkinnon ku-
vauksessa (Opetushallitus, 2010) kou-
lunkäynninohjaajan työn sisällöksi mää-
ritellään oppilaan kasvun, kehityksen, 
oppimisen ja toiminnan tukeminen, ohjaa-
minen ja avustaminen erilaisissa toimin-
taympäristöissä moniammatillista yhteis-
työtä tehden. Ammattitutkinnon sisällöissä 
on oppilaan auttamisen ja tukemisen näkö-
kulmasta siirrytty kohti ohjaamisen ja tuke-

misen näkökulmaa. 
Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (2014, 74) koulunkäyn-
ninohjaajien työn sisällöksi määritellään 
ohjaaminen ja tukeminen: ”Avustaja oh-
jaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilan-
teissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liitty-
vien tehtävien suorittamisessa opettajan 
tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjei-
den mukaisesti”. Koulunkäynninohjaajien 
työnkuva on kiinteästi sidoksissa opetta-
jiin tai muihin oppilaan kanssa työskentele-
viin ammattilaisiin. Koulunkäynninohjaajien 
asema koulussa onkin opettajille alistei-
nen, ja ammattien hierarkkisuus rakentuu 
koulutuksen ja asiantuntijuuden kautta teh-
täville eroille (Riitaoja, 2013). 

RUTIINITEHTÄVIÄ, OPPILAIDEN 
LÄHELLÄ OLEMISTA JA 
TYÖRAUHAN TURVAAMISTA

Ranne (1977) ja Murto (1989) määritteli-
vät ammattikunnan alkuvaiheissa avusta-
jan työnkuvaksi oppitunnin valmisteluun ja 
koulun rutiinitehtäviin liittyvät tehtävät. Ru-
tiinitehtäviä koulussa olivat muun muassa 
kahvin keittäminen opettajanhuoneessa, 
erilaiset koulun tilojen siivous- ja järjeste-
lytyöt, monistaminen ja askartelujen val-
mistelu. Yhä edelleen nämä samat koulun 
rutiinitehtävät kuuluvat usean koulunkäyn-
ninohjaajan työnkuvaan. Koulunkäynninoh-
jaajat kertovat tekevänsä usein opettajan 
työhön kuuluvia oppituntien valmistelutöi-
tä. 

Rutiiniluonteiseksi tehtäväksi koulus-
sa on nykyisin muodostunut myös opetta-
jan sijaisena toimiminen opettajan poissa 
ollessa. Koulunkäynninohjaajan käyttämi-
nen sijaisena on helppoa, sillä hän tuntee 
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oppilaat ja on helposti saatavilla (Mikola, 
2011).  Koulunkäynninohjaajan toimies-
sa opettajan sijaisena ei kuitenkaan aina 
palkata sijaista koulunkäynninohjaajan työ-
hön. Näissä tilanteissa koulunkäynninoh-
jaaja hoitaa samanaikaisesti sekä opet-
tajan- että oman koulunkäynninohjaajan 
työnsä eli henkilöstömäärä on luokassa al-
haisempi kuin normaalitilanteessa.

Koulunkäynninohjaajat työskentele-
vät usein erillisissä tiloissa yksittäisten op-
pilaiden tai pienten oppilasryhmien kans-
sa. Useissa tutkimuksissa (mm. Mikola, 
2011; Paju, 2021; Webster & Blatchford, 
2014) on havaittu, että koulunkäynninoh-
jaajille saatetaan jakaa vastuuta oppilaiden 
opetuksen suunnittelemisesta ja toteut-
tamisesta. Etenkin näin saattaa tapahtua 
tilanteissa, joissa koulunkäynninohjaaja 
työskentelee yksittäisen oppilaan henki-
lökohtaisena avustajana. Näin ei kuiten-
kaan tulisi olla, vaan pedagoginen vastuu 
on aina opettajalla ja opettajan tulee olla 
tietoinen oppilaansa tilanteesta. Yleisesti 
koulunkäynninohjaajien tehtäväksi koetaan 
kouluarjen sujumisen varmistaminen, jotta 
opetusta on mahdollista toteuttaa (Eskeli-
nen & Lundbom, 2016).

Koulunkäynninohjaajien työn pääasi-
allisena kohteena koulussa ovat oppilaat, 
ja koulunkäynninohjaajat työskentelevät 
kouluissa joko oppilaiden henkilö- tai luok-
kakohtaisina ohjaajina. Samassa luokassa 
voi työskennellä useita koulunkäynninoh-
jaajia riippuen oppilaiden tuen tarpeesta 
(Takala, 2016). Työnsä tärkeimmäksi 
tehtäväksi koulunkäynninohjaajat määrit-
televät oppilaiden oppimisen ja kasvun 
tukemisen (Paju, 2021), ja usein koulun-
käynninohjaajat kokevat olevansa opet-
tajaa läheisemmässä vuorovaikutussuh-
teessa oppilaiden kanssa. Myös monet 

opettajat ovat tiedostaneet tämän lähei-
sen suhteen (esim. Sinkkonen, 2018).  

Koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden 
läheisen suhteen muodostumista edistää 
se, että koulunkäynninohjaajat ovat usein 
mukana kouluarjen vapaissa tilanteissa, 
kuten välitunneilla, erilaisissa siirtymäti-
lanteissa sekä aamu- ja iltapäivähoidos-
sa, jossa on aikaa ja tilaa oppilaiden yk-
silölliselle kohtaamiselle ja kuulemiselle. 
Eskelisen ja Lundbomin (2016) mukaan 
koulunkäynninohjaajien ammattikunta 
määrittelee itsensä oppilaiden emotionaa-
lisiksi kasvattajiksi ja asemoi itsensä hel-
posti lähestyttäviksi aikuisiksi opettajan ja 
oppilaan välissä.  Koulunkäynninohjaajat 
ovat koulun yleinen aikuisresurssi, jonka 
merkitys on korostunut muiden koulun tut-
tujen ja pysyvien työntekijöiden, kuten sii-
voojien, vahtimestareiden ja keittäjien, ka-
dotessa kouluilta (Eskelinen & Lundbom, 
2016).

Merkityksellisenä osana koulunkäynni-
nohjaajien työhön, niin opettajien kuin kou-
lunkäynninohjaajien oman näkemyksen mu-
kaan, kuuluu koulun työrauhan turvaaminen 
ja ylläpitäminen (myös Keskilammi, 2020). 
Työrauhan turvaamisella koulunkäynninoh-
jaajat tarkoittavat oppilaiden valvontaa ja 
käyttäytymisen ohjaamista oppitunneilla, 
siirtymätilanteissa tai välitunneilla. Joissa-
kin tilanteissa koulunkäynninohjaajat toimi-
vat myös yksittäisten oppilaiden ”varjona”, 
henkilökohtaisena aikuisena, joka valvoo 
oppilaan toimintaa lähietäisyydeltä. Usein 
tiivistä koulunkäynninohjaajan valvontaa 
tarvitaan, mikäli oppilaalla on taipumusta 
esimerkiksi karkailuun tai aggressiiviseen 
käyttäytymiseen toisia oppilaita kohtaan.

Koulunkäynninohjaajat joutuvat työs-
sään olemaan ajoittain mukana oppilai-
den kiinnipitotilanteissa, jolloin oppilaan  
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käyttäytymistä joudutaan hallitsemaan fyy-
sisesti kiinni pitämällä. Kiinnipitotilanteissa 
on ristiriita lain ja arjen käytännön välillä, 
sillä koulunkäynninohjaajilla ei ole perus-
opetuslaissa säädettyä kurinpito-oikeutta 
eivätkä koulunkäynninohjaajat lain mukaan 
voi loukata oppilaan fyysistä koskemat-
tomuutta kuin hätävarjelutilanteissa (JHL, 
2019). Kurinpito-oikeuden puutteen vuok-
si myös välituntivalvontojen tulisi tapahtua 
opettajan parina. Toimiminen työrauhan-
turvaajina ilman kurinpito-oikeutta saattaa 
osaltaan heikentää koulunkäynninohjaaji-
en työhyvinvointia, sillä tilastojen mukaan 
koulunkäynninohjaajat joutuvat työssään 
kohtaamaan väkivalta- ja uhkatilanteita, 
tavaroiden heittelyä, lyömistä ja potkimis-
ta lasten taholta enemmän kuin muut pal-
velu- ja hoitotyöntekijät (Työterveyslaitos, 
2021). 

Joskus haasteita koulunkäynninoh-
jaajan työssä aiheuttavat opettajan kans-
sa erilaiset näkemykset työrauhasta, ja 
tällöin koulunkäynninohjaaja joutuu tasa-
painoilemaan oman koulunkäynninohjaa-
jan roolinsa ja opettajan pedagogisen ja 
kurinpidollisen johtajuuden välillä (Mikola, 
2011). 

YHTEISTYÖ OPETTAJAN KANSSA

Koulunkäynninohjaajan oppilaalle anta-
ma oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä 
työrauhan ylläpitäminen edellyttävät lä-
heistä yhteistyötä opettajien kanssa. Par-
haimmillaan yhteistyö opettajan ja kou-
lunkäynninohjaajan välillä on saumatonta 
tiimityöskentelyä ja työllä on selkeästi 
määritelty yhteinen tavoite. Tällöin koulun-
käynninohjaaja on opettajan työpari, toi-
nen turvallinen aikuinen opettajan rinnalla 

(Seppälä-Pänkäläinen, 2009). Tiimityös-
kentelyssä sekä opettaja että koulunkäyn-
ninohjaaja pystyvät hyödyntämään omaa 
erikoisosaamistaan oppilaiden oppimisen 
ja koulunkäynnin tukemisessa. Usein kou-
lunkäynninohjaajan tekemillä havainnoilla 
ja koulun epävirallisissa tilanteissa saa-
milla tiedoilla oppilaasta on suuri merkitys 
oppilaan kokonaistilanteen kartoittamises-
sa ja tuen oikein kohdentamisessa (Sink-
konen, 2018). Olennaista yhteistyön teke-
misessä on toisen kunnioittaminen, avoin 
vuorovaikutus sekä ajatusten ja näkemys-
ten vaihtaminen luokan ja oppilaiden ti-
lanteista ja heidän tukemisensa keinoista 
(Biggs ym., 2016). Yhteistyön tekemisen 
tavat vaihtelevat kuitenkin kouluittain sekä 
luokittain, eikä yhteistyön tekeminen vält-
tämättä aina ole sujuvaa. 

Paju (2021) on todennut, että opet-
tajan ja koulunkäynninohjaajan välillä val-
litsee ammatillinen raja, jonka ylittäminen 
ei aina välttämättä ole helppoa. Koulun-
käynninohjaajat voidaan nähdä kouluis-
sa joko yhteistyökumppaneina tai pelk-
känä luokkatyön yhtenä resurssina (Paju, 
2021). Yhteistyön tekemisen epäselvyy-
det ja haasteet saattavat johtua muun mu-
assa koulunkäynninohjaajien epäselvästä 
työnkuvasta sekä nimikekäytäntöjen kir-
javuudesta.  Monelle opettajalle ei edel-
leenkään ole selvää, mikä on koulunkäyn-
ninohjaajan asema ja työnkuva koulussa. 
Onko koulunkäynninohjaaja opettajan apu-
lainen, työrauhanturvaaja vai aito yhteis-
työkumppani? Edelleen osittain vallalla 
oleva perinteinen mielikuva opettajasta 
autonomisena ammattilaisena (Saari ym., 
2017) ei tue ajatusta yhteistyökumppa-
nuudesta ammattitutkinnon suorittaneen 
koulunkäynninohjaajan kanssa. Opettajien 
suhtautumisella koulunkäynninohjaajiin on-
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kin Biggsin ja kollegoiden (2016) mukaan 
suuri merkitys yhteistyön onnistumiselle. 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN 
ASEMAN VAHVISTAMINEN 
INKLUSIIVISESSA KOULUSSA

Puheenvuoroni tarkoituksena on ollut tuo-
da esille koulunkäynninohjaajien työnkuvaa 
ja asemaa inklusiivisessa koulussa. Kou-
lunkäynninohjaajien ammattitutkintojen 
perusteiden (Opetushallitus, 1993; Ope-
tushallitus, 2010) kuvausten perusteella 
näyttää siltä, että koulunkäynninohjaajien 
työn määrittely on laajentunut koulun apu-
töiden tekijästä laajempaan näkökulmaan, 
jossa työn kohteena on kokonaisvaltainen 
oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen 
yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 
Kuitenkin useissa kouluissa koulunkäyn-
ninohjaajien usein hyvin lyhyttä työaikaa 
käytetään koulun rutiinityötehtävien teke-
miseen oppilaiden kanssa työskentelyn 
sijasta ja koulunkäynninohjaajat voidaan 
määrätä tekemään kouluissa melkeinpä 
mitä työtä tahansa. 

Koulunkäynninohjaajien käyttämi-
nen opettajan sijaisena on helppo ratkai-
su, koska koulunkäynninohjaaja tuntee 
oppilaat ja luokan toimintakulttuurin. Mi-
käli koulunkäynninohjaajalle ei kuitenkaan 
näissä tilanteissa palkata sijaista, herää 
kysymys, miten hyvin oppimisen ja koulun-
käynnin tuen antaminen oppilaille toteutuu, 
jos koulunkäynninohjaaja hoitaa samalla 
sekä opettajan työn että omansa. Mikola 
(2011) nostaakin tutkimuksessaan esiin 
tärkeän kysymyksen siitä, kuinka suuri 
osa oppilaiden tuesta koulussa hoidetaan 
koulunkäynninohjaajien avulla ja millainen 
tuen antaminen kuuluu erityisopettajien 

tai muiden opettajien tehtäviin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön selvityksessä (2014) 
kolmiportaisen tuen toimeenpanosta yksi 
käytetyin tukimuoto kaikilla tuen tasoil-
la oli nimenomaan koulunkäynninohjaajan 
antama oppimisen ja koulunkäynnin tuki. 
Mikäli koulunkäynninohjaajien ensisijaisek-
si tehtäväksi nähdään oppilaiden kanssa 
tehtävä työ, olisi syytä pohtia, voisiko kou-
lun rutiinitehtävien tekemiseen palkata esi-
merkiksi tukityöllistettäviä henkilöitä. Näin 
koulunkäynninohjaajien työresurssia va-
pautuisi oppilaiden kanssa tehtävään työ-
hön.

Opettajien sekä osittain myös kou-
lunkäynninohjaajien itsensä epätietoisuus 
koulunkäynninohjaajan työnkuvasta ja vas-
tuista estää yhteistyön tekemistä oppi-
laan parhaaksi. Mikolan (2011) mukaan 
epäselvyys koulunkäynninohjaajien ase-
masta koulussa kytkeytyy laajempaan ky-
symykseen siitä, mitä opettamisella, oh-
jaamisella ja oppimisella ymmärretään 
kouluyhteisössä ja miten nämä käsitteet 
määritellään. Opettajan ja koulunkäynni-
nohjaajan yhteistyön tekemisen haasteet 
voivat liittyä osittain opettajan autonomi-
seen asemaan ja edelleen osittain voimis-
saan olevaan yksin tekemisen kulttuuriin 
(Saari ym., 2017).  Inkluusion edistämisen 
näkökulmasta tiivis yhteistyö koulunkäyn-
ninohjaajien ja opettajien välillä ja yhteinen 
jaettu näkemys oppilaista ovat ensiarvoi-
sen tärkeitä (Bennett ym., 2021). 

Näyttääkin siltä, että koulunkäynnin-
ohjaajat ovat koulujemme voimavara, jota 
ei vielä täysin osata hyödyntää inkluusi-
oon pyrkivässä perusopetuksessa. Kuiten-
kin vain yhteistyön kautta on mahdollista 
vastata heterogeenisen oppilasjoukon tar-
peisiin. Koulunkäynninohjaajien ja oppilai-
den välinen läheinen suhde tulisi kouluissa 
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nähdä mahdollisuutena, ja koulunkäynnin-
ohjaajia tulisi entistä enemmän ottaa mu-
kaan oppilaiden oppimisen ja koulunkäyn-
nin tuen suunnitteluun (myös Sinkkonen 
ym. 2018; Takala, 2007). Opettajan ja 
koulunkäynninohjaajan havainnot yhdistä-
mällä oppilaan tilanteesta ja mahdollisesta 
tuen tarpeesta on helpompi saada laajem-
pi näkemys. 

Koulunkäynninohjaajien asemaa 
kouluissa tulisi vahvistaa määrittelemäl-
lä heitä koskevat pätevyysvaatimukset 
ja työnkuva asetuksessa opetustoimen 
henkilöstöstä (986/1998). Asetuksessa 
määritellään jo aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaajan pätevyys. Lisäksi perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteissa tulisi 
selkeämmin avata koulunkäynninohjaajan 
ja opettajan välisen yhteistyön merkitys-
tä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin 
tukemisessa. Alan ammattiliiton suositte-
leman koulunkäynninohjaaja-ammattinimik-
keen käyttäminen opetusta sääntelevissä 
asiakirjoissa avustaja-nimikkeen sijaan toi-
si paremmin esille koulunkäynninohjaajien 
merkitystä kouluissa, ja se korostaisi sa-
malla koulunkäynninohjaajien asemaa yh-
teistyön tekijänä (Eskelinen & Lundbom, 
2016). Samalla se yhdenmukaistaisi kun-
tien varsin kirjavia nimikekäytänteitä.  Kos-
ka koulunkäynninohjaajat toimivat kouluis-
sa paljon erilaisissa työrauhan ylläpito- ja 
valvontatehtävissä, olisi hyvä nostaa kes-
kusteluun koulunkäynninohjaajien oikeu-
dellinen asema näissä tilanteissa.

Koulujen tasolla olisi tärkeää kes-
kustella koulunkäynninohjaajien asemas-
ta omassa työyhteisössä ja pohtia, yl-
läpitävätkö koulujen toimintakulttuurit 
ammatillisia hierarkioita ja tulevatko kaik-
ki työntekijät kohdelluiksi työssään tasa-
arvoisesti. Useissa kouluissa muun muas-

sa opettajanhuoneet on nimetty uudelleen 
henkilökunnan huoneiksi, koska on haluttu 
korostaa kaikkien koulun työntekijöiden ta-
sa-arvoisuutta. Lisäksi huomiota on kiinni-
tetty koulunkäynninohjaajien kuulemiseen 
yhteisissä asioissa.  

Koulunkäynninohjaajat ovat usein 
opettajien läheisimpiä yhteistyökumppa-
neita. Tätä seikkaa on tärkeää tuoda esil-
le opettajankoulutuksessa, jossa koulun-
käynninohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö 
saattaa usein jäädä liian vähäisen huomi-
on kohteeksi. Opettajan tehtävänä luokas-
sa on paitsi opettaa oppilaita, myös tehdä 
yhteistyötä koulunkäynninohjaajan ja mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa niin, 
että yhteistyön kautta pystytään tukemaan 
kaikkien oppilaiden oppimista ja koulun-
käyntiä. Kaikkien koulun aikuisten yhteis-
työn merkitystä ei inkluusioon pyrkivässä 
koulussa voi liikaa korostaa. 

Kirjoittajatiedot:
Riikka Sirkko, KT, yliopistonopettaja, Kasvatustieteiden 
laitos, Oulun yliopisto 
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