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Viime vuosina Suomessa on alettu etsimään uusia tapoja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen järjestämiseksi. 
Vuoden 2011 alusta tuli voimaan perusopetuslain muutos, joka korostaa lähipäiväkoti-periaatetta ja tuen tarpeisiin 
varhain puuttumista ja niiden tukemista. Lakimuutoksen myötä lapsen saama tukijärjestelmä muuttui kolmiportaiseksi. 
Tehostettu tuki on uusi tuen porras, joka on lisätty yleisen ja erityisen tuen väliin. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastelen lastentarhanopettajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien käsityksiä tehostetun 
tuen toteutumisesta tuetussa esiopetusryhmässä. Koska tutkin lastentarhanopettajien ja kiertävien 
erityislastentarhanopettajien käsityksiä, tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui 
kahdesta tuetusta esiopetusryhmästä yhteensä neljä lastentarhanopettajaa sekä kaksi kiertävää 
erityislastentarhanopettajaa.  
 
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Lastentarhanopettajat haastattelin 
parihaastatteluna ja kiertävät erityislastentarhanopettajat yksilöhaastatteluna. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisen 
aineistoanalyysin avulla. Analyysin tuloksena muodostuivat tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet. Teoriaosuudessa 
määrittelen tuetun esiopetuksen käsitteen yhdistämällä varhaiserityiskasvatuks- ja esiopetus käsitteet. Lisäksi käsittelen 
tuen kolmiportaista mallia sekä moniammatillista ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ajankohtaisen kirjallisuuden 
ja tutkimusten kautta.  
 
Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat ja kiertävät erityislastentarhanopettajat määrittelevät tehostetun tuen 
lähtökohdaksi lapsen tuen tarpeiden määrittelyn. Lapsen tuen tarpeita havainnoidaan lapsiryhmässä. Havaintojen 
pohjalta tehdään pedagoginen arvio sekä oppimissuunnitelma, jossa on mukana lapsen vanhemmat sekä tuen tarpeiden 
mukaan muiden alojen asiantuntijoita. Pedagoginen arvio sisältää arvion lapsen osaamisesta ja kehittämisen alueista sekä 
tukimuodoista, joita hän tarvitsee. Kolmiportainen tukijärjestelmä nähtiin lasta tukevana ja lapsen oikeus tuen eri 
muotoihin toteutuu tukijärjestelmän avulla oikealla tavalla. Esiopetusryhmässä lapsen kehitystä ja oppimista tukevia 
elementtejä ovat pienryhmä ja työntekijöiden suhteellisen suuri lukumäärä, psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö, 
vanhempien kanssa toteutuva kasvatuskumppanuus sekä moniammatillinen yhteistyö.  Kasvatuskumppanuus nähtiin 
olennaisena osana esiopetustoimintaa. Aktiivinen yhteydenpito ja vanhempien kasvatustyön tukeminen ovat 
periaatteita, joiden mukaan toimitaan 
 
Tuetussa esiopetusryhmässä tapahtuvan toiminnan haasteina nähtiin toiminnan lyhyt aika. Vuoden aikana tuli saada 
selville tuen tarpeet, jonka jälkeen suunniteltiin ja toteutettiin toiminta lapsen kehitystä ja oppimista tukevaksi. 
Tuloksissa ilmeni tarve pitkäjänteisempään työhön, jotta suunnitellut tukitoimet tukisivat vielä paremmin lasta. 
Moniammatillisen yhteistyön toimivuus koettiin myös haasteeksi. Tiedonkulku eri hallinnonalojen välillä ei toimi aina 
toivotulla tavalla. Lastentarhanopettajilta vaaditaan lapsen havainnointiin ja havainnoinnin pohjalta tehtäviin 
oppimissuunnitelman ja pedagogisen arvioon ammatillista osaamista. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, koska 
ne ovat syntyneet kuuden haastattelun perusteella, mutta niistä löytyy yhtymäkohtia olemassa olevaan teoriaan ja 
tutkimustietoon. 
 
Tulevaisuudessa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea voitaisiin toteuttaa joustavassa esi- ja alkuopetuksen 
kokonaisuudessa. Tässä mallissa lapsella olisi mahdollisuus saavuttaa asetettuja tavoitteita omaan tahtiin kolmen vuoden 
aikana. Lapsi saisi tarvitsemansa tuen esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja 
erityislastentarhan/luokanopettajan muodostaman moniammatillisen tiimin muodossa. 
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Sisällysluettelo	  

1	   Johdanto .................................................................................................................................1	  

2	   Tuettu	  esiopetus ..................................................................................................................3	  

2.1	   Varhaiserityiskasvatus ........................................................................................................... 3	  

2.2	   Esiopetus ..................................................................................................................................... 4	  

3	   Varhainen	  puuttuminen....................................................................................................8	  

4	   Tuen	  kolmiportainen	  malli........................................................................................... 11	  

4.1	   Yleinen	  tuki...............................................................................................................................12	  

4.2	   Tehostettu	  tuki ........................................................................................................................12	  

4.2.1	   Pedagoginen	  arvio............................................................................................................................13	  

4.2.2	   Esiopetuksen	  oppimissuunnitelma ..........................................................................................14	  

4.3	   Erityinen	  tuki ...........................................................................................................................14	  

5	   Yhteistyö	  tuetussa	  esiopetuksessa............................................................................. 16	  

5.1	   Kasvatuskumppanuus...........................................................................................................16	  

5.2	   Moniammatillinen	  yhteistyö...............................................................................................18	  

5.3	   Oppilashuolto	  esiopetuksessa ...........................................................................................19	  

5.4	   Kuntoutuksellinen	  kasvatus ...............................................................................................21	  

6	   Tutkimuksen	  toteutus .................................................................................................... 23	  

6.1	   Tutkimuksen	  menetelmä	  ja	  aineisto ...............................................................................23	  

6.2	   Fenomenografinen	  tutkimus ..............................................................................................24	  

6.3	   Tutkimukseen	  osallistujat...................................................................................................25	  

6.4	   Tutkimuksen	  aineiston	  hankinta	  ja	  teemahaastattelu .............................................26	  

6.5	   Aineiston	  analyysi ..................................................................................................................28	  

6.6	   Tutkimuksen	  luotettavuus	  ja	  eettisyys...........................................................................30	  

7	   Tutkimustulokset............................................................................................................. 33	  

7.1	   Tehostettun	  tuen	  toteutuminen	  tuetussa	  esiopetusryhmässä ...............................33	  

7.1.1	   Pedagoginen	  arvio	  ja	  oppimissuunnitelma	  tuen	  lähtökohtana....................................33	  

7.1.2	   Tehostettu	  tuki	  käytännössä .......................................................................................................35	  

7.1.3	   Oppimisympäristöt	  toiminnan	  tukena....................................................................................37	  

7.2	   Yhteistyö	  tuetussa	  esiopetuksessa ...................................................................................38	  

7.2.1	   Kasvatuskumppanuus ....................................................................................................................38	  

7.2.2	   Moniammatillinen	  yhteistyö .......................................................................................................40	  



 
 
7.3	   Tuetun	  esiopetuksen	  haasteet...........................................................................................43	  

8	   Tulosten	  yhteenveto	  ja	  kehittämisehdotukset.......................................................46	  

9	   Pohdinta...............................................................................................................................51	  

10	   Lähteet ...............................................................................................................................53	  

Liitteet .........................................................................................................................................61	  

 



 

 
 

1 

	  

1 JOHDANTO 
 

 

Vuonna 2006 opetusministeriön asetti työryhmän pohtimaan ja kehittämään erityiskasva-

tusta. Kehittämistoiminnan taustalla oli erityisryhmissä olevien oppilaiden kasvanut määrä. 

Tuoreimman Tilastokeskuksen julkaisun mukaan perusopetuksessa erityisen tuen tarve on 

lähes kaksinkertaistunut 2000 – 2011 välisenä aikana(Suomen virallinen tilasto 12.6.2013). 

Tavoitteena olikin siirtää toimintaa varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan 

(Erityisopetuksen strategia 2007, 56). Perusopetuslain mukaan ”jokaiselle lapselle on mah-

dollistettava omien oppimisvalmiuksien kehittäminen sekä yksilöllinen tuki kasvulle ja op-

pimiselle. Tuen tarpeen ilmetessä lapsella on oikeus saada riittävää oppimiseen ja koulun-

käyntiin liittyvää tukea.” (Perusopetuslaki 30 & 1 mom. (642/2010) Vuoden 2010 Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvataan tuen keskeiset tavoitteet, tuen järjestämi-

nen ja rakenne. Aikaisemmassa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden versiossa ol-

leiden yleisen ja erityisen tuen väliin muodostettiin kolmas tukimuoto, jota kutsutaan te-

hostetuksi tueksi.  Muutoksen takana on ollut lasten lisääntynyt tuen tarve. Tehostetun tuen 

tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimista ja kasvua sekä ehkäistä ongelmien kasautumista 

ja monimuotoutumista. (Huhtanen 2011, 110 Erityisopetuksen strategia 2007, 56.) Tuen 

suunnittelussa otetaan huomioon lapsen vahvuudet sekä kehitys- ja oppimistarpeet. Lapsen 

tarvitsema tuki voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon käytöstä use-

amman tukimuodon tarpeeseen. (Esiops 2010, 18; Komi 2011, 26).  

 

Alijoen ja Pihlajan (2012, 264) mukaan uusien perusteiden tarkoituksena onkin korostaa 

lapselle tarjottavia tuen portaita eikä niinkään lokeroida yksittäistä lasta erityistä tai tehos-

tettua tukea tarvitsevaksi. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 21) mu-

kaan tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen onnistumisen edellytys on lapsen toiminnan jat-

kuva arviointi ja tuen välitön tarjoaminen, kun tuen tarve havaitaan. Tuen tarpeen tunnis-

tamisessa ja suunnittelussa voidaan tehdä yhteistyötä erilaisten asiantuntijoiden kanssa. 

(Esiops 2010, 21) Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön käyttöön valtakunnallisesti 

1.1.2011 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta kunnat ovat päivittäneet 

omat opetussuunnitelmansa, jotka otettiin käyttöön viimeistään 1.8.2011.  
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Perusajatuksena esiopetuksen ja tuen järjestämisessä ovat niin opetusryhmän kuin yksittäi-

sen oppijankin vahvuuksien tunnistaminen sekä tarpeet oppimisen ja kehityksen alueella. 

Kasvua ja oppimista tuettaessa tärkeässä roolissa ovat joustavat oppimisympäristöt sekä 

lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Esiopetusta ja tukea suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon, että lapsen tuen tarve voi vaihdella. Välillä tarvittava tuki on vähäisempää tai ti-

lapäistä, mutta tuki voi olla myös jatkuvampaa sekä annettavan tuen muodot voivat vaih-

della. Oppimisesteisiin sekä oppimisvaikeuksiin tulee kiinnittää huomiota mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. (Esiops 2010, 18 – 19.)  

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut tuetun esiopetusryhmän lastentarhanopettajien sekä 

kiertävien erityislastentarhanopettajien tehostetun tuen toteutumiseen liittyvistä käsityksis-

tä sekä haasteista. Tehostettu tuki on tuen muotona uusi, joten halusin saada lisätietoa sen 

käytännön toteutuksesta ja toimivuudesta. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tut-

kimus, jonka tutkimusotteena on fenomenografia. Aineisto on kerätty haastattelemalla tue-

tun esiopetusryhmän lastentarhanopettajia sekä kiertäviä erityislastentarhanopettajia. Haas-

tatteluista saatu aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Teo-

riaosassa on käsitelty tuettua esiopetusta, joka on muodostettu kahdesta eri käsitteestä, var-

haiserityiskasvatus ja esiopetus. Tämä tehtiin sen takia, koska tuetun esiopetuksen käsitettä 

ei tunneta kirjallisuudessa. Teoriaosassa käsittelen myös varhaisen puuttumisen, tuen kol-

miportaisuuden sekä moniammatillista yhteistyön käsitteitä. 

 

Tutkimuksen toteutus osiossa käyn läpi tutkimusotteen, tutkimuskysymykset, aineiston 

hankinnan ja analyysin, tutkimustulokset sekä tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyydeen. 

Lopuksi esitän kehittämisehdotuksia, jotka koskevat lapsen tuen tarpeisiin vastaamista. 

Erillisistä erityisryhmistä on siirrytty kohti lähipäiväkoti-ajattelua, jonka tarkoituksena on 

että lapsi saa tarvitsemansa tuen siinä päiväkodissa missä hän käy.  
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2 TUETTU ESIOPETUS 
 

 

Tuettua esiopetuksen käsitettä ei ole kirjallisuudessa määrittelty, joten tässä tutkimuksessa 

olen yhdistänyt varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvaamaan tuettua esiopetusta. 

Tällä tavoin pyrin yhdistämään erityispedagogisen näkökulman esiopetusympäristöön. 

Tässä kappaleessa määrittelen ensin varhaiserityiskasvatuksen käsitettä ja sen jälkeen esi-

opetuksen käsitteen.  

 

2.1 Varhaiserityiskasvatus 

 

Päivähoidossa toteutettavalla erityiskasvatuksella on useita kuvaavia käsitteitä kuten eri-

tyiskasvatus varhaislapsuudessa, päivähoidon erityiskasvatus, varhaisvuosien erityiskasva-

tus, kuntouttava varhaiskasvatus tai varhaiserityiskasvatus.  Käsite varhaiserityiskasvatus 

kuvaa toimintaa, jota erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat ennen kouluikää päivähoidon 

alaisuudessa. (Viittala 2006 13, Pihlaja 2006, 3.) Termin alle voidaan jäsentää lapsen eri-

tyisen tuen tarpeet sekä näihin tarpeisiin vastaaminen eri tavoin. Myös lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemiseen käytettävät erityispedagogiset menetelmät voidaan sisällyttää var-

haiserityiskasvatuksen piiriin. Varhaiserityiskasvatus on termi, joka yhdistää varhaiskasva-

tukseen tarvittavat erityispedagogiset elementit. Ajatuksena on kaikille yhteinen ja laadu-

kas varhaiskasvatus, joka mahdollistaa lapsen tuen tarpeisiin vastaamisen. Varhaiserityis-

kasvatusta toteutetaan useassa eri paikassa, tavallisesti päivähoidon tavallisessa lapsiryh-

mässä tai erityisryhmässä. Erityisryhmistä tai sen kaltaisista lapsiryhmistä käytetään tänä 

päivänä monia erilaisia nimityksiä, esimerkiksi erityisryhmä, integroitu erityisryhmä, kun-

toutusryhmä, pienryhmä, 0-luokka sekä tuettu esiopetusryhmä. Kyseiset ryhmät ovat pien-

ryhmiä, joissa on noin 15 lasta. (Pihlaja 2009, 23 – 26.) 

 

Lapsi tarvitsee varhaiserityiskasvatuksen tukitoimia mikäli, hänellä on haasteita fyysisen 

tai motorisen kehityksen alueella, tarkkaavaisuudessa, kielen ja kommunikaation alueella, 

kognitiivisella alueella tai oppimisvalmiuksissa yleensäkin (Suhonen & Kontu 2006, 26).  

Myös perheessä esiintyvät oppimisvalmiuksiin liittyvät riskitekijät, sekä muut tuen tarpeet 

esimerkiksi asiakkuus lastensuojelussa ovat asioita, jotka tulee ottaa huomioon lapsen kas-

vatuksessa ja opetuksessa. Varhaiserityiskasvatuksessa on ominaista se, että lapsen tuen 
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tarpeet havaitaan ja niihin vastataan varhaisessa vaiheessa. Varhaiserityiskasvatus pyrkii 

lapsen kokonaisvaltaiseen lääkinnällisen, sosiaalisen ja pedagogisen kuntoutuksen yhteen-

sovittamiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä vanhempien ja kaikkien lapsen kehityksen ja 

kasvun tukemisessa mukana olevien kanssa. (Pihlaja 2006, 12 – 15.)  

 

2.2 Esiopetus 

 

Perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaan esiopetuksella tarkoitetaan suunnitelmallis-

ta kuusivuotiaiden lasten maksutonta opetusta ja kasvatusta. Esiopetuksen toteutusta oh-

jaavat perusopetuslaki (628/1998) ja laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010), sekä 

laki lasten päivähoidosta (36/1973) silloin kun esiopetusta järjestetään päiväkodissa. Pe-

rusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja kou-

lunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (Perusopetuslaki 628/1998; Laki perusope-

tuslain muuttamisesta 1288/1999; Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010). 

 

Esiopetusta tarjotaan ennen oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen alkamista joko päivä-

kodissa tai peruskoulussa (Niikko, 2001, 31). Suomalaisessa lainsäädännössä esiopetus lii-

tetään tiiviisti varhaiskasvatukseen, joten osittain sen järjestämistä meillä säätelee myös la-

ki lasten päivähoidosta (1973). Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusope-

tus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. 

Näin ollen esiopetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon yhtäältä muun varhaiskasva-

tuksen ja toisaalta perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Esiopetuksen tavoitteena on tukea 

ja seurata lasten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalisista kehitystä 

sekä ehkäistä vaikeuksia ennalta. (Esiops 2010, 18.) Esiopetus on varhaiskasvatuksen oma 

erityisalueensa (Brotherus & Helimäki & Hytönen 2002, 31). Kuntien järjestämää esiope-

tustoimintaa säätelevät valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2010), varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (2005) sekä kunnissa laaditut paikalli-

set esiopetussuunnitelmat. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 27) mu-

kaan esiopetuksen tehtävänä on seurata ja tarvittaessa tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, so-

siaalista, kognitiivista ja emotionaalista kasvua ja kehitystä. Toisena keskeisenä tehtävänä 

on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksen yhdeksi 

tavoitteeksi on myös määritelty lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien pulmien ha-

vaitseminen ja puuttuminen mahdollisimman varhain. Tällä tavoin voidaan ennaltaehkäistä 

mahdollisia tulevia haasteita lapsen kehityksessä ja kasvussa.  
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Lapsen itsetuntoa tulisi pyrkiä vahvistamaan positiivisten oppimiskokemusten avulla. Ope-

tus ja ohjaus pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsen sen hetkisen kehityksen mu-

kaisesti. (Lummelahti 1997, 63.) Esiopetus toimii yhteistyössä kotien ja koulujen kanssa ja 

sen pyrkimyksenä on edistää lapsen kasvua ja oppimista, sosiaalisia taitoja sekä vahvistaa 

itsetuntoa. Erityisessä roolissa on oppimisympäristö, johon kuuluvat myös opettaja ja lap-

set. (Esiops 2010, 18.) 

 

Vuoden 2010 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on oma lukunsa tukea tarvitse-

vien lasten esiopetuksesta.  Esiopetuksessa erityisellä tuella tarkoitetaan tuen tarpeen var-

haista aloittamista, lapsen vahvuuksien sekä oppimis- ja kehitystarpeiden huomioimista. 

Myös tuen tarpeen ja tukimuotojen joustavuus ovat tärkeitä osa-alueita. Tukea annetaan 

kolmella eri tasolla, jotka ovat yleinen, tehostettu sekä erityinen tuki. (Esiops 2010, 18 – 

19.)  

  

Heinämäen (2004, 4) mukaan varhaiskasvatuksen yksi tehtävä ja tavoite on lapsen koulu-

valmiuksien tukeminen. Viittala (2005, 20) kritisoi kouluun valmistamisen kasvanutta roo-

lia esiopetuksessa. Esiopetusvuosi ei sinällään ole arvokas vaan tavoitteena on mahdolli-

simman kouluvalmis lapsi. Esiopetustoiminnan luonne ja toteutus eivät välttämättä sovi 

kovin hyvin monen erityisen tuen tarpeen kanssa. Vaarana on, että se saattaa osaltaan vai-

kuttaa ongelmien syntyyn eikä niiden ennaltaehkäisyyn.  

 

Esiopetusvuoden kannalta olisi positiivista mikäli lapsen tuen tarpeet olisi selvitetty ennen 

esiopetuksen alkamista. Tällöin esiopetuksen työntekijöillä on mahdollisuus suunnitella 

alusta alkaen lapsen yksilöllistä tukea. (Huhtanen 2004, 22.) Pedagogisen toiminnan lähtö-

kohtana tulisi olla näkemys lapsesta kehittyvänä ja oppivana yksilönä. Lapsella ilmenevien 

vaikeuksien taustalla voi olla hyvinkin erilaisia tekijöitä ja vaikeudet ilmenevät monilla eri 

tavoilla. Ryhmän työntekijän tulisikin pystyä havainnoimaan ja arvioimaan näiden eri teki-

jöiden vaikutuksia lapseen, jotta pedagogista tukea pystyittäisiin kohdistamaan lapsen tar-

peisiin paremmmin. (Moberg & Vehvas 2009, 54.)  

 

 Esiopetuksessa toteutettavan pedagogisen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen emo-

tionaalista sekä sosiaalista toimintaa. Lapsen tulisi kokea tulevansa ymmäretyksi ja hyväk-

sytyksi omana itsenään. Työntekijät tukevat lasta sosioemotionaalisesti haastavissa tilan-
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teissa, joissa lapsi tarvitsee pitkäjänteistä ja rakentavaa palautetta toiminnastaan. Tällä ta-

voin lapsi oppii esimerkiksi näyttämään tunteitaan myös sanallisesti eikä purkamalla niitä 

fyysisen väkivallan keinoin. Lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen kan-

nalta pienryhmät ovat optimaalisin ratkaisu taitojen harjoitteluun. Lapsella voi olla haastei-

ta pelkästään isossa ryhmässä olemisessa ja kasvun, oppimisen ja hyvänolon mahdollista-

minen lapselle voi olla haasteellista. Pienryhmässä lapsella on sopiva määrä sosiaalisia 

suhteita ja sosiaaliset tilanteet pysyvät paremmin lapsen hallinnassa. Työntekijöiden tehtä-

viin kuuluu luoda turvalliset ja oppimista mahdollistavat olosuhteet ja rakenteet. Työnteki-

jät toimivat lapsen kehityksen tukena sekä oppimisen mahdollistajana. (Alijoki & Pihlaja 

2012, 265 – 269.) Lapsihavainnointi on myös keskeisessä roolissa ryhmän toimintaa suun-

niteltaessa ja arvioitaessa. Kun työntekijät suunnittelevat ja arvioivat käytänteitä sekä ryh-

män toimintaa, niin lapsesta tehdyt havainnot ja arviot tulisi ottaa pohjaksi. (Fawcett 2009, 

17.)  

 

Hyvin tehdyn arvioinnin avulla lastentarhanopettajalla on mahdollisuus muokata omaa 

toimintaa lapsen oppimiselle ja kehitystarpeille sopivaksi (Hujala 2002, 8). Oppimisympä-

ristön struktuuri on tärkeässä roolissa lapsen tukemisessa.. Fyysisellä oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan tiloja, materiaalia ja välineitä. Niiden sijoittaminen tulee tehdä niin, että lapsel-

la on mahdollisimman helppo hahmottaa oppimisympäristönsä ja olla vuorovaikutuksessa 

sen kanssa. (Suhonen 2005, 51.) Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu myös toiminnan 

rakenne ja aikataulu sekä periaatteet, joilla ryhmässä toimitaan. Tällä tarkoitetaan ryhmän 

toimintakulttuuria, jonka tulee olla selkeä ja jota noudattavat kaikki ryhmän työntekijät. 

Työntekijöiden on huolehdittava siitä, että kaikki lapset pystyvät kommunikoimaan tai op-

pivat ilmaisemaan tarpeensa. Jos heillä on merkittäviä haasteita kommunikaation kanssa, 

on käytettävä puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Oppimisympä-

ristö on muokattava visuaaliseksi, esimerkiksi kuvien avulla. Aikuiset rakentavat ryhmänsä 

psyykkistä oppimisympäristöä, joka muodostuu aikuisten välisistä, aikuisten ja lasten väli-

sistä sekä lasten keskinäisistä vuorovaikutussuhteista. Aikuisen vastuulla on se, että ilma-

piiri ryhmässä muodostuu turvalliseksi, suvaitsevaksi ja positiiviseksi. Tällöin lapsella on 

mahdollisuus ilmaista ja jakaa omia tunteitaan kokemuksiaan sekä mahdollisia ristiriitoja 

joita hän kokee. (Suhonen 2005, 53 – 56.) 
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3 VARHAINEN PUUTTUMINEN 
 

 

Opetusministeriön erityisopetuksen strategian ohjausryhmä nostaa esille yhä painokkaam-

min varhaisen puuttumisen merkityksen. Tavoitteena on siirtää erityisopetuksen painopis-

tettä yhä enemmän varhaisiin tukimuotoihin sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. (Erityis-

opetuksen strategia 2007, 56.) Suomessa lastenneuvolaa ja päivähoitoa on pidetty varhai-

sen puuttumisen tyypillisinä ympäristöinä, sillä nämä kaksi tahoa tavoittavat suurimman 

osan suomalaisista lapsista (Heinämäki, 2005 13 – 14). 

 

Termi varhainen puuttuminen tarkoittaa lapsen kehityksessä tai kasvussa esiintyviin on-

gelmiin tarttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kasvatuksen alueella varhainen 

puuttuminen mielletään erityisopetukseen, oppimisvaikeuksiin tai kehityksen viivästymiin. 

Erityisen tuen tarpeen selvä lisääntyminen on saattanut varhaisen puuttumisen ideologian 

tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta. Lapsen kasvussa ja kehityksessä ilmeneviin ongelmiin 

ja haasteisiin yleinen tuki ei aina riitä ja tällöin tulisikin tarjota yksilöllisiä tukimuotoja, 

joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä tai korjata ongelmia lapsen oppimisessa ja kehityk-

sessä. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi opetusta, kuntoutusta tai toimintaympäris-

tön muuttamista. (Huhtanen 2011, 40 – 43, Huhtanen 2004, 9, 43 – 44, Kauffman 1997, 

323.) 

 

Wilson (2003, 17) korostaa vanhempien tukemista ja tätä kautta vanhempien osallisuutta 

lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen helpottami-

seksi nykypäivän tutkimustieto tukee käsitystä varhaisen puuttumisen hyödyistä. Tutki-

muksessaan Dion, Brodeur, Gosselin, Campeau & Fuchs (2010, 49 – 52) tarkastelivat var-

haista puuttumista ja sen vaikutusta kahden lapsiryhmän myöhempään lukutaidon kehityk-

seen. Tutkimuksessa havaittiin esiopetuksessa ja ensimmäisella luokalla annettujen inter-

ventioiden positiivinen vaikutus ensimmäisen lapsiryhmän lukutaidon kehitykseen. Tämä 

ryhmä pärjäsi paremmin kuin ryhmä, jossa interventiot suoritettiin pelkästään ensimmäisel-

lä luokalla. Sen sijaan lapset joilla ei ollut riskiä myöhempään lukivaikeuteen, eivät juuri 

hyötyneet päiväkodin interventioista. 
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Varhaisella puuttumisen keinoilla tarkoitetaan väliintuloa, joka on luonteeltaan joko ennal-

taehkäisevää tai korjaavaa toimintaa (Laine & Talo 2002, 151). Huhtanen (2011, 44) nä-

kee, että ennaltaehkäisevän toiminnan tulisi toimia joustavasti, jotta korjaavan toiminnan 

osuus saataisiin pidettyä pienenä. Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen julkai-

seman raportin (2005, 11) mukaan varhaiseen puuttumiseen liittyy korjaavan ja ennaltaeh-

käisevän toiminnan elementtejä. Painotuksen tulisi kuitenkin olla ennaltaehkäisevässä toi-

minnassa. Huhtasen (2004, 44) mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan painottavaa ajatte-

lua tukee myös taloudellinen näkökulma, sillä korjaava toiminta on aina kalliimpaa toteut-

taa kuin mitä ennalta ehkäisevä toiminta. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulisikin toimia 

vahvana perustana, jolloin korjaavan toiminnan osuus saataisiin pidettyä mahdollisimman 

pienenä.  Korjaavaan toimintaan tarvitaan erityistä osaamista lapsen kanssa työskentelevil-

tä, erilaisia oppimateriaaleja sekä yksilöllisiä tukitoimia. Edellä mainittujen tukitoimien 

järjestäminen vievät ison osan käytettävissä olevista resursseista, eikä ennaltaehkäisevän 

työn toteuttamiseen jää tarvittavia voimavaroja.  

 

 Huhtasen näkemyksen mukaan interventiot tulisi aloittaa jo vastasyntyneillä tai päiväkoti-

ikäisillä, koska niiden avulla kehityksen haasteisiin voidaan puuttua ennen niiden kehitty-

mistä hankalimmiksi kokonaisuuksiksi. Välttämättä kaikki lasta koskevat kehityksen ja 

oppimisen haasteet eivät kuitenkaan tule esille vielä varhaislapsuudessa. Jotta ennaltaeh-

käisevät interventiot voisivat auttaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla, on niiden oltava 

laaja-alaisia. (Huhtanen 2011, 44 & Huhtanen 2004, 50.) Pienryhmäjärjestelyt ovat 

useimmiten käytetty interventio varhaiskasvatuksessa. Suuressa lapsiryhmässä yksittäisen 

lapsen fokuksen saaminen ja oppimisen tukeminen voi olla haasteellista toteuttaa. Syste-

maattisesti järjestetyllä pienryhmätoiminnalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus 5–6-

vuotiaiden lasten toiminnan ohjaukseen, esimerkiksi työmuistiin, tarkkaavaisuuden sääte-

lyyn ja kognitiiviseen joustavuuteen. (Röthlisbergera, Neuenschwandera, Cimelia, Michelb 

& Roebersa, 2011; Mattinen, Räsänen, Hannula & Lehtinen, 2010, 50.) Lassilan ja Nopa-

sen gradututkimuksessa (2008, 74) alkuopetuksen opettajat kokivat varhaisen puuttumisen 

ja mahdollisten tukitoimien varhaisen aloittamisen tärkeäksi, jotta lapsen kehitykseen tai 

oppimiseen liittyvät haasteet eivät enää kasvaisi kun lapsi siirtyy ylemmille luokille. 

 

Varhainen puuttuminen ei aina toimi toivotulla tavalla, monista eri syistä. Hujala, Back-

lund-Smulter, Koivisto, Parkkinen, Sarakorpi, Suortti, Niemelä, Kuronen, Knubb-

Manninen, Smeds-Nylund, Hietala & Korkeakoski (2012, 116) toteuttivat esiopetukseen 
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kohdistuvaa laadun arviointia. Aineistoa kerättiin kunnista kyselyiden avulla. Yksi laa-

dunarvioinnin tulosten osa-alue oli varhaisen tuen ja puuttumisen toteutuminen sekä oppi-

lashuollolliset palvelut. Kyselyistä saatujen tulosten perusteella varhainen puuttuminen ja 

tukeminen näyttäytyivät ristiriitaiselta. Vastaajat toteavat sen toteutuvan melko hyvin, mut-

ta kaipaavat toimintaan myös lisäresursseja, jotta tuen järjestäminen tehostuisi. Oppi-

lashuollon toiminta puolestaan toteutuu puutteellisesti. Oppilashuoltoa ei nähdä aina osana 

esiopetusta, vaikka moniammatillista työtä toteutetaan yksittäisen lapsen asioissa usein. 

Säännöllisesti kokoontuvia moniammatillisia oppilahuoltoryhmiä ei ole ja esiopetuksen 

oppilashuollon suunnitelmaa ei monestakaan kunnasta löydy. Oppilashuollon palvelut 

puuttuvat kokonaan noin 15 %:ssa esiopetusyksiköitä.  

 

Yhteistyössä toimivat asiantuntijat eivät löydä yhteistä linjaa ja näin ollen heidän on vaikea 

sitoutua prosessiin. Moni asiantuntija tekee päätyönään muuta työtä ja he osallistuvat vir-

kansa kautta oppilashuoltoryhmään, esimerkkinä sosiaalityöntekijät ja psykologit. Palve-

luiden saatavuus, tarvittaessa nopeastikin, saattavat vaikeuttaa varhaisen puuttumisen pro-

sessin etenemistä. Ongelmat tiedonkulussa saattavat johtaa väärinkäsityksiin ja epätietoi-

suuteen eri alojen asiantuntijoiden välillä. Yksi suurimpia syitä tiedonkulun ongelmiin on 

lainsäädännön määrittelemä salassapitovelvollisuus, joka hankaloittaa yhteistyön tekemistä 

ja pahimmassa tapauksessa katkaisee varhaisen puuttumisen prosessin. Toinen merkittävä 

haaste on lapsen huoltajien negatiivinen suhtautuminen työntekijöiden esittämään huoleen 

lapsen tilanteesta. Eivätkä he välttämättä ole halukkaita selvittämään asiaa. (Huhtanen 

2011, 45.) 

 

Lapsen tuen tarpeisiin varhain puuttuminen tuo mahdollisuuden järjestää lapselle yksilölli-

set tukitoimet, minkä seurauksena ilmenneet tuen tarpeet eivät kerkeä vaikeutua ja kasaan-

tua. Tuen tarpeen vahvuudesta ja tukitoimien tarpeellisuudesta riippuen lapsi voi saada 

yleistä, tehostettua tai erityista tukea. Tuen kolmiportaisuuden käsitettä avaan seuraavassa 

luvussa. 
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4.1 Yleinen tuki 

 

Lapsella on oikeus saada laadukasta esiopetusta sekä mahdollisuus yleiseen tukeen. Esi-

opetuksen tehtävänä on ottaa huomioon kaikkien lasten yksilölliset edellytykset ja tarpeet. 

Lasten kasvua ja oppimista edistävät välittämisen ja huolenpidon näyttäminen lapsille sekä 

myönteisen ilmapiirin luominen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 20 – 

21) mukaan esiopetusryhmän lastentarhanopettaja on ensisijaisesti vastuussa lasten erilais-

ten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottaminen. Tukitoimet suunnitellan yhteistyössä 

vanhempien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Esiopetuksen alkaessa opettaja laatii yh-

teistyössä huoltajan sekä lapsen kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman. Suunni-

telman tarkoituksena on, että lapselle pyritään turvaamaan parhaat edellytykset kasvaa ja 

oppia. Yleisen tuen alueella voidaan käyttää myös esimerkiksi erityislastentarhanopettajan 

tai avustajan työpanosta jo hyvissä ajoin ennen kuin siirrytään tehostetun tuen alueelle. Ah-

tiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori, Lintuvuori, Thuneberg, Vainikainen & Österlund 

(2012, 54) lisäävät lapsen tuen tarpeiden tietoisen ja säännöllisen arvioinnin yksilöllisen 

huomioimisen lähtökohdaksi. 

 

4.2 Tehostettu tuki 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyjen muutosten jälkeen kaksiportaisen 

tukijärjestelmän paikalle on muodostettu kolmiportainen tukijärjestelmä. Tukijärjestelmä 

koostuu kolmesta tuen tasosta: yleinen, tehostettu ja erityinen. Taulukosta voidaan nähdä, 

että tehostetun tuen tukimuodot eivät poikkea kovinkaan paljoa yleisen tuen tukimuodois-

ta. Esiopsin mukaan tehostetun tuen aikana korostuvat erityislastentarhanopettajan antama 

tuki, lapsen yksilöllinen ohjaus sekä joustavat ryhmäjärjestelyt. Tärkeässä roolissa on myös 

kodin ja oppilashuollon kanssa tehtävä yhteistyö. (Esiops 2010, 21.) Tehostetun tuen piiris-

sä lapsen opetusta yksilöllistetään entisestään sekä mukaan tulevat mahdolliset kuntoutuk-

sen elementit kuten esimerkiksi terapiat mikäli ne nähdään tukevan lapsen oppimista ja 

kasvua (Sarlin & Koivula 2009, 45). 

 

Tehostettu tuki tarkoittaa yleisten tukimuotojen tehostamista määrällisesti ja laadullisesti. 

Tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan lapsen tarpeita. Lapsen tuen tarve saat-

taa sijoittua pidemmälle aikavälille kuin mitä yleisessä tuessa ja hän saattaa tarvita useita 

tukimuotoja yhtä aikaa. Tuen tarve saattaa kuitenkin muuttua. (Sarlin & Koivula 2009, 28.) 
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Tuen tarve voi lisääntyä, vähentyä tai poistua kokonaan. Lapsi siis voi liikkua tuen eri por-

tailla yleisestä tuesta kohti erityistä tai tuen tarpeen vähetessä erityisestä kohti yleistä tu-

kea. (Huhtanen 2011, 108.) On kuitenkin huomattava, että lapsi saa ensin tuen tehostetusti, 

jonka jälkeen voidaan siirtyä erityiseen tukeen, mikäli se nähdään tarpeelliseksi (Sarlin & 

Koivula 2009, 28).  

 

4.2.1 Pedagoginen arvio 

 

Pedagogisen arvion pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tehostetun tuen tukitoimet. Kirjal-

lisen arvion laativat esiopetuksen opettaja tai opettajat. Pedagogisen arvion tekemiseen 

voidaan ottaa mukaan myös muita asiantuntijoita mikäli lapsen hyvinvointi ja hänen koko-

naiskehitykseensä liittyvät ongelmat niin vaativat. Tuen suunnittelun ja toteutuksen kannal-

ta on yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa myös tärkeää. Pedagogisessa arviossa kuvataan 

lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena sekä lapsen saama yleinen tuki ja arvio 

sen vaikutuksista lapsen kehitykseen. Myös lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja op-

pimiseen liittyvät erityistarpeet ja arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön 

liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla ratkaisuilla lasta tulisi tukea. Jos lapselle on aikai-

semmin tehty esiopetuksen oppimissuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma ja kuntoutus-

suunnitelma, niin näitä dokumentteja voidaan hyödyntää pedagogista arviota tehdessä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman käyttöön tarvitaan kuitenkin huol-

tajan lupa. (Esiops 2010, 21 – 22.) 

 

Tehostetun tuen tavoitteena on lapsen oppimisen tukeminen. Myös oppimiseen ja sosiaali-

seen vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien kasvamisen ja kasaantumisen ennaltaehkäisy 

on toinen tärkeä tehtävä, johon tehostetun tuen avulla pyritään vaikuttamaan. (Erityisope-

tuksen strategia 2007, 56.) Mahdollisiin ongelmiin puututaan ennen kuin kehittyvät entistä 

vaikeimmiksi. Mikäli lapsella esiintyviin kehitykseen ja oppimiseen liittyviin ongelmiin ei 

reagoida hyvissä ajoin, ne voivat kasvaa suuremmiksi kuin mitä ne alkujaan edes olivat. 

Olisikin perusteltua, että esi- ja alkuopetus kiinnittyisivät toisiinsa entistä kiinteämmin. 

Tiiviimmän yhteistyön seurauksena varhaisen puuttumisen sekä tehostetun tuen merkitys 

kasvaisi entisestään. (Huhtanen 2011, 110.) 

 

Tehostetun tuen toteuttamisen haasteena voidaan nähdä lapsen ongelmien kasautuminen jo 

ennen tuen alkua. Vaikka ongelmat yleensä tulevat esiin oppimisvaikeuksina sekä käyttäy-
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tymisessä, niin ne eivät välttämättä ole syy vaan seuraus jostain muusta ongelmasta lapsen 

elämässä. Esimerkiksi ongelmat kotona voivat näkyä käyttäytymisen ongelmina. Tämän 

takia pelkkiin oireisiin puuttuminen ei vielä riitä, vaan lapsen kokonaistilanteen huomiointi 

ja siihen puuttuminen helpottaa myös lapsen oppimisvaikeuksia. Tuen määrää ja laatua 

suunniteltaessa tulisikin kiinnittää huomiota myös oppimisympäristöön sekä lähiympäris-

töön. (Huhtanen 2011, 111 – 112.) 

 

4.2.2 Esiopetuksen oppimissuunnitelma 

 

Tehostetun tuen aikana annettavissa tukitoimissa painottuu suunnitelmallisuus sekä tavoit-

teellisuus (Sarlin & Koivula 2009, 28 – 29). Tehostettua tukea varten tehdään oppimis-

suunnitelma, joka on apuna tuen suunnittelussa ja seurannassa. Tehostetun tuen oppimis-

suunnitelmassa tulee konkreettisesti avata tuen toteuttaminen. Mitä tehdään toisin, enem-

män, intensiivisemmin tai eri tavalla.  Näiden ydinasioiden tarkan määrittelyn myötä op-

pimissuunnitelmasta saadaan hyvä työväline esiopetukseen, josta lapsi hyötyy. Oppimis-

suunnitelmassa tulee näkyä selkeästi tuen tarve sekä tavat, jolla tarpeeseen vastataan sekä 

miten suunnitelman toteutusta seurataan, kirjataan ja arvioidaan. (Ahtiainen ym, 2012, 55 – 

56.)  

 

Tehostetussa tuessa ovat käytössä kaikki tuen muodot lukuun ottamatta erityisopetusta. 

Tehostetun tuen piirissä korostuu erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan tarjoama 

tuki, lapsen yksilöllinen ohjaus, joustavat ryhmäjärjestelyt sekä yhteistyö huoltajien kans-

sa. Lapsen yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon tuen määrän ja laadun suunnittelussa. 

(Esiops 2010, 21.) Tehostetun tuen toiminnassa korostuu säännöllisyys ja pienryhmätoi-

minta. Tässä vaiheessa oppilashuollon rooli yhtenä tukimuotona vahvistuu ja korostuu. 

(Savolainen 2012, 63.) Oppilashuollon toimintaan kuuluu lapsen hyvän kasvun ja oppimi-

sen, hyvän psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä ylläpitä-

minen. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on yksi oppilashuollon muoto. (Esiops 

2010, 37 – 39.)  

 

4.3 Erityinen tuki 

 

Lapset, joiden tuen tarpeet ovat niin laajat, ettei esiopetusta voida muuten järjestää saavat 

erityistä tukea.  Tällöin lapsella on suuria vaikeuksia kasvun ja oppimisen alueella. Lapsen 



15 
 

 

mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä ovat saattaneet heikentyä esimerkiksi sairauden, vam-

man, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvistä riskitekijöiden takia. Erityisen 

tuen tarvetta arvioitaessa mukana ovat esiopetuksen henkilöstö, oppilashuolto sekä huolta-

jat. (Esiops 2010, 22).  

 

Erityistä tukea toteutetaan yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden alaisuudessa. Erityi-

nen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista 

tukimuodoista, joita esiopetuksessa esiintyy. (Perusopetuslaki 17 a 1 mom (642/2010.) 

Esiopetuksessa annettavan erityisen tuen tehtävänä on tarjota lapselle suunnitelmallista ja 

kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja oppimiseen sekä kehittää hänen oppimisedellytyksiään 

Jotta erityistä tukea voidaan antaa, tulee opetuksen järjestäjän kuulla lasta ja hänen huolta-

jaa. Tämän jälkeen on tehtävä kirjallinen pedagoginen selvitys. Kyseinen selvitys rakentuu 

neljästä osa-alueesta: lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne, lapsen saama tehostettu 

tuki ja sen vaikutuksien arviointi, lapsen oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet, jotka liitty-

vät kasvuun ja oppimiseen sekä arvion siitä millaisia tukitoimia lapsi tarvitsee. Tämän jäl-

keen voidaan tehdä kirjallinen päätös tuen antamisesta. Päätöksessä tulee olla esillä lapsen 

pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä tarvittaessa 

lapsen opetuksen poikkeava järjestäminen. (Esiops 2010, 23.) 

 

Lapsella, jolla on erityisen tuen päätös, tulee laatia oppimissuunnitelman sijaan henkilö-

kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, josta lyhenne HOJKS. Se pohjau-

tuu pedagogiseen selvitykseen ja tehdään virallisen hallintopäätöksen jälkeen. HOJKS laa-

ditaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.  Tarvittavilta osin suunnitelma valmistellaan 

moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä.  Laaditun henkilökohtaisen opetuksen jär-

jestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea lapsen kasvu- ja oppimisprosessia. 

Tuen antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen yksilöllisyys sekä pitkäjänteisyys. HOJKS 

toimii tavoitesuunnitelmana kohdistuen lapsen kasvuun ja oppimiseen sekä suunnitelma, 

joka koostuu esiopetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä sekä mahdollisista muis-

ta tukitoimista. (Esiops 2010, 25.) 
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5 YHTEISTYÖ TUETUSSA ESIOPETUKSESSA 
 

 

Tehostetun tuen portaalla yhteistyö vanhempien ja lapsen tarpeen mukaan moniammatillis-

ten toimijoiden välillä tiivistyy. Yhteistyötä vanhempien kanssa kuvaan termillä kasvatus-

kumppanuus. Esiopetuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henki-

löstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen 

prosessien tukemiseksi. Tämä edellyttää molemminpuolista luottamusta, tasavertaisuutta ja 

toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu omaan 

lapseensa sekä oman lapsensa tuntemus. Vastuu vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 

kehittämisestä on kuitenkin esiopetuksen järjestäjällä. (Esiops 2010, 33.) Vehviläisen 

(2013, 43) gradun tutkimustuloksissa ilmeni, että moniammatillinen yhteistyö tiivistyy te-

hostetun tuen aikana. Lastentarhanopettaja saa työnsä tueksi esimerkiksi erityislastentar-

hanopettajan, terapeutin, psykologin tai lääkärin. 

 

5.1 Kasvatuskumppanuus 

 

Viime vuosien aikana vanhempien osallisuus ja heidän roolinsa oman lapsensa parhaana 

asiantuntijana ovat vahvistuneet. Kasvatuksen ammattilaisten on nähty tarvitsevan lapsen 

kanssa tehtävän työn tueksi myös vanhempien tietoja sekä kokemuksia omasta lapsestaan. 

Kasvatuskumppanuudella pyritään kehittämään ja vahvistamaan perheen ja lapsen hyvin-

vointia. Tätä kautta vanhempien vanhemmuus vahvistuu ja he pystyisivät mahdollisimman 

hyvin vastaamaan lapsen kasvatuksen kautta tuleviin haasteisiin. Hyvin toimivan kasvatus-

kumppanuuden kautta lapsi kokee turvallista jatkuvuutta päivähoidon ja kodin välillä, mut-

ta pahimmillaan päivähoidon ja vanhempien välinen toimimaton yhteistyö voi tuoda lap-

selle hämmennystä ja turvattomuutta. (Mikkola & Nivalainen 2009, 12; Kaskela & Kekko-

nen 2006, 51 – 53.) Parhaimmillaan kasvatuskumppanuus tuo esiin sekä vanhemmille että 

kasvatuksen ammattilaisille aivan uusia puolia lapsesta ja tämän kehityksestä, ja on tärkeä 

tukipilari kasvatuksessa (Owen, Ware & Barfoot 2000, 413). Berghällin (2008, 67 – 68) 

tekemän tutkimuksen mukaan lasten hyvinvoinnin kannalta vanhemmat pitivät päiväko-

tiympäristön tärkeimpinä ominaisuuksina turvallisuutta, viihtyisyyttä, monipuolisuutta ja 

virikkeellisyyttä. Lisäksi vanhemmat pitävät tärkeänä lapsen ja työntekijän hyvää vuoro-
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vaikutussuhdetta. Myös tiedonkulun sujuvuus vanhempien ja henkilökunnan välillä nousi 

yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. 

 

Kasvatuskumppanuuden toimivuuden tärkeys korostuu mielestäni tuen tarpeessa olevan 

lapsen esiopetuksen joustavassa sujumisessa. Yhdessä sovitut toimintatavat päivähoidon 

työntekijöiden ja vanhempien kesken luovat ja mahdollistavat lapselle turvallisen ympäris-

tön kasvaa ja kehittyä. Heinämäen (2004, 24, 30 – 31) mukaan vanhempien osallisuus lap-

sen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa tuleekin ottaa suunnitellusti huomioon. Lapsen 

mahdollisten tuen tarpeiden sekä tuen suunnittelu ovat kasvatuskumppanuuden käytännön 

osa-alueita. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien kanssa yhteistyössä kootut ja 

arvioidut havainnot lapsesta ovat kokonaiskuvan saamiseksi merkityksellisiä. Varhaiskas-

vatuksen asiantuntija omalta osaltaan tukee vanhempia lapsen vahvuuksien huomioimises-

sa oman tietonsa ja osaamisensa pohjalta. Vanhemmat puolestaan pystyvät tuomaan moni-

puolisen kuvauksen lapsesta päiväkodin ulkopuolisista elinympäristöistä. 

 

Vanhempien tulee saada tietoa eri päivähoidon muodoista ja mahdollisuuksista sekä perus-

teluja, jotta he pystyvät tekemään oikeita valintoja lapsensa kohdalla. Vanhemmat tulee ot-

taa mukaan asiantuntijapalavereihin, mikä vahvistaa vanhempien kokemusta siitä, että heil-

lä on sellaista tietoa lapsesta, jota muilla ei ole. (Huhtanen 2004, 38.) Eskelä-Haapasen 

(2012, 178) mukaan varhaiseen, oikeanlaiseen ja -aikaiseen tuen suunnitteluun kannattaa 

ottaa myös vanhemmat tasavertaisina asiantuntijoina mukaan. Vanhemmat tuovat työnteki-

jöiden tietoon runsaasti oman lapsensa kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja asian-

tuntemusta. Tämä voi myös parhaimmillaan käynnistää tasa-arvoisen ja luontevan yhteis-

työn vanhempien ja esiopetuksen sekä myöhemmin koulun välillä.  

 

Bayat, Mindes & Covitt (2007, 493) mukaan avoin ja selkeästi organisoitu moniammatilli-

nen yhteistyö, jossa vanhemmat ovat mukana vahvistaa erityisesti tunne-elämän ja käyttäy-

tymisen pulmista kärsivien lasten tukemista ja kehittymistä. Kaukoluoto (2010, 65) lisää, 

että keskusteluilla vanhempien kanssa voidaan rikastaa, monipuolistaa ja yksilöllistää työn-

tekijän lasta koskevia tietoja ja tätä kautta lisätä lapsen ymmärtämistä. Keskusteluilla voi-

daan saada lapsen kasvuympäristöä koskevia tietoja arvelujen sijaan. Alasuutarin (2010, 

194) mukaan kasvatuskumppanuus on käsitteenä ongelmallinen, koska sen periaate asettaa 

vanhemman ja ammattilaisen tasa-arvoiseksi kumppaniksi. Toisaalta taas vanhempi on hy-

vin riippuvainen varhaiskasvatuksen ammattilaisen toiminnasta.  
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5.2 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Esiops (2010, 22) mukaan moniammatillinen oppilashuoltotyö mainitaan tehostetun tuen 

aloittamisen, järjestämisen ja takaisin yleisen tuen piiriin siirtämisen kohdissa asianmukai-

seksi ja ainoaksi työskentelymenetelmäksi. Moniammatillisen yhteistyön tarjoamaa tukea 

korostavat myös  McIntosh, Campbell, Carter  & Dickey.(2009, 90) Moniammatillisen yh-

teistyön avulla tukea voidaan toteuttaa paremmin. 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteellä on monta rinnakkaiskäsitettä kuten moniammatil-

linen työote, verkostoyhteistyö, monitieteisyys, moniasiantuntijuus, ammattien välinen yh-

teistyö tai monitoimijuus (Nykänen 2010, 53). Fletcher, Lyon, Fuchs ja Barnes (2007, 47) 

korostavat moniammatillisen näkemyksen ja toimintapojen tärkeyttä lapsen oppimisvaike-

uksien tavoittamisessa ja tukemisessa. Sipari (2008, 37) näkee että eri ammattiryhmien 

edustajat tarvitsevatkin oman työn osaamisen lisäksi yhteisöosaamista. Yhteisöosaamisen 

ajatuksena on että työntekijät jakavat asiantuntijuuttaan sekä pystyvät myös yhdistämään 

osaamistaan toisten työntekijöiden kanssa. Tällaista osaamista tarvitaan varsinkin silloin 

kun pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kasvatusta.   

 

Kykyri (2007, 113) toteaa, että moniammatillinen yhteistyö on yhteistyötä eri tieteen- ja 

ammattialojen edustajien välillä ja he työskentelevät saman tehtävän tai ongelman parissa. 

Yhteisen työtehtävän ratkaisemiseksi he yhdistävät osaamistaan, tuovat uusia näkökulmia 

ja toimintatapoja käsiteltävään asiaan. Linnilän (2006, 264) mukaan moniammatillisen yh-

teistyön osapuolilla on usein erilaiset koulutustaustat ja tämän myötä toisistaan poikkeavat 

työkäytännöt ja menettelytavat. Yhdistävänä tekijänä voidaan kuitenkin nähdä lapsen aut-

taminen ja hänen hyvinvointinsa. Moniammatillinen yhteistyö onkin oiva työkalu oppimis-

vaikeuksien varhaisessa tunnistamisessa.  

 

Eri ammattialojen edustajat eivät ole välttämättä vielä löytäneet toimivia tapoja tehdä yh-

teistyötä (Korkalainen 2009, 195). Moniammatillinen yhteistyö on vielä eri ammattikunti-

en erilaisten näkemysten välissä. Myös tietämättömyys toisen työnkuvasta voi olla hidas-

teena yhteistyön rakentumiselle (Kovanen 2004, 28; Sipari 2008, 46).  Kupila (2007, 111) 

näkee tärkeäksi työntekijöiden välisen reflektion ja sen kautta yhteisten päämäärien ja työ-

tapojen löytyminen  helpottuu. Neitolan (2009, 57) mukaan yhteistyötä tulisikin rakentaa 

arjen sujumisesta kaikissa lapsen elämispaikoissa. Tätä kautta yhteistyölle tulisi konkreetti-
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set toimintaa eteenpäin vievät tavoitteet. Tällä tavoin lapsi, vanhemmat ja kasvatuksen, 

perhetyön ja kuntoutuksen ammattilaiset pystyvät tuomaan omat tietonsa ja osaamisensa 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Moniammatillinen yhteistyö rakentuu tapauskohtai-

sesti lapsen tarpeiden perusteella. Tuen tarpeessa olevien lasten varhaiskasvatukseen kuu-

luvat tavoitteelliset ja suunnitelmalliset päivähoidon sekä muiden toimijoiden tuottamat tu-

kipalvelut. Karikosken ja Tiilikan (2012, 91) mukaan tietoisella huomion kiinnittämisellä 

ja keskusteluilla yhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen välillä voisi toteutua onnis-

tuneesti ja katkeamatta. Molempien yhteistyön osapuolten, sekä esi- että perusopetuksen, 

pitäisi tällöin pohtia, että minkälainen yhteistyö tukisi lapsen oppimista ja mahdollistaisi 

tarvittavat tukitoimet parhaiten. 

 

Esiopetusryhmän työntekijät tekevät myös ryhmän sisäistä yhteistyötä. Kasvatusyhteisöis-

sä työskentelee eri koulutustaustan omaavia työntekijöitä. Tällaista yhteisöä voidaan kut-

sua moniammatilliseksi kasvatusyhteisöksi. (Karila & Nummenmaa 2001, 80.) Ammatti-

laiset kokevat varhaiskasvatustyön olevan tiimityötä, jota yksittäinen työntekijä ei voi to-

teuttaa yksin (Happo 2006, 113). Toimiva tiimityö vaatii toimiakseen työntekijöiltä kykyä 

keskustella, neuvotella, suunnitella ja arvioida yhdessä. Moniammatillisessa työryhmässä 

jokainen työntekijä voi tuoda omia näkemyksiään esille ja muut arvostavat näitä näkemyk-

siä. (Karila & Nummenmaa 2001, 41, 81; Kiesiläinen 2004, 66.)  

 

 

5.3 Oppilashuolto esiopetuksessa 

 

Viime vuosien aikana Opetusministeriö on myöntänyt monelle kunnalle erityisavustusta 

esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kehittämiseen. Avustusten tarkoituksena on ollut, et-

tä jatkossa oppilashuollon toimenpiteet ovat osana lasten ja nuorten palvelujärjestelmää. 

Perusopetuslain muuttamista koskevan lain (477/2003) 31a §:n mukaan oppilaalla on oike-

us saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetuksen oppilashuollosta käytetään nimitystä 

oppilashuolto sekä opiskelijasta käsitettä lapsi. Oppilashuollon tehtäviin kuuluu lapsen hy-

vän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tu-

keminen ja kehittäminen. (Esiops 2010, 38) Esiopetuksen oppilashuoltoa toteutetaan mo-

niammatillisen oppilashuoltoryhmän toteuttamana. Oppilashuoltoryhmät on muodostettu 

hyvin eri tavoin, sillä laissa ei ole määritelty, että ketä oppilashuoltoryhmään tulee kuulua. 
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(Peltonen & Laitinen 2006, 88.) Oppilashuoltoryhmään voivat kuulua esimerkiksi päivä-

kodin johtaja tai tiimivastaava, kiertävä erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, 

koulukuraattori/koulupsykologi sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita (Ulvinen, luento 

25.5.2012). 

 

Oppilashuolto pitää sisällään sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuoltotyö 

kuuluu koko esiopetusyhteisölle sekä erillisille oppilashuoltopalveluista vastaaville viran-

omaisille. (Esiops 2010, 38.) Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, op-

pimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen, eh-

käisemiseen, lieventämiseen ja poistamiseen. Yhteistyö lastensuojelun sekä terveydenhuol-

lon ammattilaisten kanssa vahvistavat ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutusta sekä annet-

tavan tuen järjestämistä. (Rimpelä, Kuusela, Rigoff, Saaristo & Wiss 2008, 54.) 

 

Esi- ja perusopetuksen välinen nivelvaiheyhteistyö on yleisin oppilashuollossa käytetty yh-

teistyömuoto. Esiopetuksen oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen 

kanssa sekä lasta mahdollisesti koskevat oppilashuollolliset asiat ja niiden eteneminen ker-

rotaan lapsen huoltajille. (Esiops 2010, 44.) Toimivan yhteistyön kannalta olisikin hyvä, 

että lapsen asioista keskustellaan ensin lapsen huoltajien kanssa ennen kuin mietitään esi-

merkiksi oppilashuoltoryhmän kokoon kutsumista. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 

mom & Rantala, 2012 391). Huoltajalta tarvitaan kirjallinen suostumus lapsensa asioiden 

käsittelyyn, jos huoltaja itse ei pääse kokoukseen ja kokoukseen osallistuu henkilöitä, jotka 

eivät ole osallisena lapsen päivittäisessä arjessa. Huoltajan suostumus tarvitaan myös tilan-

teessa, jossa lapsen tietoja luovutetaan toisen lainsäädännön alaisuudessa toimivalle ope-

tuksen järjestäjälle. Myös muun kuin välttämättömän tiedon luovuttaminen toiselle opetuk-

sen järjestäjälle vaatii luvan huoltajalta, esimerkiksi tietojen luovuttaminen kun lapsi siir-

tyy esiopetuksesta perusopetukseen. (Esiops 2010, 39 – 43.) 

 

Selvitysten mukaan esiopetuksen puolella toimivat oppilashuoltoryhmät ovat kuntatasolla 

olleet selvästi vähäisempiä kuin perusopetuksen puolella. Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

osaamista perheiden kanssa tehtävän yhteistyön alueella voitaisiin hyödyntää oppilashuol-

lossa nykyistä enemmän. ( Heinämäki 2007, 47; Peltonen 2008, 204.)  

Esiopetuksessa toteutettava oppilashuolto on siis vielä kehittymässä ja hakee vielä muoto-

aan. Seuraavassa kappaleessa käyn läpi yhtä moniammatillisen yhteistyön muotoa, kuntou-

tuksellista kasvatusta. 
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5.4 Kuntoutuksellinen kasvatus 

 

Lapseen yksilölliset tuen tarpeet asettavat vaatimuksen yhteistyön tekemiseen kuntoutuk-

sen ammattilaisten kanssa. Yhteistyön tulisi tähdätä kuntouttavien käytänteiden liittämi-

seen lapsen tukeen. Tässä luvussa tarkastelen kasvatuksen ja kuntoutuksen välistä yhteis-

työtä, jota tuetussa esiopetuksessa toteutetaan tarvittaessa lapsen yksilölliset tuen tarpeet 

huomioon ottaen.  

 

Koivikon & Siparin (2006) mukaan erityistä tukea tarvitseva lapsi on vammattoman lapsen 

tapaan ensisijassa lapsi. Jokainen lapsi on oma yksilönsä. Kuntoutuksen lähtökohtana tu-

lisikin olla lapsen yksilöllisten voimavarojen etsiminen ja vahvistaminen. Tätä kautta myös 

lapsen heikompia osa-alueita pystytään rakentamaan. Lapsen kehitykseen voidaan aina liit-

tää kasvatuksen ja opetuksen aineksia, oli sitten lapsella tuen tarpeita tai ei. Tätä taustaa 

vasten lasten kasvatus ja opetus voidaan nähdä yhteisenä ja ensisijaisena kuntoutukseen 

nähden. Tällainen ajattelu tukee myös näkemystä, että kuntoutus liitetään lapsen arjessa ta-

pahtuvaan toimintaan ja toimintaympäristöön yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Siten 

erityiskasvatusta ja –opetusta tarkastellaan näkökulmasta, jossa kaikki muu kuntoutus sovi-

tetaan kasvatuksen ja opetuksen yhteyteen. (Koivikko & Sipari 2006, 34, 108 – 109.)  

 

Kuntouttavia elementtejä varhaiskasvatuksessa ovat esimerkiksi päivittäisen toiminnan 

struktuuri eli rakenne, lasten keskinäinen ja kasvattajien ja lasten välinen hyvä vuorovaiku-

tus, lapsen oman toiminnan ohjaus, ryhmätoiminta sekä kehityksen osa-alueiden tukemi-

nen (THL 2014, tuki varhaiskasvatuksessa). Kuntoutus liitetään lapsen normaaliin arkeen 

ja sen toimintoihin. Pienen lapsen kohdalla tällöin leikillä on suuri merkitys elämässä tar-

vittavien taitojen oppimiseen. Kuntoutustoimia suunnitteltaessa tulisikin nykyistä enem-

män hyödyntää leikkiä eikä tarjota lapselle harjoitteita, jotka ovat aikuisten kehittämiä. 

Leikkiä tulisi osata eritellä oppimisen näkökulmasta, ja sen merkitys tulisi ymmärtää sosi-

aalisten taitojen, kielen oppimisen ja liikunnallisten taitojen tukijana. (Koivikko & Sipari 

2006, 112 – 113.) 

 

Tukea oppimisessaan ja kasvussaan tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta 

kasvatuksen ja kuntoutuksen välinen yhteistyö yhdistäisi tarvittavat tukimuodot sujuvasti 

perheen arjen toimintoihin. Tällainen monialainen verkostoyhteistyö ei kuitenkaan ole löy-
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tänyt paikkaansa arjessa, vaan se vaatii uudenlaisten ajattelutapojen sekä toimintakulttuuri-

en muodostumista. (Sipari 2008, 67 – 68.) 

 

Myös Fromin (2010, 113 – 115) mukaan on perusteltua nostaa esille varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoiden tietämys lapsuudesta, lapsen arjen toiminnasta ja osallistumisesta sekä 

vanhempien tasavertainen rooli lapsensa asiantuntijana. Kasvatuksen ja kuntoutuksen ni-

veltymisen kehittymisessä kuntoutusta toteuttavien terapeuttien tulisi voida työskennellä 

yhteistyössä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa lapsen arkiympäristössä. Inkluu-

sion toteutumiseksi terapeuttien tulee toimia päiväkodissa tukea tarvitsevan lapsen pien-

ryhmissä ja muissa toiminnoissa, johon hän osallistuu. Samalla saadessaan näkemystä lap-

selle merkityksellisiin toimintoihin ja taitoihin voi terapeutti jakaa asiantuntemustaan kas-

vatushenkilöstölle. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

  
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia tuetussa esiopetusryhmässä työskentelevien las-

tentarhanopettajien sekä kiertävien erityislastentarhanopettajien käsityksiä tuetussa esiope-

tuksessa toteutettavan tehostetun tuen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tu-

kena.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

-‐ Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla ja kiertävillä erityislastentarhanopettajil-

la on tehostetun tuen toteutumisesta tuetussa esiopetusryhmässä? 

-‐ Millaisia haasteita tehostetun tuen käytännön toteutuksessa on ilmennyt?  

 

Aihevalintaani vaikuttivat henkilökohtainen työhistoriani esiopetuksen sekä kehitysvam-

maisten parissa. Vuonna 2011 voimaan tullut lakimuutos koskien kolmiportaista tukea tuo 

muutoksia päiväkotien sekä tuen tarpeessa olevien lasten arkeen.  

 

 

6.1 Tutkimuksen menetelmä ja aineisto 

 

Valitsin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusotteen tämän tutkimuksen pohjaksi, koska 

tutkimusote antaa mahdollisuuden tehdä kokonaisvaltaista ja kuvaavaa tutkimusta. Hirsjär-

vi ym (2005, 152) mukaan laadullinen tutkimus valitaan tutkimusmenetelmäksi kun tavoit-

teena on kuvata todellisen elämän ilmiöitä. Tutkimuskohteen kokonaisvaltainen tutkiminen 

nousee tutkimuksen lähtökohdaksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksen tarkoituksena ei ole ku-

vata väittämiä, jotka ovat jo olemassa. Tavoitteena onkin löytää löytää ja paljastaa uusia 

näkökulmia tutkittavaan asiaan. Tutkimusmenetelmäksi valitsin fenomenografisen tutki-

muksen, sillä tutkin lastentarhanopettajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien käsi-

tyksiä tehostetun tuen toteutumisesta tuetussa esiopetusryhmässä. Näiden käsitysten kautta 

saan tietoa tehostetun tuen käytännön toteutuksesta sekä sen haasteista.  
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6.2 Fenomenografinen tutkimus 

 

Fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on erilaisten käsitysten kuvaaminen, analy-

soiminen ja ymmärtäminen. Lähestymistavan perustajana pidetään Ference Martonia. Mar-

ton tutki 1970-luvulla Göteborgin yliopistossa eri tieteenalojen tiedonmuodostusta ja yli-

opisto-opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. Martonin (1992, 1994) mukaan ihmisillä on 

rajallinen määrä tapoja, joilla he kokevat, käsittävät ja ymmärtävät jotain yksittäistä ilmiö-

tä. Fenomenografian avulla pyritään löytämään ja kuvaamaan ajattelutapojen eli käsitysten 

erilaisuutta. (Marton 1992, 34; 1994, 46.) Fenomenografia on laadullinen tutkimusote, joka 

tutkii ihmisten käsityksiä ympäröivästä maailmasta (Järvinen & Järvinen 2004, s.83). Kä-

sitteenä fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä kirjoittamista. (Metsä-

muuronen 2006, 108). Fenomenografian tavoitteena on kuvata ympäröivän maailman il-

mentymistä ja miten se rakentuu ihmisen tietoisuudessa. Käsitykset samasta ilmiöstä voi-

vat vaihdella paljonkin ihmisten kesken. (Ahonen 1994, 114.) Toisistaan poikkeavat käsi-

tykset jaetaan kuvauskategorioihin. Näiden kategorioiden väliltä voidaan etsiä loogisia 

suhteita (Järvinen & Järvinen 2004, 51). Se miten ihminen jäsentää ja käsittää ympärillään 

olevia ilmiöitä voi riippua esimerkiksi ihmisen iästä, koulutustaustasta, kokemuksista tai 

sukupuolesta. Käsitys on ilmiönä dynaaminen eli se ei pysy välttämättä aina samana vaan 

voi muuttua. (Metsämuuronen 2006, 228.) 

 

Fenomenografisessa ajattelussa on olemassa yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin ihmis-

ten käsityksissä. Ilmiö ja käsitys on siten fenomenografille kolikon kaksi eri puolta. Ilmiö 

rakentuu ihmisen joko ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saadusta kokemuksesta. Saadun 

kokemuksen avulla ihminen rakentaa käsityksen jostain asiasta. Käsitys on siis ihmisen 

henkilökohtaisen kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostain ilmiöstä. (Met-

sämuuronen 2007, 228; Niikko 2003, 14 – 15). 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa etusijalla on perspektiivin valinta. Fenomenografian 

kiinnostuksen kohteena on toisen asteen perspektiivi, jossa kiinnitetään huomio toisen ih-

misen käsityksiin, ajatuksiin ja kokemuksiin tutkittavasta aiheesta. (Häkkinen 1996, 32; 

Järvinen & Järvinen 2004, 83.) Tutkija pyrkii tuomaan esille käsitysten vaihtelua toisistaan 

eikä niiden oikeellisuutta tai vääryyttä. (Häkkinen 1996, 32). Ahosen mukaan fenomeno-

grafinen tutkimus etenee vaiheittain. Alussa tutkija kiinnostuu käsitteestä, josta on muo-

dostettu toisistaan poikkeavia käsityksiä. Tämän jälkeen hän tutustuu käsitteeseen teorian 
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kautta. Fenomenografisessa tutkimuksessa ihminen nähdään tietoisena toimijana ja tämän 

takia tutkija toimii vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Aineiston hankinta toteutetaankin 

yleisesti haastattelun avulla. Haastatteluista saatu aineisto analysoidaan ja luokitellaan sekä 

kootaan omiksi merkitysluokiksi. Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan tulee ottaa 

huomioon omat lähtökohtansa suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Mitä hän siitä tietää ja mi-

tä hän odottaa tutkimukseltaan. Nämä kaksi ennakko-olettamusta vaikuttavat tutkimuksen 

tekoon. (Ahonen 1994, 115, 122 – 128.) Fenomenografiseen tutkimusotteeseen pohjautu-

via tutkimuksia on tehty erityisesti Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa 

(Webb 1997, 196). 

 

Fenomenografinen tutkimusote sopii tähän tutkimukseen hyvin, koska olen kiinnostunut 

nimenomaan lastentarhanopettajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien käsityksistä 

koskien tehostettua tukea ja sen toteutusta tuetussa esiopetusryhmässä. Fenomenografisen 

tutkimusotteen avulla tutkimukseen osallistujat kuvaavaat henkilökohtaisia käsityksiään 

tutkittavasta aiheesta.  

 

6.3 Tutkimukseen osallistujat 

 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkija valitsee tutkimukselleen sopivan 

kohdejoukon etukäteen, eikä satunnaisotoksena (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). 

Tuomen ja Sarajärven (2011, 85) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää löytää 

tiedonantajiksi henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai 

heillä on kokemusta siitä. Tämän tutkimuksen kohderyhmäksi valitsin neljä tuetun esiope-

tusryhmän lastentarhanopettajaa sekä kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa, yhteensä 

siis kuusi haastateltavaa.  

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olen valinnut tarkoituksenmukaisesti enkä satun-

naisotoksena. Aineiston hankin haastattelemalla työntekijöitä yksilö- ja parihaastattelun 

keinoin. Haastatteluiden avulla tutkittavilla on mahdollisuus tuoda omat ajatuksensa ja kä-

sityksensä esille. Lastentarhanopettajien sekä kiertävien erityislastentarhanopettajien haas-

tatteluiden avulla kuvaan heidän käsityksiään tehostetun toteutumisesta tuetussa esiopetus-

ryhmässä. 

 

 



26 
 

 

Alla on esitelty tutkimukseen osallistuneiden valmistumisvuodet, koulutus, yleinen työko-

kemus sekä tuetun esiopetuksen työkokemus. Myös esiopetusryhmien rakenne ja työnteki-

jöiden määrä on selvitetty. Lastentarhanopettajat 1 ja 2 sekä 3 ja 4 ovat kahdesta eri esiope-

tusryhmästä. Näiden tietojen avulla kuvaan haastateltavia ja heidän lähtökohtiaan tehoste-

tun tuen toteuttajina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Haastateltavien koulutukset sekä työkokemus 

  

Tutkimukseen osallistuneiden työkokemus vaihteli 11 vuodesta 23 vuoteen, josta he olivat 

työskennelleet tuetussa esiopetuksessa 1 vuodesta 13 vuoteen. Työntekijät olivat kahdesta 

eri päiväkodista. Esiopetusyhmien lapsimäärä oli 10 – 12 lasta, joilla jokaisella oli tehoste-

tun tuen päätös. Työntekijöitä tuetuissa esiopetusryhmiss oli yhteensä neljä, kaksi lasten-

tarhanopettajaa sekä kaksi avustajaa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja toimi ryhmän 

työntekijöiden työn pedagogisena taustatukena sekä osallistui lapsivalintojen tekemiseen 

yhteistyössä lastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajan kanssa.  

 

6.4 Tutkimuksen aineiston hankinta ja teemahaastattelu 

 

Aloitin aineiston keräämisen keväällä 2011 tutkimusluvan hankkimisella kunnan päivähoi-

don johtajalta. Luvan saatuani selvitin sähköpostin välityksellä tutkimukseen soveltuvia ja 

siihen halukkaita osallistujia. Tehtävä oli yllättävän haastava, johtuen tuetun esiopetus-

ryhmien vähäisestä lukumäärästä lähikunnissa. Tutkimukseen osallistui lopulta neljä las-

tentarhanopettajaa kahdesta tuetusta esiopetusryhmästä sekä kaksi kiertävää erityislasten-

tarhanopettajaa. Tuomen ja Sarajärven (2011, 85) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on 

tärkeää löytää tiedonantajiksi henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

 Koulutus Työkokemus tuettu esi-

opetus 

LTO 1 Sosionomi 1 vuosi 

LTO 2 Lastentarhanopettaja  6 vuotta 

KELTO 1 Erityislastentarhanopettaja 15 vuotta 

LTO 3 Lastentarhanopettaja 20 vuotta 

LTO 4 Lastentarhanopettaja 3 vuotta 

KELTO 2 Erityislastentarhanopettaja 23 vuotta 



27 
 

 

man paljon tai heillä on kokemusta siitä. Tällöin tiedonantajien valinta on harkittua eikä sa-

tunnaista. 

 

Kiertävät erityislastentarhanopettajat haastateltiin yksilöhaastatteluna. Lastentarhanopetta-

jien kohdalla haastattelut toteutettiin parihaastatteluna. Parihaastatteluja käytetään esimer-

kiksi kasvatustieteellisissä tutkimuksissa kun haastatellaan lapsia, nuoria tai lasten van-

hempia. Parihaastattelu on yksi ryhmähaastattelun alamuoto ja siihen voidaan soveltaa pit-

kälti samoja ohjeita kuin mitä ryhmähaastattelunkin osalta käytetään (Hirsjärvi 2005, 98). 

Valitsin parihaastattelun, koska halusin haastatteluista ennemminkin keskusteluja, joissa 

haastateltavat käyvät kahdestaan läpi annettuja teemoja. Grönforsin (1982, 109) tutkimuk-

sessa tuli ilmi, että haastateltavat ovat paljon luontevampia ja enemmän vapautuneita kun 

paikalla on enemmän kuin yksi haastateltava henkilö. Hirsjärvi (2005, 199) toteaa, että 

haastattelun toteutustavan valinta riippuu siitä keitä haastateltavat ovat, mikä on tutkimuk-

set aihe sekä se että millä tavoin tutkija uskoo saavansa todennäköisesti parhaimman tulok-

sen oman tutkimuksensa kannalta. 

 

 Kun tavoitteena on saada tietoa ihmisen ajatuksista ja mielipiteistä jostakin asiasta, asiaa 

on hyvä kysyä häneltä, oletettavasti hän vastaa kysymyksiin (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

9). Haastattelun käyttäminen aineistonkeruumenetelmänä tuo joustavuutta, sillä haastatteli-

ja voi tarvittaessa toistaa esitetyn kysymyksen, tarkentaa epäselvissä kohdissa, esittää 

mahdollisesti lisäkysymys sekä käydä keskustelua haastateltavan kanssa. Vuorovaikutus 

haastateltavan kanssa on etu, jota ei esimerkiksi kyselylomakkeita käyttämällä voi saavut-

taa. Joustavuus haastattelutilanteessa näkyy myös siten, että tutkija voi tarvittaessa muuttaa 

kysymysten järjestystä mikäli, katsoo sen tarpeelliseksi. Haastattelun etuihin voidaan lukea 

myös sellaisten haastateltavien valinta, joilla on tietoa tai kokemusta tutkittavasta aiheesta. 

Haastateltavien kanssa on sovittu etukäteen haastatteluun osallistumisesta. Tällä tavoin 

varmistetaan aineiston saatavuus. Samaa ei voi sanoa esimerkiksi postitetuissa kyselyissä, 

joissa vastaamattomuus voi tuoda merkittäviä haasteita riittävän aineiston saamiselle. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73 – 74.) 

 

Valitsin teemahaastattelun tämän tutkimuksen aineistonhankintamenetelmäksi, koska haas-

tattelun avulla saadaan tietoa laaja-alaisesti ihmisen kokemuksista. Haastattelukysymysten 

olisi hyvä olla avoimia, jotta haastateltavalle jäisi hyvin tilaa vastata kysymyksiin. Vasta-

usten tulisi olla kuvailevia ja kertovia, jotta tutkittavasta asiasta jäisi mahdollisimman laaja 
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kuva. Teemahaastattelun yksi hyvä puoli on, että se antaa tilaa itse haastattelutilanteelle. 

Haastattelija on etukäteen ennen haastattelua miettinyt aihealueita, joista hän haluaa 

enemmän tietoa itselleen. Haastattelussa keskitytään tiettyihin teemoihin, joista keskustel-

laan haastateltavien kanssa vapaasti. Kuitenkin on haastattelijan vastuulla pitää keskustelu 

hänen haluamissaan aihepiireissä. Haastattelun etuja ovat mahdollisuus saada kuvailevia 

esimerkkejä tutkitusta aiheesta sekä haastateltavalle annetaan enemmän mahdollisuuksia 

tulkita kysymyksiä. Se sallii myös täsmennykset sekä on menetelmänä joustavampi. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 15, 23.)   

 

Haastattelurungon lähetin haastateltaville noin viikkoa etukäteen, jotta he pystyivät miet-

timään käsiteltäviä teemoja etukäteen etukäteen. Haastattelurungon teemoja olivat tuetun 

esiopetuksen sekä varhaiserityiskasvatus-käsitteiden määrittelyä. Tämän jälkeen haastatel-

tavat kuvasivat käsityksiään tehostetun tuen käytännön toteutuksesta ja lopuksi yhteistyön 

eri muotoja. Teemat valikoituivat teoriaosuudessa läpikäytyjen kokonaisuuksien pohjalta. 

Ennen haastattelutilanteita tarkastin nauhurin toimivuuden. Käytössäni oli mp3-nauhuri, 

josta sain materiaalit vaivattomasti tietokoneelle. Nauhoitin haastattelut kokonaisuudessaan 

ja kestoltaan ne olivat 45 minuutista 1,5 tuntiin. Kirjoitin haastattelut sanatarkasti tietoko-

neelle yhdeksi Word-tiedostoksi. Litteroitua tekstiä tuli lopulta yhteensä 77 sivua. Haastat-

teluja varten jokainen haastateltava oli varannut rauhallisen tilan haastattelua varten.  

 

6.5 Aineiston analyysi 

 

Fenomenografisen tutkimuksen aineiston analyysille ei ole yhtä ja ainoaa menettelytapaa, 

vaan se noudattaa kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia piirteitä. Aineisto pyritään ja-

kamaan loogisiin yksiköihin unohtamatta kokonaisuutta. (Niikko 2003, 32 – 35.) Aineiston 

analyysitavat jaotellaan kahteen ryhmään, jotka ovat selittämiseen ja ymmärtämiseen pyr-

kivät lähestymistavat. Ymmärtävä lähestymistapa on laadullisessa tutkimuksessa käyte-

tympi ja sen avulla pyritään pääsemään lähemmäs sekä ymmärtämään paremmin tutkitta-

vaa ilmiötä. (Hirsjärvi ym. 2009, 224 – 225.) Tässä tutkimuksessa on käytetty myös ym-

märtävää lähestymistapaa, koska pyrin selvittämään tehostetun tuen toteutumista haastatel-

tavien käsitysten kautta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysointi on teoriasidonnaista, teorialähtöistä tai 

aineistolähtöistä. Analyysit eroavat toisistaan siinä, miten paljon tutkimuksen teoriaosa oh-
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jaa aineiston hankintaa ja analysointia tai kuinka paljon hankittu tutkimusaineisto ohjaa 

teorian muodostumista. (Eskola 2001, 136 – 137; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 – 98.) Sisäl-

lönanalyysimenetelmää on kritisoitu, koska sen tavoitteena ei suoranaisesti ole tutkimustu-

loksiin pääseminen vaan pikemminkin se pyrkii kuvaamaan aineiston sisältöä sanallisesti 

johtopäätökset huomioiden. Tutkittavan ilmiön mahdollisimman tarkka kuvaus on etusijal-

la. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 104.) 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut on analysoitu aineistolähtöisen analyysimenetelmän avul-

la, koska halusin saada selville haastateltavien näkemyksiä sekä ymmärryksen tutkittavasta 

aiheesta. Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin kuuluu kolme vaihetta: aineiston pelkistä-

minen, aineiston ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 111 – 112.)  

 

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla litteroidut tekstit ja perehtymällä niiden sisältöön. 

Tämän jälkeen etsin alleviivauskynän kanssa tutkimuksen kannalta olennaisia asioita teks-

teistä. Analyysiyksikkönä käytin ajatuskokonaisuutta, jotta ilmaus ei jäisi irralliseksi alku-

peräisestä tekstistä. Tein tietokoneella leikkaa/liitä-menetelmällä tekstitiedostoja, joiden 

avulla erottelin asiakokonaisuudet toisistaan. Tämän vaiheen tarkoituksena oli koota tutki-

muksen kannalta merkitykselliset alkuperäisilmaukset ja tiivistää niitä pelkistetyiksi ilma-

uksiksi. Huomasin, että samat aiheet alkoivat toistua tekstissä, joten valitsin jokaiselle ai-

heelle oman värin. Tässä vaiheessa aineistolähtöisiä aiheita oli muodostunut yhteensä kuu-

si kappaletta. Esimerkiksi lastentarhanopettajan suorittaman havainnoinnin väri oli vihreä.  

 

Aineiston ryhmittelyn tarkoituksena on käydä aineistosta pelkistetyt ilmaukset tarkasti läpi. 

Tarkoituksena on etsiä käsitteitä, jotka kuvaavat samankaltaisia asioita, mutta myös niiden 

väliltä löytyviä eroavaisuuksia. Samaa tarkoittavat käsitteet kootaan ryhmittelyn avulla yh-

deksi luokaksi. Luokka nimetään sopivalla käsitteellä, joka kuvaa luokan sisältöä. Yksit-

täisten käsitteiden sisällyttäminen ylelisiin käsitteisiin tiivistää käytössä olevaa aineistoa . 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 113.) Kokosin tietokoneelle tekstitiedostoksi ryhmittelyn kautta 

löytyneet 6 yläluokkaa. Luokat olivat: 1) havainnointi 2) arviointi 3) suunnittelu 4) yhteis-

työ 5) kasvatuskumppanuus 6) pedagoginen toiminta  

 

Kolmannessa vaiheessa saadusta tietoaineksesta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Pro-

sessi etenee siis tutkimushenkilöiden antamista vastauksista kohti teoreettisiin käsityksiin 
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ja johtopäätöksiin. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on yhdistellä käsittei-

tä ja tällä tavoin saada vastaus asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Emt 114 – 115) Tutkijan 

omalla tulkinnalla keräämästään aineistosta on iso rooli laadullisessa tutkimuksessa (Kivi-

niemi 2001, 68). Kolmas vaihe on tärkeä, sillä aineiston analysointi jää helposti tulosten 

kuvailuksi yhdistettynä poimittuihin sitaatteihin. Syvälliseen analyysiin ja kunnollisten 

johtopäätösten tekemiseen tarvitaan teorian ja haastatteluista saatujen tietojen vuoropuhe-

lua. (Eskola & Suoranta 1998, 176.) Analyysin tarkoituksena on kuvata selkeästi ja tuoda 

sanalliseen muotoon vastaukset tutkimuskysymyksiin. Aineiston informaatio välittyy tii-

vistetystä aineistosta, joka on kerätty haastatteluista ja yhdistetty teoriaan. Aineiston käsit-

telyn tarkoituksena on loogisen päättelyn kautta tehdä tulkinta, jossa aineisto on ensin ha-

jotettu osiin, käsitteellistetty ja koottu uudeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sara-

järvi 2012, 92 – 93.) Luokittelin yläluokat sisältöjensä perusteella kolmeen eri ryhmään, 

jotka käsittelivät tehostetun tuen toteutumista esiopetusryhmässä, moniammatillista yhteis-

työtä ja kasvatuskumppanuutta sekä tuetun esiopetuksen haasteita.  Analyysiprosessin tu-

loksena olin saanut vastauksen tutkimuskysymykseeni: millaisia käsityksiä tuetun esiope-

tusryhmän työntekijöillä on tuetusta esiopetuksesta lapsen oppimisen ja kehityksen tukena. 

  

6.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimuksen menetelmiä vertailtaessa on esitetty kritiikkiä 

kvalitatiiviisesta suuntauksesta sen luotettavuuden takia. (Eskola & Suoranta 1998, 209). 

Fenomenografia on saanut myös osansa kritiikistä. Tulosten yleistettävyyttä on pidetty on-

gelmallisena sekä tutkimukseen osallistuvien käsitykset liittyvät aina tiettyyn aikaan ja 

paikkaan. Ihmisten käsitykset voivat vaihdella, joten sama tutkimus voi antaa eri aikoina 

toisistaan poikkeavia tuloksia. (Metsämuuronen 2006, 176.) Koska tutkija on tutkimuksen-

sa kannalta keskeinen tutkimusväline, niin tämä asettaa laadulliselle tutkimukselle haasteen 

myös tutkimuksen toistamiselle. Ahosen (1994, 130 – 131) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen tutkija on itse tutkimuksensa mittari, joten laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei 

voida tarkistaa toistamalla tutkimus. Tuomi & Sarajärvi (2004, 135) lisäävät, että laadullis-

ta tutkimusta koskevassa kirjallisuudessa on usein erilaisia tapoja tarkastella luotettavuutta. 

Täten laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita. 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittarina voidaan pitää tutkimuksen eri vaiheiden 

ja etenemisen yksityiskohtaista raportointia. Tutkijan tulee avata aineiston tuottamisen ta-

vat, aineiston analyysin eri vaiheet, luokittelun liittyvät perustelut sekä tulosten tulkinta. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 214 – 215.) Olen pyrkinyt kirjoittamaan yksityiskoh-

taisesti ja selkeästi tutkimuksen tekoprosessin. Olen kuvannut tutkimuksen eri vaiheet 

mahdollisimman tarkasti sekä perustellut tekemäni ratkaisut ja valinnat, jotka ovat vaikut-

taneet tutkimuksen muotoutumiseen.  

 

Vahvistuvuus on yksi luotettavuuden kriteeri. Vahvistuvuudella tarkoitetaan, että aineistos-

ta tehdyille tulkinnoille saadaan vahvistusta aikaisemmista tutkimuksista (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 213). Tässä tutkimuksessa edellä mainittu vahvistuvuus oli paikoitellen haas-

teellista toteuttaa, koska tehostettu tuki ja tuettu esiopetus olivat aiheina vähemmän tutkit-

tuja. Näen kuitenkin, että sain tutkimukselle tarvittavaa tukea tutkimukseen kiinnittyneiden 

osa-alueiden kautta, jotka kokosin kuvaamaan tutkittavaa aihetta, tehostettua tukea ja sen 

toteutumista tuetussa esiopetusryhmässä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on tutkittavan ilmiön mahdollisimman totuuden-

mukainen kuvaaminen (Hirsjärvi ym, 2000, 152). Täten tutkittavien valinta vaikuttaa luo-

tettavuuteen (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 138). Tavoitteenani oli kerätä mahdollisimman 

monipuolisen aineisto, jotta tulokset olisivat luotettavia. Kaikki haastatellut olivat päteviä 

toimimaan tuetussa esiopetusryhmässä. 

 

Hirsjärvi ym. (2000, 215) mukaan tuloksia esiteltäessä lukijan tulee saada selville tutkijan 

perusteet tekemilleen päätelmilleen. Tulosten rikastuttaminen suorilla lainauksilla aineis-

tosta auttaa lukijaa näkemään tutkijan tulkinnat. Tämänkin tutkimuksen tuloksissa käytin 

suoria lainauksia, jotta tulosten kuvaus olisi rikkaampaa ja lukija voi itse todeta tulkintojen 

totuudenmukaisuutta.  

 

Tämän tutkimuksen arkaluontoisen aiheen pohjalta on perusteltua eettisyyden esilletuomi-

nen. Mitä arkaluontoisemmasta aiheesta on kysymys, sitä tarkemmin tulee ottaa huomioon 

tutkittavien anonymiteetti. Tutkijan vastuulla on huolehtia, ettei tutkimuksesta voida tun-

nistaa tutkittavaa. (Kvale 1996, 110) Tässä tutkimuksessa tutkittavien sukupuolta eikä edes 

tekaistuja käytetä. Tuetussa esiopetuksessa olevien lasten kanssa työskentely tuo työnteki-

jöille haastavia tilanteita, joiden takia tunnistettavuus haluttiin minimoida. Haastatteluissa 
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käytiin läpi yksityiskohtaisesti työntekijöiden kohtaamia erilaisia lapsia ja arjessa tapahtu-

neita haastavia tilanteita. Osa työntekijöistä suostui tutkimukseen sillä ehdolla, että heitä ei 

voida tunnistaa. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

Tutkimustuloksista muodostui 3 pääluokkaa, jotka ovat: tehostetun tuen toteutuminen tue-

tussa esiopetuksessa, moniammatillisen yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toteutumi-

nen sekä tuetun esiopetuksen haasteet.  Tutkimustuloksia esiteltäessä käytän suoria laina-

uksia aineistosta.  Häkkisen (1996, 29) mukaan tällainen menettelytapa on tyypillistä fe-

nomenografiselle tutkimukselle. 

 

Tässä luvussa kuvaan esiopetuksen työntekijöiden käsityksiä tehostetun tuen toteutumises-

ta tuetussa esiopetusryhmässä (otsikko 7.1). Tämän jälkeen pureudun työntekijöiden ko-

kemuksiin moniammatilllisen yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toteutumisesta (otsik-

ko 7.2). Lopuksi tuon esille vielä työntekijöiden tuetun esiopetuksen kehittämiseen liittyviä 

ajatuksia ja ideoita (otsikko 7.3). Otsikot 7.1 – 7.3 vastaavat analyysissa muodostuneita 

pääluokkia. Alaotsikot vastaavat puolestaan alaluokkia. Pääluokkien avulla pyrin vastaa-

maan tutkimustehtäviin. Käytän lastentarhanopettajista lyhennettä Lto ja kiertävistä erityis-

lastentarhanopettajista lyhennettä Kelto. 

 

7.1  Tehostettun tuen toteutuminen tuetussa esiopetusryhmässä 

 

Haastateltavien mukaan tehostetun tuen lähtökohtana toimii pedagoginen arvio sekä oppi-

missuunnitelma. Tehostetun tuen muotoja olivat yksilöllinen tukeminen, pienryhmä, oppi-

misympäristöjen muokkaus, moniammatillinen yhteistyö ja sen kautta lapsen yksilöllisiin 

tuen tarpeisiin vastaaminen. Vanhempien ja työntekijän välinen kasvatuskumppanuus näh-

tiin myös tuen toteutumisen kannalta tärkeänä osa-alueena. Opetusministeriön tuottaman 

erityisopetusta koskevan strategian (2007, 11) mukaan tehostetun tuen tavoitteena on vah-

vistaa lapsen oppimista ja kasvua sekä ehkäisevän ongelmien kasautumista ja monimuo-

toutumista.  

 

7.1.1 Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma tuen lähtökohtana 

 

Tehostetun tuen yksilöllinen suunnittelu perustuu lapselle tehtyyn pedagogiseen arvioon ja 

oppimissuunnitelmaan. Dokumenttien tekoa varten työntekijän täytyy osata havainnoida ja 
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arvioida lapsen oppimisvalmiuksia ja tuen tarpeita.  Kyseiset dokumentit jäsentävät sekä 

takaavat lapselle kuuluvat tukitoimet.  Tavoitteena on, että lapselle olisi jo tehty tarvittavat 

tutkimukset ennen esiopetusvuoden alkua, jotta pystyttäisiin miettimään hyvissä ajoin esi-

opetusvuoden aikana toteutettavia yksilöllisen tuen muotoja.  

 

”että idea ois se että ne tulis tänne tutkitusti että ois jotaki pohjaa.. se on iso asia 
kun meillä on tietty tutkimustulos takana, tietyt seurannat ja ammattilaisen tekemä 
homma. Ja me vaan sitte sovellettaan ohjeita käytännön työhön” Lto3 
 
”…se täytyy olla se pedagoginen arvio. Mitä se tarkottaa tämän matti möttösen ko-
halla nämä tuen tarpeet. Sehän aina edellyttää se pedagoginen arvio, että sä olet 
osannut tehdä sen lapsihavainnoinnin, että sulla on konkretiaa.. että tuota noin niin 
mitä tukitoimia hän mahollisesti tarvitsee ja miksei yleinen tuki ole ollut riittävää ” 
Kelto 2 

 

 

Tehtyjen arvioiden ja suunnitelmien myötä lapsen kasvussa ja oppimisessa esiintyviin 

haasteisiin pystytään puuttumaan oikeanlaisilla tukitoimilla mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Lisäksi lapset saavat tarvitsemaansa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan, jatkuvan 

havainnoinnin ja arvioinnin ansiosta. Usein lasta pyritään tukemaan esiopetuksessa enna-

koiden ja puuttumaan asioihin riittävän varhain. Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden (2010, 19) mukaan kolmiportaisen tuen avulla pyritään mahdollisten ongelmien 

varhaiseen tunnistamiseen ja tuen välittömään tarjoamiseen. Haastateltavat kokivat varhai-

sen puuttumisen mahdollisuuden hyvänä asiana esiopetusvuoden alussa ja aikana.  

 

”Pystytään puuttumaan mahdollisimman varhain sen lapsen haasteisiin mitä ol-
laan huomattu..oli ne sitten vaikka oppimisessa tai käytöksessä.. siitä sitten raken-
netaan sitä tukea ja sisältöjä.” Lto2 
 
”Elikkäs täytys ajatella että se laps ei mene sen pesuveden mukana vaan jos sitä 
tuen tarvetta on niin se näytetään niillä papereilla. On joku päätös asialle”. Kelto1 
 

Esiopetusvuoden aikana toteutuva toiminta tähtää toisaalta lapsen kehityksessä ja oppimi-

sessa esiintyvien haasteiden ennaltaehkäisyyn, mutta haastateltavat toivat esille myös kor-

jaavan toiminnan näkökulman. Töitä tehtiin lapselle jo muodostuneiden vaikeuksien pois-

tamisen hyväksi.  

 
 



35 
 

 

7.1.2 Tehostettu tuki käytännössä 

 

Lapsen saama tehostettu tuki koostuu useasta eri osa-alueesta. Tehostettu tuki sisältää ai-

kuisen tarjoaman aktiivisen tuen, pedagogisia menetelmiä sekä oppimisympäristöjen 

muokkausta lasten tarpeiden mukaan. Bryantin (2008, 61) mukaan lapsen yksilöllisyyden 

huomioiminen voi olla vaikeaa tarvittavien tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Esiopetusryhmän työntekijöiden antamassa tuessa ja ohjauksessa lapselle mahdollistetaan 

yksilöllinen huomiointi tehtävien teossa, vuorovaikutustilanteissa, leikin ohjaamisessa ja 

sen eteenpäin viemisessä. Tehostetussa tuessa tuen tarjoaminen tiivistyy. Lasten saama tuki 

on usein arjen sujumisen edellytys, ja lasten oppiminen ja kehittyminen etenee yhä yksilöl-

lisemmässä ohjauksessa. Sarlinin & Koivulan (2009, 45) mukaan tehostetun tuen aikana 

lapsen opetusta tulee yksilöllistää entisestään. 

  

Tehostetussa tuessa aikuinen antaa lapsille riittävästi omaa aikaansa ja on läsnä, jotta lapset 

saisivat positiivisia oppimiskokemuksia. Tukea ja ohjausta toteuttavat ryhmän lastentar-

hanopettajat ja avustajat.  

 

”että ne on leikkineet ja sitä vuorovaikutusta harjotelleet. Ja se ei onnistu iliman 
aikusen erittäin aktiivista läsnäoloa” Lto3 
 
”Täytyy tässäkin kattoa ja yksilöllistää, että jollekin joku vasta motoriikan harjotte-
lu niinkö voi olla ja toinen on tosiaan niinkö lahjakas, mutta käytös voi olla muuta” 
Kelto 1 

 

Itsenäinen pienryhmä on yksi keskeisimpiä tukimuotoja, joita tehostetussa tuessa on käy-

tössä. Haastateltavien mukaan pienryhmässä lapsen opetus ja kasvatus on johdonmukaista 

sekä yksilölliset taidot huomioonottavaa. Osa lastentarhanopettajista oli sitä mieltä, että 

lapset voisivat kulkea lähipäiväkodissa tavallisessa ryhmässä, mikäli ryhmä olisi pienryh-

mä. Pienryhmän positiivisia puolia oli lapsiryhmän pieni koko, 10 – 12 lasta sekä työnteki-

jöiden suurempi lukumäärä, neljä työntekijää molemmissa ryhmissä. Tämän myötä esiope-

tusryhmän työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet tehdä havainnointia, seurantaa ja ar-

viointia lapsen toiminnasta. Pienryhmässä toteutettavan toiminnan vahvuutena nähtiin pa-

rempi mahdollisuus lapsen havainnointiin sekä yksilöllinen tukeminen. Moberg & Vehvas 

(2009, 49) korostavat työntekijöiden tekemän havainnoinnin ja arvioinnin merkitystä mah-

dollisimman hyvin kohdistettujen tukitoimien lähtökohtana.  
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Pienryhmätoiminnan myötä haastateltavien mukaan lapset voivat toimia paremminn ryh-

män jäsenenä, kun hänen ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa niin monen ihmisen kanssa 

kuin mitä tavallisen kokoisessa lapsiryhmässä. 

 

”Et kyllä tässä niinku pienessä ryhmässä tämmönen tietoinen, johdonmukainen 
opettaminen näkyy. Näkyy sitten lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä” Kelto 2 
 
”Lapsen yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet pystytään niinkö paremmin ottamaan 
esille, selvittämään että missä sillä lapsella on sitä haastetta, puutetta, ongelmaa 
laaja-alasesti” Kelto 1 
 
”havainnointi..ja se arviointi.. ja siinä pystytään sitte vähitellen niinku muuttamaan 
koko ajan sitte sitä opetussuunnitelmaa ja sitä opetusta. Ja havaitaan uusia asioita 
ja se etenee siinä.” Lto 4 
 

Tutkimusten mukaan pienryhmätoiminta vaikuttaa positiivisesti tarkkaavaisuuden sääte-

lyyn sekä kognitiiviseen joustavuuteen (Röthlisbergera ym. 2011). Pienryhmätoiminnalla 

voidaan puuttua kohdennetusti tietyn lapsen kohtaamaan vaikeuden avustamisessa, esi-

merkkinä matemaattisten taitojen tukeminen (Mattinen ym, 2010). 

 

Kuten missä tahansa esiopetusryhmässä, lapsen kouluvalmiuksia pyritään vastaajien mu-

kaan vahvistamaan ja kehittämään esiopetusvuoden aikana. Ryhmän työntekijöiden tehtä-

vänä on löytää, tukea ja kehittää lapsen koulussa tarvittavia valmiuksia. Isommassa ryh-

mässä toimiminen nähtiin yhdeksi isoksi tavoitteeksi, jotta lapsi pystyy toimimaan myös 

koulun isommissa ryhmissä. 

  

”No sitte on totta kai se että oppimisvalmiuksia tuetaan, niitten kehittymistä.. en-
sinnäkin ne pannaan alulle ja niitä koko ajan yritetään tuupata etteenpäin. Sitä op-
pimisvalmiuksien tuloa.. ja sitte hirveän tärkeä työ vuoden aikana tuetussa eskaris-
sa on se että lapselle muodostuu itsestä hyvä käsitys oppilaana.” Lto1  
 
”joissaki tilanteissa on se koko porukka että täytyy myös oppia hyväksymään että 
siinä on muitaki ku kuitenki ens syksynä tässä ollaan menossa kouluun että ei aina 
oo vaan se 4 tai 6 lapsen porukka.” Lto 2 

 

Viittala (2005, 113) kritisoi omassa tutkimuksessaan esiopetuksen korostettua roolia lapsen 

kouluvalmiuksien tukemisessa. Esiopetusvuotta ei nähdä itsessään arvokkaana vaiheena 

lapsen elämässä, vaan tavoitteita lapsen oppimiselle asetetaan jo tulevaa koulun aloitusta 

silmällä pitäen. 
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7.1.3 Oppimisympäristöt toiminnan tukena 

 

Haastateltavat jaottelivat oppimisympäristöt fyysiseen ja psyykkiseen oppimisympäristöön. 

Kolme neljästä lastentarhanopettajasta painottivat fyysisen oppimisympäristön merkitystä 

lapsen tuen muotona. Fyysinen oppimisympäristö pyrittiin muokkaamaan lasten tarpeiden 

mukaan, mutta myös käytettävissä olevien tilojen antamien mahdollisuuksien mukaan. Eri-

laiset oppimisympäristöt jäsensivät haastateltavien mukaan lapsen oppimista ja tällä tavoin 

lapsi pystyi ennakoimaan tulevaa toimintaa. Fuchsin ym. (2003, 160) mukaan oppimisym-

päristön muokkausta käytetään tehostetussa tuessa usein ennakoivana interventiona tai tuen 

muotona. Fyysinen oppimisympäristö sisälsi haastateltavien käsitysten mukaan tilat, sisus-

tuksen sekä käytössä olevat oppimisvälineet. 

 

”Jakotiloja käytetään aika paljon että hajaannutaan pikkuporukoihin tekemään. 
Lapsi tietää myös että mitä tapahtuu missäkin ku eri tiloihin mennään” Lto 2 
 
”Totta kai pitää olla päiväjärjestys ja paikka aamupiirillä ja paikka tehtävillä ja 
jokaiselle omat ruokapaikat ja lepopaikat. Tämmöset pitää olla ja pitää olla äikkä-
välineistöä ja matikkavälineistöä.” Kelto 1 

 

Psyykkiseen oppimisympäristöön yhdistettiin työntekijöiden asenteet ja toimintatavat. 

Työntekijöiden luomaa ilmapiiriä pidettiin tärkeänä pohjana fyysisen oppimisympäristön 

järjestämiselle. Kelto 1 nosti psyykkisen oppimisympäristön fyysistä oppimisympäristöä 

merkittävämmäksi. Esiopetusryhmän työntekijöiden omalla toiminnallaan luoma ilmapiiri 

toimi hänen mukaansa toimivan fyysisen oppimisympäristön pohjana. Suhosen (2005, 53) 

mukaan aikuisen vastuulla on se, että ilmapiiri ryhmässä on turvallinen, suvaitsevainen ja 

positiivinen. Silloin lapsi pystyy ilmaisemaan ja jakamaan kaikkia niitä tunteita, kokemuk-

sia ja ristiriitoja, joita hän kokee. 

 

”Mutta sitte niinkö vielä enempi se henkilöstön joustavuus, sensitiivisyys ja em-
paattisuus. Se on niinko mun mielestä oppimisympäristönä paljon tärkeempi. Kyllä 
mää hirveesti väitän että se minkälaisia ne aikuiset on nii luo sen ryhmän ilmapii-
rin. Ja se oppimisympäristö muokkaantuu sitten sen myötä. Loputon positiivisuus ja 
kannustaminen, niin seki.. ” Kelto 1 
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Hyvän ilmapiirin luominen ja toimivat fyysiset puitteet rakentavat haastateltavien mukaan 

hyvän ja toimivan oppimisympäristön, jossa lapsi saa kokea työntekijöiden ohjauksessa it-

selle uusia asioita ja olla vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa.  

 

7.2 Yhteistyö tuetussa esiopetuksessa 

 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö eli kasvatuskumppanuus koettiin tärkeäksi osa-

alueeksi ja vanhempien roolia lapsensa parhaana asiantuntijana korostettiin. Yhteistyö eri 

alojen ammattilaisten sekä vanhempien kanssa koettiin todella tärkeäksi asiaksi. Moniam-

matillisen yhteistyön tarkoituksena ja tavoitteena pidettiin lapsen tuen tarpeiden selvittä-

mistä ja niiden tukemista. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena pidettiin vanhempien kasva-

tustyön tukemista ja tätä kautta myös lapsen asioita saadaan vietyä eteenpäin esiopetus-

vuoden aikana.  

 

7.2.1 Kasvatuskumppanuus  

 

Vanhempien ja työntekijöiden välistä kasvatuskumppanuutta ryhdytään rakentamaan jo 

hyvissä ajoin. Vanhemmat saavat tietoa ryhmästä kiertävältä erityislastentarhanopettajalta 

ja voivat miettiä tuettua esiopetusryhmää yhtenä vaihtoehtona lapsensa esiopetuksen to-

teuttamiseksi. Tehostetussa tuessa lasten tuen kontekstit lisääntyvät. Kodin merkitys lasten 

kasvun ja oppimisen tukemisessa korostuu. Samalla yhteistyö esiopetuksen ja kodin välillä 

tiivistyy. Bayatin ym. (2007, 493) mukaan avoin ja selkeästi organisoitu moniammatillinen 

yhteistyö, jossa vanhemmat ovat mukana vahvistaa erityisesti lasten, joilla on tunne-

elämän ja käyttäytymisen pulmia, tukemista ja kehittymistä. 

 

”mielenkiintosinta on tässä yhteistyössä niinku tulevien lasten kanssa kun ne aikas-
tuu ja aikastuu” Lto 3 
 
”Voitas lähtä vaikka viisivuotiaan kohalla herättämään näitä ajatuksia vanhemmil-
le, että sitte ku esiopetusvuosi nii voidaan myös miettiä näitä että he ovat kuulleet 
asiasta vaikka se ei oo just ajankohtanen, että nyt ku tulee se haku, nii sitte hok-
sautat vanhempia että voisko tää olla semmone juttu että kannatasko mennä tutus-
tuun” Kelto 2 

 

Tehostetussa tuessa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy. Lapsen asioista keskus-

tellaan vanhempien kanssa ja pidetään yhteyttä aktiivisesti. Periaatteena on, että vanhem-
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mat pidetään ajan tasalla kaikissa lasta koskevissa asioissa. Haasteena nähtiin se, että osa 

lapsista kulkee taksilla päiväkotiin, joten kaikkia vanhempia ei tavata kasvokkain niin use-

asti. Tutkimuksen mukaan lasten parasta ajatellen tehdään myös tiivistä yhteistyötä huolta-

jien kanssa. Tämä lisää huoltajien tietoisuutta siitä, mitä esiopetuksessa tehdään heidän las-

tensa hyväksi. Peltosen (2006, 16-25) mukaan hyvin toimiva yhteistyö kodin kanssa voi ol-

la jopa tärkein tukimuoto lapsen oppimisen kannalta. 

 

”meijjän pittää tehä valtavasti yhteistyötä vanhempien kanssa. Tavataan vanhem-
pien kanssa 4-6krt vuodessa ja siihen päälle vielä kaikki verkostopalaverit” Lto2 
 
”jos puhutaan kasvatuskumppanuudesta.. Sillä päästään ihan eri tasolle ja ei kulu 
semmosta aikaa että tuota nyt mennee sata vuotta että otan yhteyttä kun ehin ja se 
ei toimi tällä periaatteella ku siihen puututaan siihe asiaan heti kun on tarve. Se on 
sen lapsen edunmukaista” Kelto 2 

 

Vanhempien kasvatustehtävää tuetaan kuuntelemalla, keskustelemalla, rohkaisemalla sekä 

kunnioittamalla vanhempien mielipiteitä. Työntekijöiltä vanhempien kohtaaminen vaatii 

sensitiivisyyttä ja positiivisuutta, koska vanhemmat ovat usein jo hyvin väsyneitä ja neu-

vottomia lapsensa haasteellisen tilanteen kanssa. Erikssonin & Arnkillin (2012) näkemyk-

sen mukaan vanhempien saaminen mukaan yhteistyöhön onnistuu parhaiten silloin, kun 

työntekijä löytää lapsen ja perheen voimavarat. Silloin voidaan löytää tukitoimia, joihin 

vanhemmatkin voivat liittyä ja sitoutua. 

 

”Ko ne on monesti niin uupuneita jo itekki ja semmoseen et mitä tämä on et miksi 
tämä lapsi on tämmönen niin et ne huomaa et ne saa.. ettei niitä arvostella eikä 
niitten kasvatusta arvostella vaan että joku tässä mättää että aletaan vaan auko-
maan nii se yhteistyö on hirveen palkitsevaa, siis todella palkitsevaa ja vanhempia-
han täytyy hirveesti kuunnella et ei sinne perheeseen voi mennä mestaroimaan.” 
Kelto 1 
 
”Hyvin herkkää ja semmosta sensitiivistä. Ne ei kestä yhtään.. siellä on todellaki 
käyny niin että lapsi on ollu negatiivisen palautteen kierteessä.. että se.. taas taas 
sitä sitä...huonoa palautetta.. ja sen jäläkeen ku ne tullee tänne, nii me lähetäänki 
toiseen suuntaan. Lähetäänki antamaan niitä positiivisia palautteita koska ne aivan 
varmaan tietää että mikä heijjän lapsissa on..” Lto 3 

 

Esiopetusvuoden aikana edetään lapsen sen hetkisen tilanteen mukaan, mutta samalla mie-

titään jo, että mihin lapsi jatkaa esiopetusvuoden jälkeen. Lastentarhanopettajien mukaan 

vanhempien kanssa keskustellaan ja yhdessä mietitään sopivaa ratkaisua. Lopullisen pää-

töksen lapsen jatkosta tekee kuitenkin vanhemmat. 
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”olla siinä ohjaamassa ja tukemassa että mihin.. ja rohkasemassa.. rohkasemassa 
että tämä sun lapsen koulualotus on vasta täällä tai pietään lykkäysvuosi tai jotain 
muuta.” Lto 4 
 
”Vanhemmathan sen päätöksen lopulta tekkee. Mutta ollaan siinä mukana ja kato-
taan ratkasua ja mahollisuuksia” Kelto1 

 

Haastateltavat korostivat vanhempien roolia suhteessa työntekijään lapsen koulun aloituk-

sesta. Työntekijät toimivat eri mahdollisuuksien esittelijöinä sekä vanhempien tukena pää-

töksenteossa. 

 
7.2.2 Moniammatillinen yhteistyö  

 

Haastatellut korostivat moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä tehostetun tuen onnistumi-

sessa. Bayatin ym. (2007, 493) mukaan avoin ja selkeästi organisoitu moniammatillinen 

yhteistyö vahvistaa erityisesti lasten, joilla on tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmia, tu-

kemista ja kehittymistä. 

 

Haastateltavat erittelivät yhteistyön esiopetusryhmän sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehtiin lapsen tarpeiden mukaan.  Yhteistyö esiopetus-

ryhmän ja kiertävän erityislastentarhanopettajan oli vastaajien mukaan aktiivisinta. Keltoil-

la ei ole mahdollisuuksia säännönmukaisiin käynteihin esiopetusryhmissä, koska heillä on 

paljon muitakin päiväkoteja joissa he käyvät. Lastentarhanopettajat näkivät yhteistyön 

oman työn tukena ja sitä kautta myös mahdollisuutena lapsen kokonaisvaltaiseen tukemi-

seen. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa tehostettua tukea. Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa päätös tehostetun tuen antamisesta tehdään moniammatillisessa 

työryhmässä (Esiops 2010, 22). Fletcher, Lyon, Fuchs ja Barnes (2007, 47) mukaan mo-

niammatillinen yhteistyö on tärkeä työkalu lapsen oppimisvaikeuksien havaitsemisessa ja 

niiden tukemisessa.  

   

”Se on iso asia kun meillä on tietty tutkimustulos takana, tietyt seurannat ja am-
mattilaisen tekemä homma. Se verkoston tekemä homma. Että se on se verkosto, jo-
ka niinku lähettää tänne ja siinä alakaa jo sitte sen tukipaketin rakentaminen” Lto 
4 
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”Oys ja sen eri osastot jotka tekevät sekä alotustutkimuksia ja seurantatutkimuksia. 
Ja niitten kans meillä on ollu tiivistä, varsinki tuon psykiatrisen osaston kanssa. 
Hyvin antosaa ja hyödyllistä yhteistyötä” Lto 3 
 
”Pedagoginen taustatuki oon ja sitte tietenki yhteistyössä ryhmän opettajien kanssa 
katotaan lapsivalintoja. Ja sitten kun on ollu haastavia palavereja niin sitten on ol-
lu tavallaan vähän niinkö semmosena koordinaattorina siinä vähän niinkö mietti-
mässä pikkusen ulkopuolisena niitä asioita ja antamassa omaa asiantuntemusta” 
Kelto 2 

 
 

Esiopetusryhmän työntekijöiden välisellä yhteistyöllä lapsen tuen tarpeita voidaan yhdessä 

suunnitella ja reflektoida päivän aikana tapahtuneita asioita. Työntekijät koettiin samanar-

voisiksi ja jokaisen mielipide otetaan huomioon. Myös Karila & Nummenmaa (2001) ko-

rostavat, että jokaisen työntekijän tulisi pystyä tuomaan oman näkemyksensä esiin asioista, 

joita työntekijöiden kesken käydään läpi. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2010, 19) korostetaan opettajien pedagogista osaamista sekä heidän välisen yhteistyön 

tärkeyttä tuen tarpeen havaitsemisessa, suunnittelussa sekä toteuttamisessa.  

 

”tämä on työnä niin äärimmäisen viimeseen..pitkälle vietyä tiimityötä.. tässä ei voi 
mitenkään sooloilla. Tässä pikkusen hämärtyy nämä ammatti..ööö…rajatki taval-
laan..meijän tälläki hetkellä erinomanen avustaja nimikkeellä.. niin se on yhtä tär-
kiässä asemassa siinä tunne-tasolla kun kuka tahansa meistä mutta että se vaatii 
sen tiimin semmosta oikeen tehokasta reflektointia ja suunnittelua”. Lto 3 
 
”meillä on yleensä ollu oma tiimipalaveri, jossa käyään..reflektoijjaan se tilanne.. 
siinä otetaan huomioon että mitä on tapahtunu ja missä tilanteessa ja a) oliko apua 
tai onko tämä hyvä tää meijän toimintamuoto niin poispäin.” Lto 2 

 

Kupilan (2007, 82) tutkimustulosten mukaan on tärkeätä, että työyhteisön jäsenet miettivät 

yhdessä työnsä perusteita. Tällä tavoin työyhteisön jäsenet pääsevät pohtimaan ja reflek-

toimaan työn lähtökohtia sekä sisällöllisiä kysymyksiä. Williamsin (2001, 29 – 30) näkee, 

että reflektiot voivat kohdistua esimerkiksi kasvatus- ja opetustoiminnan sisältöihin, raken-

teisiin, käsitteisiin ja lähtökohtiin.   

 

Yhteistyömenetelmät vaihtelivat eri toimijoiden kesken ja lapsen tarpeista riippuen. Yh-

teistyöverkoston nähtiin olevan todella laaja, eri alojen terapeutit, sairaalan tutkimusosas-

tot, lastensuojelu, kehitysvammahuolto, psykologit muutamia mainitakseni. Sarlin & Koi-

vula (2009, 45) painottavat tehostetun tuen piirissä olevan lapsen opetuksen yksilöllistä-
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mistä entisestään. Tehostetun tuessa mukaan tulevat mahdolliset kuntoutuksen elementit 

kuten esimerkiksi terapiat mikäli ne nähdään tukevan lapsen oppimista ja kasvua. 

 

Terapeutit esimerkiksi saattoivat tulla ryhmään havainnoimaan ja tekemään siellä lapsen 

kanssa erilaisia tehtäviä. Osan kanssa yhteistyötä tehtiin puhelimen, sähköpostin ja kokous-

ten välityksellä. Yhteistyön tavoitteena nähtiin olevan kuntoutuksen liittäminen lapsen ar-

jen toimintoihin. Tällä tavoin lapsi hyötyy saamastaan tuesta eniten. Fromin (2010) tutki-

mus asetti samansuuntaisia tavoitteita terapeuttien kanssa tehtävän yhteistyön toteutumisel-

le. Saadessaan näkemystä lapselle merkityksellisiin toimintoihin ja taitoihin voi terapeutti 

jakaa asiantuntemustaan kasvatushenkilöstölle.  

 

”Eri terapeuttien käynnit nii ne saattaa olla ryhmässä ne ohjauskäynnit tai sit ne 
menee tonne..kahestaan tekemään.. joka päivä nähhään niitä ja sitte voijjaa vaih-
taa, tehä työnjakoa ja ne ko löytää jonku asian kahestaan ja sitte me katotaan löy-
tyykö se porukassa” Lto 3 

 
”Sitä yhteistyötä miten ne sovitetaan siihen arkeen, koska se ei minun mielestä ole 
koppiterapiaa siellä varhaiskasvatuksessa. Se tai ne kuntouttavat elementit pitää 
olla arjen työkaluksi puituna, muovattuna. Vaikka lapsen motorisiin ongelmiin 
puuttuminen, mitä se tarkoittaa siellä arjessa. Miten siihen vastataan.”Kelto 2 

 

 

Oppilashuoltoryhmän rooli koettiin toisaalta vielä osittain paikkaansa hakevaksi, mutta toi-

saalta oltiin myös sitä mieltä, että samansisältöistä työtä on tehty jo kauan aikaa. Ryhmän 

tarkoituksena nähtiin lapsen varhainen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Huja-

lan ym. (2012) toteuttaman esiopetuksen laadunarviointi toi samankaltaisia tuloksia. Vas-

tauksissa kävi ilmi, että oppilashuoltoa ei tällä hetkellä nähdä osana esiopetusta, vaikkakin 

moniammatillista työtä toteutetaan yksittäisen lapsen asioissa paljonkin. 

 

”Mää sanosin että tää on semmonen vielä hyvin paljon… muotoutumassa oleva 
asia” Kelto 2 

 
 

”Tässä meijjän esiopetuksen tuetuissa ryhmissä niin se ilman muuta se runko pe-
rustuu siihen että me pidetään palaveria mikä on lapsen tilanne ja mitä ratkasuja 
siihen löytyy. Vanhempien läsnäolo näissä palavereissa on.. tai et yhessä pitäis 
pystyä vaikeistaki asioista puhumaan” Lto 3 
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Koulujen kanssa tehtävävän yhteistyön merkitys nousi myös vastauksissa esiin. Luokan-

opettajien kanssa oltiin yhteyksissä ja yhteisiä kokouksia pidetään keväisin lapsen siirty-

mää helpottamaan. Yhteistyön kehittyminen ja lisääntyminen nähtiin positiivisena ja lap-

sen eheää opinpolkua edistävänä asiana. Kankaanrannan (1998, 38) mukaan päiväkodin ja 

koulun välisen yhteistyön keskeisin päämäärä on lapsen kehityksen jatkuvuuden tukemi-

nen. 

 

Toisaalta varsinkin keltojen vastauksissa korostui näkemys, että koulujen tulisi olla valmii-

ta vastaanottamaan lapsia, joilla on haasteita esimerkiksi oppimisessa. Toiveena esitettiin, 

että lapsi nähtäisiin ennen kaikkea yksilönä, joka saisi oppimiseensa tarvittavaa tukea. 

Mangione & Speth (1998, 38) tuovat esiin ajatuksen, jonka mukaan koulun tulisi olla val-

mis ottamaan erilaisia tukitoimia tarvitseva lapsi vastaan. Lapsen siirtymää esiopetuksesta 

kouluun tulisi helpottaa yhdenmukaistamalla koulun opetussuunnitelmaa ja varhaiskasva-

tuksen oppimisen perusteita.  

 

”Se erittäin tärkeä siirtovaihe kouluun. Se on meillä, siihen panostetaan todella 
paljon. joskus opettajat, nii ennen vanahaanhan ne ei ottanu…. Yhteyttä.. mutta nyt 
tullee järkiään yhteys että siirtyy se tieto” Lto 4 

 
”siirtopalaverit on erittäin tärkeitä ja vuosien mittaan tämä on menny kyllä siihen 
suuntaan että käy jopa niin että ne soittaa vielä syksylläki uuestaan, että mitenkäs 
tämä ku tämä oli tämmönen. Ja seki et koulu olis valmis ottaan nää lapset omine 
vaikeuksineen sinne.” Kelto 1 

 

Yhteistyö koulujen kanssa on haastateltavien mukaan kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Kou-

lut ovat aktivoituneet yhteistyöhön ja kiinnostus lapsen asioista on ollut aiempaa parempaa.  

 

7.3 Tuetun esiopetuksen haasteet 

 

Tuetun esiopetuksen toiminnassa nähtiin olevan myös haasteita. Haasteet hankaloittivat 

työntekijöiden toimintaa ja tätä kautta lasten kasvun ja oppimisen tukemista. Joidenkin 

haastateltavien käsitysten mukaan esiopetusvuosi ei ole riittävän pitkä aika monimuotois-

ten oppimisvaikeuksien puuttumiseen. Vaikeuksien kasaantuminen on monesti alkanut jo 

varhaisemmin ja niiden selvittelyyn tarvittaisiin enemmän aikaa. Lapsilla ei välttämättä ole 

huomattu tuen tarpeita tarpeeksi varhain ennen esiopetusvuoden alkua. Lto:t 3 ja 4 toivat 

esille haasteen varhaisessa puuttumisessa. Mikäli lapsi ei pärjää tavallisessa lapsiryhmässä, 
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tulisi hänen saada tuki omaan ryhmäänsä. Usein on käynyt niin, että lapsi on joutunut siir-

tymään toiseen ryhmään tai odottelemaan pääsyä jos muualla ei ole ollut tilaa. Oppimis-

vaikeudet koostuvat vastaajien mukaan useammasta eri tekijästä. Lapsen oppimisessa 

esiintyvä ”päähäiriö” pitää sisällään usein myös rinnakkaisongelmia kuten käytökseen ja 

tarkkaavaisuuteen liittyviä ongelmia.  

 

”Pahinta on että tänne meille tullee lapsia viimeseksi vuojeksi ennen koulua ja me 
polokastaan koko systeemi käyntiin. Koko tukiverkosto.. tutkimusjaksot ja kaikki.. ja 
sitä joka vuosi tapahtuu. Kyllä vuosi on ajanjaksona aika lyhyt.. että osan kanssa 
pitäis olla mahollisuus tehä töitä.. nopeesti pitää olla selvillä mitä tehhään.” Lto 2 
 
”Haaste on aivan varmasti aina sitte se tuen tarpeen löytyminen, mahollisimman 
noppeesti syksyllä. Nopeesti se pitää löytää, että nopeesti päästään sitte eteenki-
päin. Se on kyllä haaste.” Kelto 1 
 
”Ensisijaiset oireet ja toissijaiset oireet ja tässä vaiheessa ikävä kyllä toissijaiset 
oireet alakaa tulla esille. Joku, jolla on vaikeuksia ymmärtää ohjeita ja jotain kie-
lellistä vaikeutta. sehän ei ite niinku välitä siitä itte. Muttako sosiaalinen homma 
tullee paikalle. Tullee porukka ympärille. Sielläpä ei ennää lapset anna armoa sillä 
tavalla että kun ei älyä ei ymmärrä nii.. ja sitten toinen joko vetäytyy tai hakee ne 
toiset keinot.. poks.. mmm.. mmm.. elikkä tulee tätä käytös.. käyttäytymisongel-
maa..” Lto 2 

 
Huhtanen (2011, 45) näkee, että lapsen haasteet kehityksessä ja oppimisessa tulisikin tun-

nistaa mahdollisimman varhain, mieluummin jo ennen esiopetusvuoden alkua. Tällä tavoin 

tarvittavat tukitotoimet ovat hyvissä ajoin selvitetty ja esiopetuksessa voidaan keskittyä 

lapsen kehityksen ja oppimisen eteenpäin viemiseen sopivilla menetelmillä. 

 

Tuetun esiopetusryhmän työntekijöiden välinen sekä moniammatillisen yhteistyön suju-

vuus nähtiin myös kehittämisen kohtana. Tiedonkulku ja salassapitovelvollisuus hankaloit-

tivat yhteistyön tekemistä. Tiedonkulku eri hallinnonalojen välillä ei toimi aina toivotulla 

tavalla. Kiertävien erityislastentarhanopettajien mukaan lapsihavainnoinnin ja arvioinnin 

onnistunut tekeminen ja tuen tarpeiden määrittely pedagogisessa arviossa vaatii lastentar-

hanopettajalta uudenlaisia ammatillisia valmiuksia. Tavoitteet yhteistyön tekemiselle näh-

tiin hieman epäselvinä. Näihin tavoitteisiin kuuluvat tiedonkulku ja lastentarhanopettajien 

lapsihavainnointiin ja arviointiin liittyvät taidot. Sekä Savolaisen (2012, 63) että Ahtiaisen 

ym. (2012, 52) tutkimuksissa ilmeni samansuuntaisia tavoitteita yhteistyön tekemiselle. 

Koivusen (2009, 39) mukaan onnistunut lapsihavainnointi toimiikin pohjana laadukkaalle 
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päivittäisen toiminnan suunnittelulle. Tällöin esiopetusryhmän työntekijät voivat muokata 

toimintaa lapsen tarpeista lähteväksi. 

 

”Ehkä heikoiten sosiaalityön kans toimii verkosto. ei saa kiinni ja sitte se salassa-
pitovelvollisuus. Ei oikeen saa tietoa” Kelto 1 
 
”Ja sitten on myös tehty arviointia vähän vasemmalla kädellä jos näin niinku sais 
tätä asiaa kuvata.  Että se ei niinku ehkä ole ollutkaan.. että sitten onki ollu se miet-
timisen paikka että no jooh että sä oot tossa ajatellu noin, mutta tää onki menny 
päinvastaseen suuntaan niinku keväällä ku normaalisti se käyrä pitäs mennä ylös-
päin elikäs se kehitys onki menny toiseen suuntaan. Niin niin eikä semmosta mitään 
muuta radikaalia syytä  tähän ole et onko mun arvio menny ihan pieleen. Et kyllä 
se oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja päivittäminen.. ja se yhteisen aja-
tuksen näkemyksen löytyminen työntekijöiden kesken..työntekijältä vaatii paljon” 
Kelto 2 

 

Korkalainen (2009, 132) jakaa näkemyksen moniammatillisen yhteistyön haasteista. Toi-

mivaan yhteistyöhön tulisikin etsia aktiivisemmin erilaisia toimintatapoja. Päivittäisen ha-

vainnoinnin ja arvioinnin merkitystä ei voi liikaa korostaa tehostetun tuen suunnittelun tu-

kena. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 21 – 22) tuodaan esille, että esi-

opetusryhmän lastentarhanopettajan vastuulla on, että tuki kohdistuu lapsen tarpeisiin. Tu-

en toteutumista ja vaikutusta lapsen toimintaa tulee myös seurata. 
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8 TULOSTEN YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
	  

 

Tässä luvussa esitän yhteenvedon tuloksistani kuvioiden muodossa. Tutkin tässä tutkimuk-

sessa lastentarhanopettajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien käsityksiä tehostetun 

tuen toteutumisesta tuetussa esiopetusryhmässä sekä haasteita toteutuksessa. Ensimmäises-

sä kuviossa esitän tehostetun tuen osa-alueet tuetussa esiopetuksessa. Toisessa kuviossa 

näkyy moniammatillisen yhteistyön tekijät, kolmannessa kuviossa vanhempien kanssa teh-

tävä yhteistyö tuetussa esiopetuksessa ja neljännessä kuviossa tuetun esiopetuksen kehit-

tämisen kohtia. Kuvioissa on nähtävillä pääluokat sekä niiden alaluokat. Mukana on myös 

yksi alkuperäisilmaus, joka on toiminut pelkistettyjen ilmauksien ja ryhmittelyjen pohjana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4: Tehostetun tuen toteutuminen tuetussa esiopetuksessa 

 

Yllä olevassa kuviossa kuvataan tehostetun tuen toteutumista tuetussa esiopetuksessa. 

Työn lähtökohdaksi nähtiin lapsi ja hänen yksilölliset tuen tarpeensa. Lapsen sen hetkiset 

tarpeet ovat lähtökohtana tuen ajoittamisessa. Tehostettua tukea tulisi antaa siinä vaiheessa, 

kun lapsi tarvitsee tukea useassa eri muodossa, tuen tarve on säännöllistä tai monessa eri 

asiassa. Tuen tarpeiden selvittäminen ja pedagogisen arvion tekeminen jäsensivät tuentar-

peita sekä niihin vastaamista. Lapset saavat tarvitsemaansa oikeanlaista tukea oikeaan ai-

kaan, jatkuvan havainnoinnin ja arvioinnin ansiosta. Usein lasta pyritään tukemaan esiope-

Tehostetun toteu-

tuminen tuetussa 

esiopetuksessa 

Pedagogiset mene-

telmät lapsen kasvun 

ja oppimisen tukena 

Oppimisympäristöt 

toiminnan tukena 

Pedagoginen ar-

vio/oppimissuunnitel

ma tuen lähtökohtana 

yksilöllisyys ja lapsen tuki.. pienryhmä 

ja sen vaikutukset kans että miten se 

lähtee sitte. Lapsen vahvuuksien kautta.  

"Täytyy aina koittaa muokata sitä tilaa missä ol-

laan aina ensin lapsen mukaan ja kattoo et se tu-

kee kans."  

”Ollaan niinku katottu, että tuen tarve 

kohdistuu mahollisimman oikeen, tarpei-

siin vedoten. Tämän on se ajatus tässä.”   
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tuksessa ennakoiden ja puuttumaan asioihin riittävän varhain. Tuetussa esiopetuksessa lap-

si saa siis tehostettua tukea kasvuun ja oppimiseen liittyvissä haasteissa. Tähän tutkimuk-

seen haastatellut lastentarhanopettajat ja kiertävät erityislastentarhanopettajat korostivat tu-

en tarpeisiin mahdollisimman varhain puuttumista, jotta havaitut haasteet saadaan mahdol-

lisimman nopeasti hallintaan. Näin pystytään mahdollisesti estämään haasteiden ja ongel-

mien kasautuminen isommiksi kokonaisuuksiksi. Toisaalta tuen tarpeisiin tulisi pystyä 

puuttumaan jo ennen esiopetusvuoden alkua.  

 

 Esiin nousivat myös pedagogiset menetelmät, joilla lapsen kasvua ja oppimista pyrittiin 

tukemaan.	  Tehostetun tuen toteutumisen käytännön toteutuksessa tärkeänä nähtiin sen to-

teutumisen säännöllisyys sekä pienryhmätoiminta.	  Oppimisympäristöt ja niiden muokkaa-

minen lapsiryhmän tarpeiden mukaan koettiin tärkeäksi ja lapsen päivittäistä toimintaa tu-

kevaksi tehtäväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5: Moniammatillinen yhteistyö ja kasvatuskumppanuus 

 

 

Moniammatilli-

nen yhteistyö ja 

kasvatuskump-

panuus 

Ryhmän työntekijöiden 

välinen yhteistyö 

Ryhmän ulkoinen yh-

teistyö 

"Työntekijöiden yhteispeli siellä arjessa.. et jos se 

toimii, niin kyl se tarjoaa sitten lapselle kans ma-

hollisuuksia oppia ja saada tukea." 

"Älyttömän hyödyllistä tietoa saadan puolin ja toisin 

lapsesta. Itelle myös tukena ku tietää, että voi olla yhte-

yksissä jos tulee jotain" 

yhteistyön varhainen 

aloitus ja tiiviys 

Vanhempien kasvatusteh-

tävän tukeminen 

"Hyvissä ajoin esitellään vanhemmille eri vaihtoehtoja 

et millasia ryhmiä on tarjolla.. he sen päätöksen tekee 

sitte. Yhteydenpito on pakko olla tiivistä, jotta se yhtei-

nen ajatus säilyis" 

siihen päästään siihen kasvatuskumppanuuteen. 

Ja sitte voimaannuttaa. Nii sieltä ne sitte, kyllä ne 

tietää ja ne osaa, mutta ne ei oo vaan tienneet 

osaavansa. Nii, että sillai saattamista ja yhessä 

kulkemista.   
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Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä mo-

niammatillinen yhteistyö tiivistyi tehostetun tuen portaalla. Tehostetussa tuessa lasten tuen 

kontekstit lisääntyvät. Myös kodin merkitys lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa koros-

tuu. Samalla yhteistyö esiopetuksen ja kodin välillä tiivistyy. 

 

Jokainen haastateltava toi esille moniammatillisen yhteistyön tarpeen tuetun esiopetuksen 

järjestämisessä. Lapsen saamat tukimuodot edellyttävät osaamista useilta eri ammattialoil-

ta. Yhteistyö koettiin palkitsevaksi ja se toi varsinkin lastentarhanopettajien työn tekemi-

seen tukea. Haasteita yhteistyön toteutumiselle nähtiin informaation siirtämisessä eri hal-

linnonalojen välillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6: Tulosten yhteenveto. Moniammatillinen ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

sekä tuetun esiopetuksen haasteet. 

 

 

Esiopetusvuosi koettiin paikoitellen liian lyhyeksi ajaksi lapsen tukemiselle. Linnilän 

(2012, 50 – 53) mukaan tuen oikeaan ajoitukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä lapsen 

oppimisen valmiudet eivät kehity pelkästään esiopetusvuoden aikana, jatkuvasti lapsen 

Haasteet tuetussa 
esiopetuksessa 

Tuen tarpeen löytyminen 

ja lyhytaikaisuus 

Yhteistyön haasteet 

Työntekijöiden ammatilli-

set valmiudet 

 "mehän ollaan semmonen korjausporukka johon he tulee 

viimeseksi vuojeksi ennen kouluun lähtöä.. erittäin vaikeil-

lakin oireilla lapset ja se on sellanen lyhykäi-

nen..vaikeahko tapa tehä töitä" 

Kyl se yhteistyö... paljon tehään, mutta sitte aina välillä 

ku ei se tieto kulje tai niitten ihmisten ajatukset aina sitte 

osu yksiin..  

"Pitää pystyä tekemään sitä päivittäistä lapsen ar-

viointia ja havainnoida.. Ei voi musta tuntuu-

asenteella tehä tätä et paljon vaatii myös lasten-

tarhanopettajilta. osaa eriyttää ja poimia ne tuen 

tarpeet ja toimia niinku jatkuvasti sen tehostetun 

tuen piirissä  lasten kanssa.   
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syntymästä alkaen. Tämän takia oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä voidaan toteuttaa jo 

ennen esiopetusikää. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 19) mukaan 

kolmiportaisen tuen avulla pyritään mahdollisten ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja 

tuen välittömään tarjoamiseen. Suomen esiopetuksessa varhainen puuttuminen ja tukemi-

nen toteutuvat Hujalan ym. (2012, 16) mukaan vaihtelevasti ja aiheuttaa esiopetuksen to-

teuttajien keskuudessa ristiriitaisia näkemyksiä. Toisaalta varhainen puuttuminen ja sen to-

teutus toimii hyvin, mutta toisaalta siihen kaivataan lisää resursseja.  

 
Tuen kolmiportainen malli tuo tuen järjestämiseen ajatuksen lähipäiväkoti-mallista, jossa 

lapsi saa tuen siinä ryhmässä missä hän toimii. Tämän tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, et-

tä esiopetusvuosi voi olla liian lyhyt aika lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen. Esiope-

tusvuosi viedään läpi tuen tarpeiden havainnoinnin, tukimuotojen suunnittelun ja toteutuk-

sen sekä arvioinnin toteutuksena.  

 

Mielestäni voisi olla tarpeen, että lapsella olisi tulevaisuudessa mahdollisuus edetä yksilöl-

lisesti kehittyen ja oppien. Tätä varten tuon esille jatkokehittämisaiheena joustavan esi- ja 

alkuopetus idean, jonka mukaan lapsella olisi kolme vuotta aikaa, esiopetuksesta toiselle 

vuosiluokalle, saavuttaa oppimisen ja kasvun tavoitteet. Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2010, 10) edellytetään, että varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä 

perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonai-

suuden.  

 

Forss-Pennasen (2006, 203) mukaan esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö tukisi lapsen 

hyvinvointia siirtymävaiheen aikana. Ajatus joustavasta koulunaloituksesta on kehittämi-

sen alue, josta toivoisi käytävän keskustelua yhä enemmän. Haringin (2003, 220 – 221) 

esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaamista käsitellyssä tutkimuksessa mukana 

olleet opettajat suosivat ajatusta luokattomasta esi- ja alkuopetuksen kokonaisuudesta. Pe-

rusteluina he esittivät esi- ja alkuopetusikäisten suuret kehityksessä esiintyvät tasoerot. 

Näin ollen lapset ovat usein hyvin eri vaiheissa menossa kehityksessään. Luokattomassa 

esi- ja alkuopetuksen kokonaisuudessa lapsella olisi mahdollisuus edetä kehitystään vas-

taavassa tahdissa kolmen vuoden ajan. 
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Toisaalta voidaan myös pohtia, ovatko koulun ja esiopetuksen väliset kulttuuriset erot liian 

suuria. Tuen saumaton jatkuminen esiopetuksesta perusopetukseen mahdollistaisi lapsen 

tuen loogisen jatkumon alusta alkaen. Hakkarainen (2010, 248) näkee eheän jatkumon ole-

van erityisen merkittävä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Hän kritisoi varhaiskasva-

tuksen laiminlyöntiä lapsen elinikäisen oppimisen perustana ja kehityksen jatkumon raken-

tajana. Esi- ja alkuopetuksen yhteinen moniammatillisissa tiimeissä tapahtuva yhteissuun-

nittelu, arviointi sekä samanaikaisopetus näyttäytyvät keskeisinä tekijöinä onnistuneeksi 

koetun joustavan esi- ja alkuopetuksen kannalta. 

 

Opetusviraston perusopetuslinjan ja sosiaaliviraston päivähoidon vastuualue toteuttivat yh-

teistyöhankkeena joustavan esi- ja alkuopetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen vuosina 

2007 – 2010. Esi- ja alkuopetuksen yhteinen moniammatillisissa tiimeissä tapahtuva yh-

teissuunnittelu, arviointi sekä samanaikaisopetus nähtiin joustavan esi- ja alkuopetuksen 

keskeisinä tekijöinä. Erityisopettajan ja erityislastentarhanopettajan työpanoksen avulla 

pystyttiin tarjoamaan kaikille lapsille sellaista tukea, joka paransi heidän koulun aloitus-

taan ja koulunkäyntinsä edellytyksia. Samanaikaisopetus esiopettajan tai alkuopettajan ko-

ettiin hyviksi toimintatavoiksi. Kehittämishankkeessa saatiin kokemuksia siitä, että yksi-

köissä kehitetyin toimintamallein ja työskentelytavoin on mahdollista edistää monipuoli-

sesti sekä lasten oppimaan oppimisen taitoja että sosiaalisia taitoja. (Kopisto, Brotherus, 

Paavola, Hytönen, Lipponen, 2011 72 – 73.) 

 

Esi- ja alkuopetuksen välisellä yhteistyöllä voitaisiin tarjota lapselle eheä ja joustava opin-

polku. Jokaisella lapsella olisi oma opinpolkunsa, jota kulkea. Lapsen yksilölliset tuen tar-

peet voitaisiin suunnitella ja toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä. 
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9 POHDINTA 
 

Tutkimusta aloittaessani tuettu esiopetus ja tuen kolmiportaisuus olivat itselleni täysin tun-

temattomia asioita. Koulutuksessa erityispedagogiikkaa ei paljoa käsitellä ellei itse halua 

opiskella erityispedagogiikan perusopintoja sivuaineopintoina. Aiheen outous toisaalta 

motivoi minua ottamaan selvää mitä edellä mainitut käsitteet pitävät sisällään, mutta toi-

saalta juuri teorian kerääminen aiheesta oli paikoitellen haastavaa, sillä sitä ei ole kovin-

kaan paljoa olemassa tai olemassa oleva tieto on vanhentunutta. Kiertävien erityislasten-

tarhanopettajien ja esiopetusryhmien lastentarhanopettajien kanssa tehdyt haastattelut toi-

vat esille, että miten teoriassa esiintyneet asiat näyttäytyivät käytännössä. Tehostettu tuki 

otettiin siis käyttöön virallisesti 1.1.2011. Lapsella voi olla lukuisia erilaisia tuen tarpeita 

ja niihin vastaamiseen on lukuisia eri termejä kuten päivähoidon erityiskasvatus, erityis-

päivähoito tai varhaiserityiskasvatus. Termien suuri määrä osaltaan kuvastaa sitä kuinka 

monella eri tavalla lapsen tuen tarpeisiin vastataan päiväkodissa. 

 

Tutkimuksen edetessä aihe ja siihen liittyvät käsitteet avautuivat koko ajan paremmin. It-

selle jo selkeän asian saaminen kirjoitettuun muotoon oli myös oma haasteensa. Mitä käsi-

tettä käytän mitäkin asiaa kuvaamaan ja miten nämä käsitteet keskustelevat keskenään. 

Tutkimukseen osallistuneiden keltojen ja ltoi:den mukaan tuetun esiopetuksen tavoitteena 

on tukea lapsen tuen tarpeita, tehostetusti. Lapsen havainnointi tuen tarpeiden löytymisek-

si koettiin tärkeäksi ja tällä tavoin pystytään suunnittelemaan tukimuodot lapsen tarpeista 

lähteviksi. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma toimivat tuen suunnittelun ja arvi-

oinnin lähtökohtina. Pienryhmä ja sen mahdollistama lapsen yksilöllinen huomiointi näh-

tiin tärkeimmäksi tukitoimeksi. Toiminnan suunnittelu ja arviointi toteutettiin yhteistyössä 

ryhmän työntekijöiden kesken, mutta moniammatillinen yhteistyö korostuu myös. Lasten 

moninaiset haasteet vaativat sen, että yhteistyötä tulee tehdä monen eri hallinnonalan yh-

teistyönä. Vanhempien kanssa toteutettava kasvatuskumppanuus koettiin tärkeäksi ja osal-

taan myös lapsen kehitystä tukevaksi.  

 

Haasteiksi haastateltavat luokittelivat esiopetusvuoden lyhyen ajan ja moniammatillisen 

yhteistyön haasteet. Myös lastentarhanopettajien ammatilliset valmiudet pedagogisen ar-

vion ja oppimissuunnitelman täyttämiseen nähtiin yhtenä kehittämisen kohtana. Tuen 

kolmiportaisuus tuo omat haasteensa päiväkodin työntekijöille, koska lapsikohtaista ha-
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vainnointia ja arviointia pitäisi pystyä tekemään säännöllisesti, jotta pedagogisen arvion ja 

oppimissuunnitelman tekeminen onnistuu. 

 

Tutkimuksen tekeminen itsessään oli hyvinkin opettavainen kokemus. Tutkittavasta ai-

heesta sain paljon lisätietoa, mutta myös kokemuksia itsestä tutkimuksen tekijänä. Jatko-

tutkimusaiheena tuen kolmiportaisuus tarjoaa mielestäni lukemattomia eri vaihtoehtoja. 

Nyt kun erilliset erityisryhmät alkavat kadota ja tilalle on tullut lähipäiväkoti- ajattelu, niin 

olisi mielenkiintoista tutkia esiopetusryhmää, jossa olisi lapsia jokaiselta tuen portaalta. 

Millä tavoin lapsen tuen tarpeet otetaan huomioon ns. tavallisessa lapsiryhmässä? Olisi 

myös mielenkiintoista selvittää päiväkodin henkilöstön käsityksiä ja asennoitumista tuen 

tarpeessa olevan lapsen kanssa työskentelyyn. Lapsen avoin kohtaaminen ja yksilöllisyy-

den huomiointi on mielestäni työntekijän ensisijainen tehtävä lapsen tukemisessa. Vasta 

sen jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tukitoimia.  
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Liite 1. Teemahaastattelurunko: 

 
Taustatiedot: 

 

• Koulutus? 

• Työhistoriastasi? 

• Nykyinen työtehtävä? 

 

Tuettun esiopetukseen liittyvän termistön määrittelyä 

 

• Miten määrittelisit termin varhaiserityiskasvatus? 

• Mitä sinun mielestäsi on tuettu esiopetus? 

• Kuntotuksellinen kasvatus. Millaisia ajatuksia termi herättää?  

 

Tuetttu esiopetus käytännössä 

 

• Tuen kolmiportaisuus/tehostettu tuki 

• Lasten yksilöllisten tarpeiden huomiointi  

• Opetusmenetelmät 

• Oppimisympäristöt 

• Havainnointi/arviointi 

• Tuetun esiopetuksen haasteet  

 
Yhteistyö 

 

• Yhteistyömuodot ja käytännön toteutus 
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