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Tämän kirjan toimittajat käyttivät käsitettä ”erilainen oppija” jo 
1990-luvun alkupuolella. Tuolloin julkaistiin myös teokset Erilai-
nen oppija 1 ja 2, jotka syntyivät pitkäkestoiseen täydennyskoulu-
tukseen osallistuneiden opettajien toivomuksesta. Kirjoittajina oli 
alalla erilaisissa tehtävissä työskenteleviä erityisopettajia, tutkijoita 
ja asiantuntijoita. Tuolloin esiteltiin erilaisia arviointi- ja opetusme-
netelmiä, joita pidettiin sopivina erityisopetuksen eri osa-alueille. 
Monet niistä sopivat myös yleisopetukseen. Teokset ovat edelleen 
varsin ajankohtaisia, ja monet silloin esitellyistä asioista ovat kes-
keisiä nykypäivän pedagogiikassa.

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa erityisopetusta koske-
via kaupallisia julkaisuja, joiden tekemiseen myös allekirjoittaneet 
osallistuivat, ilmestyi omalta kustantajaltamme muun muassa au-
tismista, oppimistyyleistä, HOJKSista, oppimisvalmiuksista ja koh-
taamisista koulupolulla. Samaan aikaan myös vammaisjärjestöt, 
säätiöt ja muut kustannusyhtiöt tekivät aktiivisesti erityisopetusta 
koskevia julkaisuja. Niinpä kun 1990-luvun alussa oli saatavil-
la vain vähän alan pedagogista suomenkielistä kirjallisuutta, tällä 
hetkellä voidaan puhua jo runsaudenpulasta. Kiinnostus aluetta 
kohtaan on ollut valtavassa kasvussa, ja se lämmittää meitä alalla 
kauan työskennelleitä pedagogeja.

Kaikille yhteinen koulu on ollut sekä erityisopetuksen että yleis-
opetuksen tavoitteena jo kauan. Asiaan suhtaudutaan myönteisesti 
sekä opetustoimessa että sosiaali- ja terveystoimessa. Tämä huo-
mattiin esimerkiksi erityisopetuksen laadullisen hankkeen aikana 
vuosina 1997–2001 ja LATU-hankkeen (Laatua opetukseen ja tu-
kea oppimiseen) aikana vuosina 2002–2004. Vaikka asenteet ovat 
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olleet myönteisiä, käytännön toteutukset eivät tahdo edistyä laajal-
la rintamalla. On toki runsaasti hyviä esimerkkejä hyvin toimivista 
ja kaikki oppilaat huomioivista kouluista, mutta hyvien käytäntö-
jen leviäminen ja vakiintuminen päivittäiseksi toiminnaksi on ollut 
hidasta. Suurin ongelma on ollut se, miten opetus voidaan toteuttaa 
niin, että se toimii isossa opetusryhmässä, jossa on suuresti toisis-
taan poikkeavia oppilaita. Opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistä-
minen ryhmässä on edelleen koulun suurimpia pedagogisia haas-
teita. Siihen vastaaminen vaatii opetustoimen kaikilta henkilöiltä 
uutta ajattelua ja opettajalta uusia vuorovaikutus- ja toimintatapo-
ja sekä uudenlaisen pedagogisen tiedon omaksumista ja käyttämistä 
käytännön työssä.

Tämä teos on kooste kasvatuksen ja opetuksen tämänhetkisestä 
tilasta sekä siitä työstä, jota kentällä tehdään erilaisten oppilaiden 
ja opiskelijoiden hyväksi. Teoksessa pohditaan kasvatuksen perus-
tan luomista arvojen, koulukulttuurin, yhteistyön, oppilashuollon, 
palveluohjauksen ja tuetun koulupolun kautta. Lisäksi paneu-
dutaan yksilön tukemiseen hänen oppimisessaan tarkastelemalla 
opetussuunnitelmia, yksilöllisiä suunnitelmia, oppimisvalmiuksia, 
oppimistyylejä, oppimisympäristöä sekä ohjaus- ja opetustaitoja. 
Teoksessa pohditaan myös yhteiskunnan tuen merkitystä koulun 
kehittämistyössä, vertaillaan erilaisten oppilaitten tukitoimenpiteitä 
ja esitellään erityisopetuksen ajankohtaiset tilastot.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kanssamme vuosien varrella työs-
kennelleitä työtovereita ja ystäviä sekä mukana olleita opetus-, so-
siaali- ja terveystoimen ammattilaisia sekä oppilaiden vanhempia, 
joiden kanssa olemme saaneet osaltamme rakentaa erityisopetuksen 
toimintamalleja. Monet heistä ovat osallistuneet myös vuosien var-
rella tehtyjen julkaisujen kirjoittamiseen.

Toivomme, että lukijana löydät kirjasta aineksia oman työminä-
si kehittämiseen ja pedagogisen ajattelusi jäsentämiseen.
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