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Kandidaatin tutkielmani käsittelee esiopetuksen inkluusion hyötyjä erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen kehitykseen sekä tuo esille tapoja, joilla esiopetuksen henkilökunta voi tukea erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kehitystä inklusiivisessa esiopetuksessa. Inkluusio on ajankohtainen 

ilmiö kasvatuksen kontekstissa, joten tätä ilmiötä on olennaista tutkia myös esiopetuksen näkö-

kulmasta. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on inklusiivinen pedagogiikka, ja tutkielma 

perustuu kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin esiopetuksen inkluusion hyödyistä erityistä tu-

kea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä inklusiivisen esiopetuksen toteutuksesta.  

Toteutan kandidaatin tutkielmani narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa kerään tutkimus-

tietoa aiheestani ja teen yhteenvetoa tutkimuskysymysteni ympärille. Haluan tutkielmani kautta 

koostaa esiopetuksen henkilökunnan käyttöön selkeän yhteenvedon esiopetuksen inkluusion 

hyödyistä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tuoda konkreettista tietoa heidän 

kehityksensä tukemisesta inklusiivisessa esiopetuksessa.  

Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että inklusiivisella esiopetuksella on monia po-

sitiivisia vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen ja esiopetuksen henkilökun-

nalla on suuri vaikutus inkluusion toteutuksessa ja onnistumisessa. Inklusiivisella esiopetuk-

sella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lasten sosioemotionaalisiin, kielellisiin ja kog-

nitiivisiin taitoihin. Esiopetuksen henkilökunnan asenteet ja osaaminen vaikuttavat merkittä-

västi inklusiiviseen kasvatukseen ja sen laatuun. Henkilökunnan korkeat odotukset inkluusiosta 

ennustavat myös suurempaa kehitystä lasten sosioemotionaalisissa, kognitiivisissa ja kielelli-

sissä taidoissa.  

Yhteenvetona totean, että esiopetuksen inkluusio on tavoiteltava arvo ja periaate, mutta toimi-

van inkluusion toteutuminen vaatii henkilökunnalta monipuolista tietoa ja osaamista. Tarvitaan 

lisää tietoa ja osaamista yhteiskunnallisesti ja kasvatuksen kontekstissa, jotta inkluusio voidaan 

nähdä positiivisena ja tavoiteltavana asiana kasvatuksessa.  
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1 Johdanto 

 

Aloittaessani varhaiskasvatuksen opinnot inkluusio oli minulle vielä suhteellisen uusi asia, joka 

aukesi lähinnä vain teoreettisella tasolla. Opintojeni edetessä ja harjoitteluideni myötä inkluusio 

tuntui kuitenkin kiehtovan minua koko ajan enemmän. Harjoitteluissani näin käytännössä, 

kuinka tuen tarpeiset lapset osallistuivat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen samalla tavalla 

kuin muutkin lapset, ja kuinka lapsiryhmän monimuotoisuus näyttäytyi parhaimmillaan voima-

varana, jossa kaikki lapset hyväksyttiin omana itsenään ja lapset tukivat toinen toisiaan erilai-

sissa arjen tilanteissa. Tämän myötä halusin perehtyä syvällisemmin inkluusioon ja erilaisiin 

tuen keinoihin, jotta tulevassa opettajan työssäni osaisin toteuttaa laadukasta inklusiivista kas-

vatusta ja voisin viedä varhaiskasvatuksen kentälle inkluusion positiivista sanomaa. Näin ollen 

oli luontevaa lähteä kirjoittamaan kandidaatin tutkielmaani esiopetuksen inkluusioon liittyen.  

 

Inkluusio, eli erityistä tukea tarvitsevien lasten yhdistäminen yleisen opetuksen ryhmään, yleis-

tyy koko ajan entisestään (Lee, Yeung, Tracey & Barker, 2015). Opetushallituksen laatimassa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus [OPH], 2018) sekä Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014) nostetaan esille, että varhaiskasvatusta ja esiope-

tusta tulee toteuttaa inkluusion periaatteiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa painotetaan lapsen oikeutta ryhmään kuulumiseen ja yhteisöllisyyteen (OPH, 2018). In-

kluusion tavoitteena on nähdä lapset kokonaisvaltaisesti lapsina, eikä heitä erotella toisistaan 

lapsen ominaisuuksien, kuten vamman tai kielen kehityksen perusteella (Booth, Ainscow & 

Kingston, 2006). Inkluusiolla pyritään tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen (OPH, 

2018). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014) nostetaan esille, että esiope-

tusta kehitetään inklusiiviseen ja lasten moninaisuutta tukevaan suuntaan. Hermanforsin (2017) 

mukaan varhaiskasvatuksessa kaikki lapset ovat luontevasti mukana yhteistoiminnassa, ja mu-

kana oleminen motivoi lapsia yhteiseen toimintaan osallistumiseen.  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät yleisesti inklusii-

visesta esiopetuksesta (Maiorca-Nunez, 2017; Vlasov ym., 2018). Inklusiivisella esiopetuksella 

on positiivisia vaikutuksia lasten sosioemotionaalisiin, kielellisiin ja kognitiivisiin taitoihin 

(Maiorca-Nunez, 2017). Inkluusio lisää lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja kun lapsi kokee 

kuuluvansa ryhmään, lisääntyy hänen hyvinvointinsa ja tätä kautta myös hänen oppimisensa 
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(Takala, Lakkala & Äikäs, 2020). Monet tutkimukset ovat osoittaneet inkluusion edistäneen 

positiivisia sosiaalisia ja akateemisia tuloksia niin erityistä tukea tarvitsevilla kuin ikätasolleen 

tyypillisesti kehittyneillä lapsilla, sekä välittävämpää, osallistavampaa ja moninaisempaa yh-

teisöä kaikille (Hehir, Grindal, Freeman, Lamoreau, Borquaye & Burke, 2016; Zhang & Hu, 

2015). Erityistä tukea tarvitsevien lasten on todettu saavan suurempia kehityksellisiä hyötyjä 

vuorovaikutuksellisilla ja esi-akateemisilla osa-alueilla inklusiivisessa ympäristössä kuin seg-

regoidussa ympäristössä (Hilbert, 2009). Lisäksi inkluusion on todettu kehittävän erityistä tu-

kea tarvitsevien lasten kielellisiä ja kognitiivisia taitoja (Maiorca-Nunez, 2017; Rafferty, Pisci-

telli & Boettcher, 2003). Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityistä tukea tarvitsevilla on 

todettu paremmat akateemiset ja sosiaaliset taidot kuin erityisryhmissä olevilla lapsilla (Baker, 

Wang & Walberg, 1995). Esikoulun opettajalla on suuri vaikutus lasten oppimiseen ja oppimis-

tuloksiin, ja opettajan suhtautuminen inkluusioon vaikuttaa siihen, millaisia hyötyjä inkluusi-

olla voi olla lapsen sosioemotionaalisissa, kognitiivisissa ja kielellisissä taidoissa (Maiorca-

Nunez, 2017).  

 

Kandidaatin tutkielmani aiheeksi valikoitui esiopetuksen inkluusion hyödyt erityistä tukea tar-

vitsevien lasten kehitykseen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen tukeminen in-

klusiivisessa esiopetuksessa. Tutkimuskysymykseni ovat “1. Kuinka esiopetuksen inkluusio 

vaikuttaa positiivisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen?”  ja “2. Kuinka henkilö-

kunta voi tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehitystä inklusiivisessa esiopetuksessa?”. 

Kyseisen aiheen valintaan oli useampikin syy. Inkluusio on hyvin ajankohtainen ja olennainen 

aihe kasvatuksessa, joten halusin koota yhteen tietoa esiopetuksen inkluusion hyödyistä ja to-

teuttamistavoista henkilökunnan käyttöön. Lisäksi tarkoituksenani on hakeutua varhaiskasva-

tuksen erityisopettajan maisteriohjelmaan, ja olen halunnut suunnata opintojani jo kandidaatin 

tutkinnon aikana erityispedagogiikkaan, joten esiopetuksen inkluusion tutkiminen erityistä tu-

kea tarvitsevien lasten näkökulmasta kandidaatin tutkielmassani palvelee tätä tavoitetta. Suo-

messa ja maailmalla on paljon puhuttu inkluusiosta, ja sen hyödyllisyydestä on ollut mo-

nia mielipiteitä laidasta toiseen. Tästä syystä halusin tutkia, millaista tieteellistä tutkimusta in-

kluusion hyödyistä erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehitykseen on tehty.   

 

Kandidaatin tutkielmani teoreettinen viitekehys on inklusiivinen pedagogiikka, josta puhun in-

klusiivisen kasvatuksen ja inkluusion rinnalla. Toteutan kandidaatin tutkielmani narratiivisena 

kirjallisuuskatsauksena, jossa kerään tutkimustietoa aiheestani ja teen yhteenvetoa tutkimusky-
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symysteni ympärille. Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on tiivistää aikai-

semmista tutkimuksista saatua tietoa (Salminen, 2011). Haluan tutkielmani kautta koostaa esi-

opetuksen henkilökunnan käyttöön selkeän yhteenvedon esiopetuksen inkluusion hyödyistä eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tuoda konkreettista tietoa heidän kehityksensä 

tukemisesta inklusiivisessa esiopetuksessa. Suomessa ei ole vielä tutkittu kovinkaan laajasti 

inkluusion vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen, vaan suurin osa tämän 

aihealueen tutkimuksista on kansainvälisiä. Aiheesta on olennaista tehdä tutkimusta myös suo-

meksi, jotta jokainen varhaiskasvatuksen asiantuntija voi saada tarvitsemaansa tietoa suomeksi 

inkluusiosta ja sen vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen esiopetuksessa. 

Inkluusion vaikutuksista on myös paljon kansainvälisiä tutkimuksia peruskouluikäisille ja van-

hemmille lapsille, mutta esiopetuksen inkluusio on huomattavasti vähemmän tutkittu aihe. Täs-

täkin syystä on olennaista tuoda yhteenvetoa suomeksi esiopetuksen inkluusiosta. Muc-

cio (2012) nostaa esille, että vielä ei ole riittävästi empiiristä tietoa esikoulun inklusiivisista 

toiminnoista ja niiden vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen. Näin ollen 

esiopetuksen inkluusiosta tarvitaan vielä lisää tietoa.    

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että esiopetuksen kaiken toiminnan 

lähtökohtana on “kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia 

omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä” (OPH, 2014, 22). Tämä kiteyttää 

esiopetuksen inkluusion ajatuksen tarkoituksenmukaisesti. Laadukas inklusiivinen esiopetus 

voi tarjota niin erityistä tukea tarvitseville lapsille kuin ikätasonsa mukaisesti kehittyneille lap-

sille sekä heidän perheilleen mahdollisuuden oppia ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 

(Hilbert, 2009).    
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2 Tutkimuksen toteutus  

Tässä luvussa käsittelen kandidaatin tutkielmani toteutusta. Tuon esille kandidaatin tutkielmani 

tutkimuskysymykset ja tutkielman tavoitteet, kuvailen tutkielmani toteutusta narratiivisena kir-

jallisuuskatsauksena, tuon esille laadullisen tutkimuksen pääkohtia sekä käsittelen tutkielmani 

eettisyyttä ja luotettavuutta.  

2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet  

Kandidaatin tutkielmani teoreettisena lähestymistapana toimii inklusiivinen pedagogiikka, 

josta voidaan puhua inklusiivisen kasvatuksen ja inklusiivisten käytänteiden rinnalla (Herman-

fors, 2017). Inklusiivinen pedagogiikka on opettajan velvollisuus, jolla pyritään ehkäisemään 

oppilaiden eristämistä (Moriña & Orozco, 2021). Inklusiiviseen pedagogiikkaan kuuluu neljä 

elementtiä, opettajan uskomukset, osaaminen, suunnittelu ja toiminta (Moriña & Orozco, 

2021). Inklusiivisessa pedagogiikassa lasten monimuotoisuus nähdään mahdollisuutena, joka 

rikastuttaa oppimisen ja opettamisen prosesseja (Moriña & Orozco, 2021). Tuon tutkielmassani 

esille inklusiivisen pedagogiikan hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten näkökulmasta sekä 

tapoja, joilla inklusiivista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja erityistä tukea tarvit-

sevien lasten kehitystä ja oppimista tukevasti.  Oma näkemykseni kasvatuksessa perustuu in-

klusiiviseen pedagogiikkaan, jossa jokaisella lapsella on oikeus ja mahdollisuus oppia yhdessä 

ikätovereidensa kanssa yhteisen vuorovaikutuksen, leikin ja toiminnan kautta (Maiorca-Nunez, 

2017). Kandidaatin tutkielmani käsittelee kaikkia neljää inklusiivisen pedagogiikan elementtiä, 

sillä uskomukset ja osaaminen kehittyvät henkilökunnan ymmärtäessä inkluusion hyötyjä ja 

toteutustapoja, ja tämän myötä toteutuvat myös inklusiivisen pedagogiikan suunnittelu ja toteu-

tuminen. 

 

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on saada selkeä yhteenveto esiopetuksen inkluusion hyö-

dyistä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä kerätä yhteen tietoa siitä, kuinka in-

klusiivisessa esiopetuksessa voitaisiin tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimista. Koska 

opettajien uskomukset ja asenteet inkluusiota kohtaan ovat yleisimmät esteet toimivan esiope-

tuksen inkluusion toteutuksessa  (Maiorca-Nunez, 2017), haluankin tutkielmani kautta tuoda 

esiopetuksen henkilökunnalle selkeän tietopaketin esiopetuksen inkluusion hyödyistä erityistä 
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tukea tarvitsevien lasten kehitykselle, jotta inkluusiota voitaisiin tuoda entistä enemmän esi-

opetuksen arkeen. Haluan myös kerätä yhteen konkreettista tietoa siitä, kuinka esiopetuksen 

henkilökunta voisi inklusiivisessa opetusryhmässä tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten ke-

hitystä. Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Kuinka esiopetuksen inkluusio vaikuttaa positiivisesti erityistä tukea tarvitsevien 

lasten kehitykseen?  

2. Kuinka henkilökunta voi tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehitystä inklu-

siivisessa esiopetuksessa?  

 

2.2 Narratiivinen kirjallisuuskatsaus  

Toteutan tutkielmani kuvailevana, narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa kerään aihees-

tani tutkimustietoa aikaisemmasta kirjallisuudesta. Etsin tietoa pääasiassa esiopetuksen kon-

tekstissa, mutta rajasin hakuani myös varhaiskasvatuksen puolelle, sillä esiopetus kuuluu myös 

osaksi varhaiskasvatusta. Rajasin aihettani jo kandidaatin tutkielman suunnitelmavaiheessa eri-

tyistä tukea tarvitseviin lapsiin, sillä tavoitteenani oli perehtyä nimenomaan heidän näkökul-

maansa ja heidän tukemiseensa yleisessä opetuksessa. Rajasin haustani pois lähteet, jotka kä-

sittelivät inkluusion vaikutuksia ikätasonsa mukaisesti kehittyneiden lasten kehitykseen. Pyrin 

myös rajaamaan pois lähteet, jotka käsittelivät perusopetusikäisiä tai vanhempia lapsia, ja käyt-

tämissäni lähteissä käsitellään pääosin nimenomaan esiopetusikäisiä lapsia. Tuomen ja Sarajär-

ven (2018) mukaan pelkät kirjat eivät riitä narratiivisen tutkielman lähteiksi, ja löysinkin tut-

kielmani lähteiksi runsaasti erilaisia tutkimusartikkeleita, joissa oli tutkittu esiopetuksen in-

kluusion vaikutuksia tiettyihin erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen osa-alueisiin. Ma-

iorca-Nunezin (2017) tutkimusartikkelista “Teacher attitudes & beliefs toward inclusion of stu-

dents with disabilities in early childhood programs: Impacts on assessment outcomes” löysin 

selkeän jaon esiopetuksen inkluusion vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien lasten ke-

hitykseen, ja päätin itsekin jakaa tutkielmassani kehityksen näihin osa-alueisiin, sosioemo-

tionaaliseen, kognitiiviseen ja kielelliseen kehitykseen. Hyötyjen tutkimisen lisäksi halusin 

vielä tuoda konkreettisia keinoja erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen tukemiseen 

inklusiivisessa esiopetuksessa, joten lähdin kartoittamaan tietoa myös tästä aiheesta, ja sainkin 

koottua hyvän tietopaketin aiheesta käyttäen niin kansainvälisiä tutkimusartikkeleita kuin mui-

takin aiheeseen liittyviä teoksia.  



6 

 

 

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on tiivistää aikaisemmista tutkimuksista 

saatua tietoa (Salminen, 2011). Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa yleistetään kerronnalli-

sesti esitettyjä asioita (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Salmisen (2011) mukaan narratiivisella kir-

jallisuuskatsauksella voidaan antaa laaja kuva tarkasteltavasta ilmiöstä, sillä käytettävät tutki-

musaineistot ovat laajoja. Löysinkin laajasti kansainvälisiä tutkimusartikkeleita aiheestani, ja 

näiden pohjalta sain koostettua kattavan kokonaisuuden tutkimuskysymysteni ympärille. Sal-

misen (2011) mukaan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan kehittää olemassa olevan teoriaa, 

luoda uutta teoriaa sekä rakentaa kokonaiskuvaa tietystä aiheesta. Havaintoja yhdistämällä kir-

joittaja voi tutkia ilmiötä yksittäistapausta yleisemmällä tasolla (Alasuutari, 2011). Alasuutarin 

(2011) mukaan kaikki luotettavat selvitettävään kohteeseen kuuluvat seikat tulee selvittää niin, 

etteivät ne ole ristiriidassa tutkimuksessa esitetyn tulkinnan kanssa. Omalla kirjallisuuskatsauk-

sellani koostin yhteen aikaisempia tuloksia aiheesta ja rakensin kokonaisvaltaisempaa kuvaa ja 

yhteenvetoa aiheesta.  

 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus pyrkii lopputulokseen, joka on helppolukuinen, mutta antaa 

laajan kuvan aiheesta (Salminen, 2011). Narratiivinen tutkimus vaatii syvällistä teoreettista ym-

märrystä tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Alasuutarin (2011) mukaan olen-

naista on pyrkiä selittämään ilmiötä ja tekemään sen ymmärrettäväksi. Koostinkin kandidaatin 

tutkielmani niin, että siitä olisi helppo löytää tarvittavat tiedot ja ne löytyisivät yhden otsikon 

alta tarpeeksi laajasti ja monipuolisesti käsiteltyinä. Alasuutarin (2011) mukaan aineistojen vä-

liltä löytyville yhteyksille annetaan tulkintoja, viitataan aikaisempiin tutkimustuloksiin ja ve-

detään niitä yhteen muodostamalla kokonaisuuksia. Analyysivaiheessa aineistoa jaetaan erilai-

siin merkityskokonaisuuksiin, jotka tuodaan yhteen tutkimuksen edetessä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Narratiivisella kirjallisuuskatsauksella voidaan ajankohtaistaa tutkimustietoa, vaikka se 

ei tarjoakaan analyyttisintä tulosta (Salminen, 2011). Lopputuloksena tulisi olla kokonaisuus, 

joka koostuu mahdollisimman monien aineistojen pohjalta löydetyistä tuloksista (Alasuutari, 

2011).  

2.3 Laadullinen tutkimus  

Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, joka tehdään ei-numeraalisilla aineistoilla, ja jossa 

pyritään saamaan aineistojen sisällä ei-numeraalisia tuloksia (Weselius, 2016). Laadullisessa 
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tutkimuksessa pyritään aikaansaamaan koko aineistoon päteviä sääntöjä (Alasuutari, 2011), ja 

sen tarkoitus on tehdä tutkittava ilmiö ymmärrettäväksi (Weselius, 2016). Laadullinen tutkimus 

perustuu teoriatietoon (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Alasuutarin (2011) mukaan laadullisessa tut-

kimusprosessissa sovelletaan perussääntöjä sekä luodaan uusia sääntöjä, ja aineistoa tarkastel-

laan yleensä kokonaisuutena.  Laadullisen tutkimuksen perustana on tutkimuksen viitekehys, 

eli tutkimuksen teoreettinen osuus (Tuomi & Sarajärvi, 2018), mikä kandidaatin tutkielmassani 

onkin selkeä ja vahva teoriatieto, joka perustuu inklusiivisen pedagogiikan ja inkluusion tutki-

muskirjallisuuteen. Alasuutari (2011) nostaa myös esille, että laadulliseen analyysiin kuuluu 

kaksi vaihetta, havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen, ja nämä vaiheet nivou-

tuvat toisiinsa. Olen toteuttanut omaa kandidaatin tutkielmaani laadullisen tutkimuksen mene-

telmiä soveltaen. Olen etsinyt tutkimuskysymyksiäni tukevia tutkimusartikkeleita ja muita läh-

teitä, ja koostanut näistä kokonaisuutta, jolla pyrin selittämään inkluusion ilmiötä ymmärrettä-

västi ja positiivisessa valossa. Tutkielmassani havaintojen pelkistäminen ja arvoitusten ratkai-

seminen toteutuivat, kun koostin yhteen inkluusio hyödyt eri kehityksen osa-alueilla, ja toin 

esille tapoja, joilla lasten kehitystä ja oppimista voidaan tukea.  

 

Alasuutarin (2011) mukaan havaintojen pelkistämisessä aineistoa lähdetään tarkastelemaan 

vain tietystä näkökulmasta, ja aineiston tarkastelussa kiinnitetään huomiota viitekehyksen kan-

nalta olennaisiin asioihin. Samassa tutkimuksessa voi kuitenkin olla useampi näkökulma tutkit-

tavan kohteen tarkasteluun (Alasuutari, 2011).  Omassa kandidaatin tutkielmassani olen valin-

nut viitekehykseksi inklusiivisen pedagogiikan, jonka pohjalle olen rakentanut teoriakokonai-

suutta. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto ymmärretään loogisena kokonaisuutena, ja etsitään 

yhdistäviä piirteitä (Weselius, 2017).  Havainnoista etsitään yhtäläisyyksiä ja niitä yhdistellään, 

ja näin saadaan erillisistä havainnoista koottua yksi tai useampi kokonaisvaltaisempi havainto 

(Alasuutari, 2011). Kandidaatin tutkielmassani etsin eri lähteistä tutkimustietoa, jotka tukivat 

tutkimuskysymyksiäni, yhdistin näitä tietoja ja koostin niistä kokonaisuuksia.  

 

Alasuutari (2011) kertoo, että arvoituksen ratkaisemisessa tai toiselta nimeltään tulosten tulkin-

nassa käytettävissä olevien vihjeiden ja tuotettujen johtolankojen pohjalta tehdään tutkittavasta 

ilmiöstä merkitystulkinta eli tutkimuksen havaintoja käytetään arvoituksen ratkaisemiseen. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ilmiötä ja tuottamaan sille mielekäs tulkinta 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän lisäksi laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaisussa 
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käytetään usein muita tutkimuksia, tilastotietoa ja teoriakirjallisuutta hyväksi, ja mitä enemmän 

löytyy tukea tutkimuksen tulkinnalle, sen luotettavammaksi sitä voidaan ajatella (Alasuutari, 

2011).  Kandidaatin tutkielmassani löysin monipuolisesti luotettavista lähteistä sisältöä tutki-

muskysymyksistäni, ja näin sain koostettua selkeän, monipuolisen sekä luotettavan kokonai-

suuden.  

 

2.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen kuuluu tiettyjä peruspilareita. Ramrathan, Grange 

ja Shawa (2016) nostavat esille, että tutkimusta toteuttaessa on tutkijan olennaisen tärkeää huo-

mioida seuraavat asiat: Tutkimuksen paikkansapitävyys ja varmuus, tutkimuksen perustuminen 

todisteisiin, tutkimuksen argumenttien oikeuttaminen sekä hyväksyttyjen ohjeiden noudattami-

nen tutkimusta toteuttaessa. Tutkijan kriittinen asenne, reflektiivisyys sekä dialogi aineiston ja 

oman tulkinnan välillä lisää tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Golafshanin 

(2003) mukaan tutkimus voidaan todeta luotettavaksi, jos tutkimuksesta saadut tulokset voidaan 

tuottaa uudelleen käyttäen samaa tutkimusmetodia. Tutkimuksen validius kuvastaa, miten hy-

vin tutkimus mittasi haluttuja asioita ja miten totuudenmukaisia tutkimuksen tulokset ovat (Go-

lafshani, 2003).  Lisäksi tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden näkökulmasta tutkijan on 

huolehdittava, että tutkimusasetelma on sopiva ja raportointi toteutetaan laadukkaasti (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018). Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK, 2012) nostaa teoksessaan esille 

tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta kuvaavia tekijöitä. Ensiksi tutkimuksen kaikissa vai-

heissa tulisi noudattaa rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta, ja tutkimuksen toteu-

tuksessa tulisi soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisiä menetelmiä tie-

donhankinnassa, tutkimuksessa ja arvioinnissa (TENK, 2012). Tutkimuksessa kunnioitetaan 

muiden tutkijoiden työtä ja viitataan lähteisiin asianmukaisesti (TENK, 2012).  

 

Omassa tutkimuksessani huomioin eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät tutkimuk-

sen alusta lähtien. Etsin ja arvioin lähteitä kriittisesti, ja käytän vain luotettavia tutkimusartik-

keleita tai muita luotettavia teoksia tiedonlähteinä. Tutustun tutkimusartikkeleihin huolellisesti, 

jotta ymmärrän niiden sisällön ja käytän tietoa huolellisesti muuttamatta asiasisältöjä. Etsin tie-

toa aiheestani ja teen niistä yhteenvetoja tuomaan uutta tietoa tutkimastani aiheesta. Samaa me-

netelmää käyttäen voi toteuttaa samankaltaisen tutkimuksen, ja löytää samankaltaisia tuloksia. 
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Tutustun tieteellisen tutkimuksen toteuttamisen käytänteisiin huolellisesti, ja noudatan tutki-

muksen toteutuksessani näitä käytänteitä. Tutkimukseni tulokset perustuvat tutkittuun tietoon, 

ja lähteet ovat luotettavia tutkimusartikkeleita, joten tutkimuksen tuloksia voidaan pitää paik-

kansapitävinä ja todisteisiin perustuvina. En tuo tutkimukseen omia näkökulmiani, vaan teen 

pohdintaa ja yhteenvetoa tutkimustulosten pohjalta.  Tutkimustietoa hyödyntäessäni viittaan 

lähteisiin asianmukaisesti.  
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3 Keskeiset käsitteet   

Tässä luvussa esittelen kandidaatin tutkielmani kannalta olennaiset käsitteet. Keskeisten käsit-

teiden esittelyn kautta tutkielmani asiasisältöjen kannalta olennaiset käsitteet tulevat tutuiksi, ja 

näin myös tutkielman sisällöt ja tulokset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Kandidaatin tutkiel-

mani kannalta keskeiset käsitteet ovat inkluusio ja erityisen tuen tarve, sillä tutkimuskysymyk-

seni käsittelevät inklusiivista pedagogiikkaa ja inklusiivista kasvatusta erityistä tukea tarvitse-

vien lasten näkökulmasta. Inkluusio ja erityistä tukea tarvitsevat lapset tulevat käsitteinä käsi 

kädessä, sillä inkluusion tarkoitus on nimenomaan tuoda erityistä tukea tarvitsevat lapset sa-

maan opetukseen ja samaan lapsiryhmään muiden lasten kanssa.  

3.1 Inkluusio 

Inkluusio tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista samaan luokkaan ikätasol-

leen tyypillisesti kehittyneiden vertaistensa kanssa sekä tarvittavan tuen ja palveluiden tarjoa-

mista erityisen tuen lapsille (Rafferty ym., 2003). Inkluusiossa jokainen lapsi vammastaan riip-

pumatta on oikeutettu oppimaan yhteisesti muiden ikätovereidensa kanssa omien lähtökoh-

tiensa mukaan (Takala ym., 2020). Inkluusiolla viitataan mukaan ottamiseen ja mukaan kuulu-

miseen (Pihlaja & Silvennoinen, 2020). Inkluusio perustuu lapsen oikeuksien, tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen (Takala ym., 2020). Hilbert (2009) nostaa esille, että täysi-

valtaisessa inkluusiossa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa kaikista ryhmän lap-

sista. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla on kuitenkin mahdollista sisällyttää tarvittavia 

erityistukitoimia, esimerkiksi puheterapiaa, lapsen varhaiskasvatuksen aikatauluihin (Hilbert, 

2009).  

 

Hilbert (2009) kuvaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen inkluusion sisältävän sellaiset arvot, 

käytännöt ja toimintatavat, jotka tukevat jokaisen lapsen ja hänen perheensä oikeutta osallistua 

laajasti ja monipuolisesti samaan toimintaan yhteisön jäseninä. Viitalan (2019) mukaan in-

kluusion välttämätön elementti on kaikkien lasten osallisuus. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

osallisuus riippuu hyvin paljon siitä, toteutetaanko opetus erillisessä yksikössä tai ryhmässä vai 

samassa ryhmässä muiden ikätovereidensa kanssa (Oja, 2012). Osallisuus on sekä arvo että 

päämäärä, johon kuuluu yhteiseen toimintaan sitoutuminen sekä osallistujan kokemus hyväk-

sytyksi tulemisesta ja ryhmään kuulumisesta (Viitala, 2019). Inkluusio ei niinkään tarkoita kor-

vaavaa vaihtoehtoa tai toimintatapaa, vaan siinä on kyse kuulumisesta yhteisöön (Hilbert, 
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2009).  Pihlajan ja Neitolan (2017) mukaan inkluusiossa kunnioitetaan lasten erilaisuutta sekä 

huomioidaan lasten oikeus osallisuuteen yhteistä tekemistä ja sosiaalista oppimista tukemalla.  

 

Inkluusiosta puhuttaessa törmätään usein myös käsitteisiin integraatio ja segregaatio. Integraa-

tiota ajatellaan usein synonyymina inkluusiolle, mutta nämä kaksi termiä tulisi osata erottaa 

toisistaan. Toisin kuin inkluusiossa, integraatiossa lähtöajatuksena on, että erityistä tukea tar-

vitsevat ovat “erillään” ja heidät täytyy ikään kuin sisällyttää kaikille yhteiseen opetukseen 

(Viitala, 2019). Integraatiossa on kaksi erillistä osaa, jotka yhdistetään, eli ennen integrointia 

on siis oltava myös segregaatiota (Moberg & Savolainen, 2015). Integraatio voi usein tarkoittaa 

käytännössä sitä, että integroitu lapsi voidaan välillä siirtää yleisopetukseen esimerkiksi muu-

tamaksi tunniksi, mutta hän kuuluu pääosin erityisopetukseen (Takala ym., 2020). Segregaatio 

puolestaan tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten eriyttämistä omaan ympäristöön, esi-

merkiksi omaan luokkaan tai omaan kouluun, erilleen ikätasonsa mukaisesti kehittyneistä ver-

taisista (Hehir ym., 2016), joten segregaatiota voidaan pitää inkluusion vastakohtana (Takala 

ym., 2020).  

3.2 Erityisen tuen tarve   

 

Vuonna 2011 esiopetuksessa ja perusopetuksessa tuli voimaan kolmiportainen tukijärjestelmä 

(Pihlaja & Neitola, 2017), jonka mukaan lapsen kasvun ja oppimisen tuki perustuu kolmeen 

tuen tasoon, yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (OPH, 2014; Pihlaja & Viitala, 2019). 

Lapsen erityisen tuen tarve on korkein tuen tarve tällä kolmiportaisella asteikolla. Lapsen eri-

tyisen tuen tarve tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa lapsen kehitys ja oppiminen eivät etene 

tyypillisen kehityksen mukaisesti, tai ne aiheuttavat huolta (Pihlaja & Neitola, 2017).  Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa nostetaan esille, että lapselle annetaan erityistä tukea, 

jos lapsen kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät muuten toteudu riittävästi (OPH, 

2014).  

 

Erityistä tukea saadessaan lapsi voi edelleen olla yleisen opetuksen ryhmässä, kun tarvittavat 

tukimuodot rakennetaan ryhmään (Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020). Lapsella on oikeus 

saada tukea niin kauan ja sen tasoisena kuin hän sitä tarvitsee (Pihlaja & Viitala, 2019). Lapsen 
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saaman tuen tulisi olla joustavaa, suunnitelmallista ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa (Pihlaja 

& Viitala, 2019). Lapsen tuen tarpeiden määritteleminen vaikuttaa kasvattajien lapsiin kohdis-

tamiin kasvatustoimenpiteisiin (Viittala, 2017). Erityisen tuen päätöksen saadessaan lapsen esi-

opetus ja muu tuki tarjotaan hänelle laaditun HOJKS:in eli henkilökohtaisen opetuksen järjes-

tämistä koskevan suunnitelman mukaisesti (Lahtinen, 2015). HOJKS on pedagoginen asiakirja, 

joka ohjaa erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toteutusta (Lahtinen, 2015).  
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4 Esiopetuksen inkluusion hyödyt erityistä tukea tarvitsevien lasten kehi-

tykseen   

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani ensimmäistä tutkimuskysymystä eli esiopetuksen in-

kluusion hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen. Maiorca-Nunezin (2017) tutki-

musartikkelissa esiopetuksen inkluusion hyödyt jaetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten so-

sioemotionaalisten, kognitiivisten ja kielellisten taitojen kehitykseen, ja päätin itsekin jakaa 

tutkielmassani kehityksen näihin osa-alueisiin, sillä juuri näiden osa-alueiden osalta inklusi-

ivisen esiopetuksen hyödyistä löytyi monipuolisesti luotettavaa tutkimustietoa. Näin ollen 

käsittelen tässä luvussa monipuolisesti ja selkeästi sitä, millaisia hyötyjä inklusiivinen esiopetus 

voi tarjota erityistä tukea tarvitsevien lasten sosioemotionaalisten, kognitiivisten ja kielellisten 

taitojen kehittymiseen.  

4.1 Sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen  

Lasten sosioemotionaalinen kehitys laajenee esiopetusvuoden aikana, ja lapset oppivat olemaan 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja oppivat tunnistamaan ja säätelemään omia tunteitaan 

sekä tunnistamaan ja huomioimaan muiden tunteita (Isbell & Isbell, 2005). Sosioemotionaali-

siin taitoihin kuuluu lapsen yhteisleikkitaidot, vuorovaikutustaidot, itseluottamus, itsetietoi-

suus, itsenäisyys ja kompromissien teko sekä kyky sietää stressiä, negatiivisia tunteita ja toisten 

haastavaa käytöstä (Kariuki, Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2007).   Cross, Traub, Hutter-

Pishgahi ja Shelton (2004) nostavat esille, että tärkeänä pienten lasten inkluusion lopputulok-

sena voidaan pitää lisääntynyttä ja positiivista vuorovaikutusta.  Ollessaan vuorovaikutuksessa 

vertaistensa kanssa erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat kokemuksia monitahoisemmista 

vuorovaikutustilanteista sisältäen muun muassa vastavuoroisuutta, ongelmanratkaisua sekä 

vuorottelua (Maiorca-Nunez, 2017). Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityistä tukea tarvit-

sevilla lapsilla on havaittu suurempaa sosiaalista kanssakäymistä ja laajempia kaverisuhteita 

etenkin ikätasolleen normaalisti kehittyneiden lasten kanssa sekä enemmän sosiaalista tukea 

(Fryxell, & Kennedy, 1995). Inkluusion avulla lapset oppivat hyväksymään yksilöllisiä eroja, 

ja aikuiset ja lapset voivat näyttää mallia kaikki yksilöt hyväksyvästä käyttäytymisestä (Warren, 

Martinez & Sortino, 2016).   

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisen kehityksen tavoitteena on, että lapset kokevat oi-

valluksen omista oikeuksistaan, opettelevat neuvottelemaan sekä kantavat vastuuta yhdessä 
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muiden lasten kanssa (Suhonen, 2017). Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityistä tukea tar-

vitsevilla lapsilla on todettu suurempaa sosiaalista osaamista ja parempia sosiaalisia taitoja kuin 

vertaisilla segregoidussa oppimisympäristössä (Maiorca-Nunez, 2017; Rafferty ym., 2003). In-

kluusion positiiviset vaikutukset ilmenevät lasten sosiaalisten taitojen ja leikkitaitojen kehitty-

misessä sekä positiivisen asenteen ja suvaitsevaisuuden lisääntymisessä (Vlasov ym., 2018). 

Nahmias, Kase, & Mandell (2014) tuovat tutkimusartikkelissaan esille, että inklusiivisessa esi-

opetuksessa lapsilla on todettu korkeammat tulokset sosioemotionaalisissa taidoissa sekä kom-

munikaatiotaidoissa. Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityisen tuen lasten on myös todettu 

kommunikoivan enemmän vertaistensa kanssa kuin segregoidussa oppimisympäristössä 

(Kemp, Kishida, Carter & Sweller, 2013). Tämän lisäksi inklusiivisessa ympäristössä lapsilla 

on todettu kehittyneempää kommunikaatiota, sosiaalista toimintaa sekä omaehtoista toimintaa 

(Rafferty ym., 2003). Lisäksi inklusiivisessa esiopetuksessa lapsilla on todettu lisääntynyttä 

yhteisöllisyyden tunnetta (Warren ym., 2016) sekä parempaa käyttäytymisen sopeuttamista ja 

suurempaa kehitystä kommunikaatiotaidoissa ja sosialisaatiossa kuin esiopetuksessa, johon 

osallistuu vain erityistä tukea tarvitsevia lapsia (Eldevik, Hastings, Jahr & Hughes, 2012; Nah-

mias ym., 2014). 

 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen emotionaalisen kehityksen tavoitteena on lapsen minäkäsi-

tyksen kehittyminen niin, että lapsi näkee itsensä aloitteellisena, päättävänä ja haluavana yksi-

lönä (Suhonen, 2017). Hehirin ja kollegoiden (2016) mukaan inklusiiviseen oppimisympäris-

töön osallistuminen voi luoda sosiaalisia ja emotionaalisia hyötyjä erityistä tukea tarvitseville 

lapsille. Näillä on tärkeä vaikutus kaverisuhteiden luomiseen ja muodostamiseen sekä lapsen 

oppimiseen ja psyykkiseen kehitykseen (Hehir ym., 2016). Inklusiivisessa oppimisympäris-

tössä kaikki lapset hyväksytään omana itsenään ja kasvattajat edistävät lasten itsehyväksyntää, 

positiivista minäkuvaa ja identiteettiä (Dickins, 2016). Dukesin ja Smithin (2006) mukaan in-

klusiivisessa esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu suurempaa itsetun-

non kehitystä. Inklusiivisessa oppimisympäristössä lapsilla on todettu myös parempaa minä-

käsitystä, ja heidän on todettu tulevan paremmin hyväksytyksi vertaisryhmässään verrattuna 

segregoituun ympäristöön (Wiener & Tardif, 2004). Inkluusion kautta erityistä tukea tarvitsevat 

lapset oppivat ja ymmärtävät suvaitsevaisuutta, empatiaa ja yhteisöön kuulumista (Dukes & 

Smith, 2006). Diamondin ja Carpenterin (2000) tutkimuksen tulokset osoittavat, että inklusii-

visessa esiopetusluokassa lapsilla on enemmän strategioita toisten auttamiseen sekä paremmat 

taidot toisten huomioon ottamiseen kuin lapsilla esiopetusluokassa, jossa ei ole erityistä tukea 
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tarvitsevia lapsia. Warren ja kollegat (2016) nostavat esille, että inklusiivinen esiopetus voi 

auttaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia kasvattamaan itsetuntoa ja oppimaan vuorovaikutusta. 

 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät havainnoidessaan ja ollessaan vuorovaikutuksessa 

ikätasonsa mukaisesti kehittyneiden lasten kanssa (Maiorca-Nunez, 2017). Cross ja kollegat 

(2004) korostavat, että erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat mahdollisuuden olla vuoro-

vaikutuksessa ikätasonsa mukaisesti kehittyneiden lasten kanssa, jotta voivat oppia sosiaalisen 

kanssakäymisen tapoja. Inkluusio mahdollistaa, että kaikki lapset voivat saavutustensa tasosta 

riippumatta olla yhtä aktiivisia osallistujia ja oppijoita vertaisryhmässään, ja saavat tarvitse-

maansa tukea edistyäkseen (Kyriazopolou, Bartolo, Björck-Åkesson, Giné & Bellour, 2017). 

Inklusiivisella ympäristöllä voidaan tukea positiivisia vuorovaikutussuhteita erityistä tukea tar-

vitsevien ja ikätasonsa mukaan kehittyneiden lasten välillä, jolloin molemmat osapuolet jakavat 

tasapuolisen roolin vuorovaikutuksessa ja saavat sekä antavat huomiota, tietoa ja kiintymystä 

näiden vuorovaikutustilanteiden kautta (Hanline, 1993).  

4.2 Kognitiivisten taitojen kehittyminen  

Lasten kognitiivinen kehittyminen tapahtuu konkreettisten asioiden kautta, joita he voivat 

nähdä, tuntea sekä käsitellä, ja lapset oppivat ollessaan vuorovaikutuksessa ympärillään olevien 

ihmisten ja asioiden kanssa (Isbell & Isbell, 2005). Kognitiivinen kehitys tarkoittaa lapsen ha-

vaitsemiseen, ajatteluun, muistiin, kieleen ja oppimiseen liittyvää kehitystä (Vilen, Vihunen, 

Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen, 2013). Lasten kognitiivisten taitojen kehittyminen 

on erittäin tärkeää, sillä sen kautta lapsista tulee itsenäisiä ja toimintakykyisiä yksilöitä (Bricker 

& Waddell, 2004). Inkluusiolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lapsen kognitiiviselle 

kehitykselle (Maiorca-Nunez, 2017), ja inklusiivinen oppimisympäristö voi tarjota merkittäviä 

lyhyen ja pitkän tähtäimen hyötyjä lasten kognitiivisissa taidoissa (Hehir ym., 2016).  Nah-

miaksen ja kollegoiden (2014) tutkimus vahvistaa, että inklusiivisessa oppimisympäristössä 

lapsilla on korkeammat kognitiiviset tulokset ja saavutukset verrattuna oppilaisiin, jotka ovat 

opiskelleet vain muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa.   

 

Opetussuunnitelmissa kognitiivisen kehityksen osalta esitetään, että toiminnan tulisi rohkaista 

lapsia aktiiviseen toimintaan ympäristössään ja aktivoida lasten luontaista motivaatiota tutkia 
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ja laajentaa kokemuksiaan (Bricker & Waddell, 2004). Erityistä tukea tarvitsevien lasten kog-

nitiivisen kehityksen tavoitteena on mahdollistaa lapsen oppiminen ja omien kompetenssien 

kehittäminen ilman ulkopuolista kritiikkiä (Suhonen, 2017). Dickinsin (2014) mukaan onkin 

tärkeää muistaa, että lapsi voi samaan aikaan olla yhteisön jäsen, mutta samalla tuntea itsensä 

ulkopuoliseksi muiden käyttäytymisen, sanojen tai asenteiden myötä. Tällöin lapsi kokee nega-

tiivisia tunteita, jotka vaikeuttavat lapsen oppimista ja kognitiivista kehitystä (Dickins, 2014). 

Dukes ja Smith (2006) korostavat, että inklusiivisessa esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevat 

lapset tuntevat paremmin kuuluvansa yhteisöön, mikä edesauttaa lapsen kognitiivisten taitojen 

kehittymistä. Inklusiivisessa esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät, kun ver-

taiset voivat auttaa erilaisissa toiminnoissa sekä näyttää mallia (Isbell & Isbelll, 2005). Etenkin 

luovan leikin kautta erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat kehittää kognitiivisia taitojaan 

(Bricker & Waddell, 2004).  

 

Maiorca-Nunezin (2017) tutkimus osoittaa, että inkluusio tuottaa suurempaa kasvua kognitiivi-

sissa taidoissa kuin segregaatio. Yksi esiopetuksen kognitiivisiin tavoitteisiin kuuluva osa-alue 

on lapsen akateemiset taidot (Aldemir & Gursel, 2014). Inklusiivisessa oppimisympäristössä 

erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu paremmat akateemiset taidot kuin lapsilla segre-

goidussa oppimisympäristössä (Hehir ym., 2016). Myös Hilbert (2009) on todennut erityistä 

tukea tarvitsevilla olevan paremmat esi-akateemiset taidot inklusiivisessa esiopetuksessa ver-

rattuna segregoituun. Esi-akateemisiin taitoihin kuuluu luova ja kriittinen ajattelu, laskutaito, 

alkava lukutaito sekä kuullun ymmärtäminen (Sezgin & Ulus, 2020).   

 

Myös lasten tavoitteellisen toiminnan ja ajattelun taitojen on todettu kasvavan inklusiivisessa 

esiopetusympäristössä (Warren ym., 2016). Lisäksi inklusiivisessa esiopetuksessa erityistä tu-

kea tarvitsevilla lapsilla on todettu parempia tuloksia älykkyysosamäärässä verrattuna erityis-

opetuksessa oleviin lapsiin (Eldevik ym., 2012). Inklusiiviseen opetukseen osallistuvilla lap-

silla on todettu kehittyneempää minäkäsitystä ja kehittyneempiä matemaattisia taitoja verrat-

tuna lapsiin, jotka viettivät osan ajasta segregoidussa oppimisympäristössä (Ruijs & Peetsma, 

2009).  

 

Heller, Manning, Pavur & Wagner (1998) puolestaan tutkivat viittomisen ja elehtimisen vaiku-

tuksia inklusiivisen esiopetusluokan lapsiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että inkluusio ei 
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vaikuta positiivisesti ainoastaan sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin, vaan myös kognitiivi-

seen alueeseen.  Kun viittomien käyttöä ohjattiin lapsille luontevasti esikoulun toiminnassa, 

hyötyivät tästä niin kuurot kuin kuulevatkin lapset (Heller ym., 1998). Myös Dickins (2014) 

nostaa esille, että kommunikoinnissa erityisen tärkeää on kehon kieli, ilmeet ja eleet, non-ver-

baaliset merkit, äänen painot ja äänensävy sekä muut äänet. Viittomisen ja elehtimisen kautta 

kuulevien lasten kielellinen kehitys voi olla suurempaa kuin muiden ikätovereidensa, ja niiden 

kautta kaikki lapset voivat kehittyä kognitiivisissa taidoissaan käyttäessään viittomista ja eleh-

timistä luontaisena tapana kommunikoida toistensa kanssa (Heller ym., 1998).  Dickinsin 

(2014) mukaan inklusiiviseen oppimisympäristöön kuuluvat kaikkien lasten käyttämät viitto-

mat, eleet ja merkit, jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät tunne itseään ulkopuolisiksi tai 

leimautuneiksi.  

4.3 Kielellisten taitojen kehittyminen 

Esikoulu on suurta kielellisen kehityksen aikaa monelle lapselle, sillä esiopetusvuoden aikana 

lapset rakentavat sanavarastoaan ja kehittävät lausetietoisuuttaan aktiivisesti (Isbell & Isbell, 

2005). Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu kor-

keammat tulokset kielellisessä kehityksessä kuin segregoidussa oppimisympäristössä (Rafferty 

ym., 2003). Maiorca-Nunez (2017) nostaa esille, että lasten varhaiseen kielenkehitykseen vai-

kuttaa olennaisesti vuorovaikutus vertaisten kanssa. Hänen mukaansa inkluusion myötä erityi-

sen tuen lapset pääsevät hyötymään vertaistensa mallista esiopetuksen yhteisten rutiinien ja 

struktuurin kautta (Maiorca-Nunez, 2017). Lapset oppivat kieltä vuorovaikutuksen, vertaisten 

ja aikuisten antaman mallin sekä laulujen ja visuaalisten kokemusten kautta (Isbell & Isbell, 

2005). Opettaja voi lisätä vertaisten vuorovaikutuksen hyötyjä lapsen kielen kehitykselle tuke-

malla vuorovaikutusta kielenkehityksessä viivästyneen lapsen sekä ikätasoonsa nähden tyypil-

lisesti kehittyneen lapsen välillä (Maiorca-Nunez, 2017). Erityistä tukea tarvitsevat lapset saa-

vat huomattavaa hyötyä kielellisessä kehityksessään saadessaan mahdollisuuden osallistua esi-

opetukseen ikätasonsa mukaisesti kehittyneiden lasten kanssa. (Hehir ym., 2016).  

 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kielellisen kehityksen tavoitteena on mahdollistaa lapsen vuo-

rovaikutus muiden lasten ja aikuisten kanssa, jotta lapset voivat kehittää omia kielellisiä taito-

jaan (Isbell & Isbell, 2005). Raffertyn ja kollegoiden (2003) tutkimuksessa lapsilla todettiin 
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suurempaa kielellistä kehitystä sekä kehittyneemmät kuullun ymmärtämisen ja kielellisen il-

maisun taidot inklusiivisessa oppimisympäristössä verrattuna segregoidussa oppimisympäris-

tössä oleviin lapsiin. Myös Hehir ja kollegat (2016) sekä Warren ja kollegat (2016) nostavat 

esille, että inklusiivisessa oppimisympäristössä lapsilla on todettu suurempaa kehitystä ilmai-

sun taidoissa ja kielellisissä taidoissa.  

 

Inklusiivisessa esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu selkeästi kehitty-

neemmät luku- ja kirjoitustaidot kerrattuna segregoituun oppimisympäristöön (Hehir ym., 

2016; Warren ym., 2016). Greenin, Terryn ja Gallagherin (2014) tutkimuksen mukaan erityistä 

tukea tarvitsevat lapset kehittivät merkittävästi kehkeytyviä lukutaitojaan havainnoidessaan ja 

ottaessaan mallia ikätasonsa mukaisesti kehittyneistä lapsista.  McCloskey (2011) puolestaan 

nostaa esille, että kun erityistä tukea tarvitseville lapsille annetaan mahdollisuus kommunikoida 

toisten lasten kanssa kirjoittamisen aikana, vertaiset tukevat heitä lukutaitojen kehittämisessä 

antamalla palautetta, kehumalla ja auttamalla sanojen muotoilussa. Green ja kollegat (2014) 

tuovat esille, että erityistä tukea tarvitsevien lukivalmiudet lisääntyvät, kun tarjotaan ohjausta 

ja tukea inklusiivisessa oppimisympäristössä. Heidän tutkimuksensa osoittaa myös, että inklu-

siivinen ympäristö voi edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ortografisia taitoja (Green ym., 

2014). Ortografiset taidot tarkoittavat lapsen kykyä tunnistaa tavuja ja kokonaisia sanoja (Uu-

sitalo-Malmivaara, 2009). Maiorca-Nunezin (2017) mukaan lapsilla on todettu suurempaa ke-

hitystä lukutaidoissa ja kielellisissä taidoissa inklusiivisessa oppimisympäristössä verrattuna 

erityisryhmässä oleviin lapsiin.  
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5 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen 

inklusiivisessa esiopetuksessa   

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan asenteet vaikuttavat merkittävästi inklusii-

viseen kasvatukseen ja sen laatuun (Lee ym., 2015). Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien 

uskomukset ja asenteet inkluusiota kohtaan ovat yleisimmät esteet toimivan esiopetuksen in-

kluusion toteutuksessa (Barton & Smith, 2015; Maiorca-Nunez, 2017). Mitä korkeammat odo-

tukset opettajilla on inkluusion positiivisista vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen, 

sitä suurempaa kehitystä voidaan saavuttaa lasten sosioemotionaalisissa, kognitiivisissa ja kie-

lellisissä taidoissa sekä lukutaidossa (Maiorca-Nunez, 2017). Kwonin, Elickerin ja Kontoksen 

(2011) mukaan inklusiiviset esiopetusluokat sekä opettajan tukema vuorovaikutus vertaisten 

välillä luovat optimaalisen ympäristön erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen. Esikoulussa lapset oppivat ja kehittyvät positiivisen vuorovaikutuksen kautta 

sekä opettajan ohjeistuksen avulla, ja opettajan positiivinen asenne inkluusioon luo positiivisia 

oppimisen kokemuksia lapsille, ja näin lisää lasten oppimista (Maiorca-Nunez, 2017).  

 

Lapset oppivat kieltä vuorovaikutuksen, vertaisten ja aikuisten antaman mallin sekä laulujen ja 

visuaalisten kokemusten kautta (Isbell & Isbell, 2005). Hanlinen (1993) tutkimus osoitti, että 

vaikka erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat suurimman osan ajasta vuorovaikutuksessa ver-

taistensa kanssa, tarvitaan kuitenkin henkilökunnan tukea ja ohjaamista, jotta saadaan lisättyä 

erityistä tukea tarvitsevien ymmärrystä vertaisia kohtaan sekä heidän vuorovaikutustaitojaan. 

Aikuisten tehtävä on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vuorovaikutustilanteita, jotta lap-

set voisivat puutteellisista taidoistaan huolimatta kokea itsensä tasavertaisiksi lapsiryhmässä 

(Suhonen, 2017). Opettajat voivat tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vertaissuhteita kan-

nustamalla heitä leikkeihin, joissa on matalat kognitiiviset, kielelliset ja sosiaaliset vaatimukset 

(Nabors, Willoughby & Badawi, 1999).   Genan (2006) mukaan inkluusion avulla erityistä tu-

kea tarvitsevat lapset voivat kehittää taitojaan seuraamalla muiden vertaistensa mallia. Hän nos-

taa esille, että inkluusion kautta esikouluikäiset erityisen tuen lapset voivat kehittyä paremmin 

sosiaalisessa kanssakäymisessä, tavoissa sekä vuoropuhelussa saadessaan tukea ja ohjausta in-

klusiivisessa oppimisympäristössä (Gena, 2006).  Inklusiivisen toiminnan kautta lasten sosiaa-

lista kanssakäymistä rohkaistaan enemmän ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin keskitytään parem-

min (Kemp ym., 2013).  
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Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen ja kehityksen tukemisessa olennaista on varhainen 

puuttuminen, eli jo varhaiskasvatus- ja esiopetusiässä lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen sekä 

tuen ja kuntoutuksen aloittaminen (Oja, 2012). Erityistä tukea tarvitseva lapsi oppii parhaiten, 

kun opettaja määrittää selkeät ja pysyvät rajat ja odotukset heidän toiminnalleen (Isbell & Is-

bell, 2005). Selkeät arjen rutiinit edistävät lapsen toimintaa ja oppimista (Nilholm & Alm, 

2010). Arjen rutiinien ja sääntöjen kautta lapset oppivat sosiaalisesti hyväksyttävää käytöstä 

(Bricker & Waddell, 2004). Lapsille tulisi antaa paljon positiivista palautetta heidän toimies-

saan odotusten ja sääntöjen mukaisesti (Isbell & Isbell, 2005). Positiivisesta käyttäytymisestä 

kehuminen lisää hyväksyttävää käyttäytymistä sekä lapsen itsearvostusta (Viittala, 2017). Ru-

tiinien lisäksi tärkeää on minimoida oppimisympäristön ärsykkeet, jotta lapsi voi keskittyä 

omaan toimintaan ja oppimiseen (Isbell & Isbell, 2005). Ympäristön melu ja muut häiriötekijät 

voivat vaikeuttaa lapsen keskittymistä (Bricker & Waddell, 2004). Tärkeää esiopetuksen toi-

minnassa on myös huomioida, että erityistä tukea tarvitsevat lapset oppivat toistojen sekä eri 

aistien hyödyntämisen kautta (Isbell & Isbell, 2005). Opettajan tulisi aina kunnioittaa lasta, olla 

positiivinen ja välttää hyökkäävää vuorovaikutusta (Nilholm & Alm, 2010).  

 

Esiopetuksen toiminnassa olennaista on, että ryhmätoimintaa hyödynnetään sosiaalisten taito-

jen sekä oppimisen tukemiseksi, ja ryhmätoiminnan tulisi sisältää leikkiä, ongelmanratkaisua 

sekä materiaalien keräämistä opetuksessa hyödynnettäväksi (Nilholm & Alm, 2010). Inklusii-

visessa kasvatuksessa pyritään arvostamaan jokaista lasta ja toivottamaan heidät tervetulleiksi 

tukea tarjoavaan ja luovaan yhteisöön, jossa kaikki kuuluvat joukkoon ja nauttivat positiivisista 

vuorovaikutussuhteista (Kyriazopolou ym., 2017). Lapset ottavat usein mallia opettajista ra-

kentaessaan käsityksiä vertaisistaan, ja opettajan ottaessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

avoimin mielin vastaan lapsiryhmään, myös lapset seuraavat perässä (Ferri & Bacon, 2011).  

Tärkeää on, että kaikki lapset ja opettajat arvostavat lasten monimuotoisuutta ja yksilöllisiä 

eroja luonnollisena osana lapsiryhmää (Ferri & Bacon, 2011). 

 

Jokaisella lapsella on oikeus saada omat ajatuksensa kuuluviin (Nilholm & Alm, 2010). Du-

kesin ja Smithin (2006) mukaan erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on usein paljon ajatuksia ja 

mielipiteitä, mutta he voivat helposti turhautua, jos eivät saa itseään sanallisesti ilmaistua. Eri-

tyistä tukea tarvitsevat lapset pohtivat usein normaaliutta ja omaa erilaisuuttaan, joten heitä olisi 

ehdottoman tärkeää kuunnella ja ottaa heidän kokemuksensa ja näkemyksensä huomioon arjen 
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toiminnassa (Viittala, 2017). Heille olisikin tärkeä tarjota vaihtoehtoisia tapoja kommunikoin-

nille, jotta he voisivat ilmaista itseään (Dukes & Smith, 2006).  Erityistä tukea tarvitsevat lapset 

tarvitsevat usein erilaisia apukeinoja kommunikaation tukemiseen, esimerkiksi kuvia tai erilai-

sia kommunikointilaitteita voidakseen ilmaista itseään ja ajatuksiaan (Isbell & Isbell, 2005). 

Erilaiset kommunikaation tukemisen keinot, kuten kuvat, voivat myös auttaa lasta tekemään 

päätöksiä (Isbell & Isbell, 2005).  

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa olennaista on korostaa ja kehittää heidän olemassa 

olevia vahvuuksiaan ja luoda edellytykset, joissa lapsi voi parhaiten oppia (Dickins, 2016). Esi-

opetuksen toiminnassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle annettavat ohjeet tulee antaa yksi 

pieni pala kerrallaan, jotta lapsi voi suoriutua tehtävästä ja saada onnistumisen kokemuksia (Is-

bell & Isbell, 2005). Ohjeet ja toiminta mukautetaan aina jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti (Nilholm & Alm, 2010), eli eriytetään jokaiselle lapselle sopivaksi (Oja, 2012). 

Eriyttämiseen kuuluu lasten erilaisten haasteiden tunnistaminen ja huomioiminen ja tätä kautta 

erilaisten rakenteellisten ja pedagogisten toimintatapojen muokkaaminen (Oja, 2012). Eriyttä-

minen pyritään tekemään ilman lapsen ulossulkemista hänen omassa ryhmässään, jotta lapsen 

osallisuus voisi samaan aikaan toteutua (Oja, 2012). Erityistä tukea tarvitseville lapsille asete-

taan yksilölliset ja saavutettavat tavoitteet, jotta he voisivat kokea onnistumisia ja motivoitua 

näiden kautta sekä saavuttaa heidän potentiaalejaan (Dickins, 2016). Lapsia kannustetaan käyt-

tämään vahvuuksiaan, harjoittamaan uteliaisuuttaan, ongelmanratkaisuaan ja itseohjautuvuut-

taan, tekemään valintoja, ilmaisemaan kiinnostustaan ja tavoitteitaan sekä ottamaan osaa akti-

viteetteihin yhdessä vertaisryhmän kanssa (Kyriazopolou ym., 2017).  

 

Inklusiivisessa kasvatuksessa vammaisuus tai tuen tarve nähdään sosiaalisen mallin mukaan, 

mikä tarkoittaa, että lapsen “ongelmat” johtuvat ulkoisista tekijöistä, ei lapsesta itsestään 

(Dickins, 2016). Kasvattajien toimiessa sosiaalisen mallin mukaisesti lapset hyväksytään yksi-

löllisistä ominaisuuksistaan riippumatta, ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tullessa täysival-

taisiksi toimijoiksi ja osallistujiksi hyötyy myös koko yhteiskunta (Dickins, 2016).  Lapsia ei 

erotella toisistaan omien piirteidensä tai tuen tarpeidensa mukaan, vaan tärkeää on kiinnittää 

huomiota ympäristöön sekä erilaisuutta aiheuttavien tekijöiden poistamiseen (Viitala, 2019). 

Inklusiivisessa kasvatuksessa vastataan lapsen tuen tarpeisiin monimuotoisesti tuomalla tuki 

lapsen ensisijaiseen oppimisympäristöön, eikä lasta näin ollen siirretä toisaalle (Vlasov ym., 
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2018).  Näin kaikille lapsille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittyä yhdessä 

osana yhteisöä ilman ulossulkemista (Vlasov ym., 2018).  



23 

 

6 Yhteenveto   

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on tuoda yhteen tietoa esiopetuksen inkluusion hyödyistä 

erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tietoa siitä, miten henkilökunta voi tukea 

erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitystä ja oppimista inklusiivisessa esiopetuksessa. Tutki-

muskysymykseni ovat “1. Kuinka esiopetuksen inkluusio vaikuttaa positiivisesti erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kehitykseen?” sekä “2. Kuinka henkilökunta voi tukea erityistä tukea tarvit-

sevan lapsen kehitystä inklusiivisessa esiopetuksessa?”. Valitsin tämän aiheekseni siitä syystä, 

että inkluusio on hyvin olennainen ja ajankohtainen aihe kasvatuksessa, ja haluan suunnata 

opintojani erityispedagogiikkaan ja saada lisää tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityk-

sen ja oppimisen tukemisesta. Inkluusion avulla erityistä tukea tarvitsevat lapset pääsevät sa-

maan ryhmään kuin muutkin ikätoverinsa, ja toimivan inkluusion toteutukseen tarvitaan henki-

lökunnalta tietoa ja osaamista. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on inklusiivinen peda-

gogiikka, johon haluan tulevassa opettajan työssäni pohjata omaa toimintaani, ja jonka positii-

vista näkökulmaa haluan viedä mukanani kasvatuksen kentälle.  

 

Inkluusion suosio on kasvanut vuosi vuodelta sen tutkittujen hyötyjen myötä.  Maiorca-Nune-

zin (2017) mukaan inkluusiolla on positiivisia vaikutuksia lasten sosioemotionaalisiin, kielelli-

siin ja kognitiivisiin taitoihin. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat paremmin kehittää sosi-

aalisia ja akateemisia taitojaan saadessaan mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa ikätasonsa 

mukaisesti kehittyneiden lasten kanssa (Maiorca-Nunez, 2017). Tämä onkin inklusiivisen pe-

dagogiikan tärkein ajatus, nimittäin lasten tasavertainen mahdollisuus oppia ja toimia yhdessä.  

 

Inklusiivisessa oppimisympäristössä erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu suurempaa 

sosiaalista osaamista ja itsetunnon kehitystä sekä kehittyneempää suvaitsevaisuutta, minäkäsi-

tystä, empatiakykyä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta kuin vertaisilla segregoidussa oppimis-

ympäristössä (Dukes & Smith, 2006; Maiorca-Nunez, 2017; Rafferty ym., 2003; Wiener & 

Tardif, 2004). Esiopetuksen inkluusio tuottaa siis monenlaisia hyötyjä erityistä tukea tarvitse-

vien lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen. Erityistä tukea tarvitsevat lapset oppivat sosiaa-

lista toimintaa ja tunnetaitoja nimenomaan vuorovaikutuksessa ja yhteisessä leikissä. Omien 

havaintojeni mukaan inklusiivisessa esiopetuksessa myös muut lapset osoittavat suvaitsevam-
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paa ja empaattisempaa suhtautumista vertaisiinsa heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan riip-

pumatta, ja näin kaikkien lasten on helpompi tulla hyväksytyksi lapsiryhmässä.  

 

Inklusiivisessa esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on paremmat kognitiiviset 

taidot sekä paremmat akateemiset taidot kuin lapsilla segregoidussa oppimisympäristössä 

(Hehir ym., 2016; Maiorca-Nunez, 2017). Lisäksi erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on todettu 

suurempaa kielellistä kehitystä sekä kehittyneemmät kuullun ymmärtämisen ja kielellisen il-

maisun taidot sekä paremmat luku- ja kirjoitustaidot inklusiivisessa oppimisympäristössä ver-

rattuna segregoidussa oppimisympäristössä oleviin lapsiin (Hehir ym. 2016; Rafferty ym., 

2003; Warren ym. 2016). Inklusiivisen pedagogiikan kautta erityistä tukea tarvitsevat lapset 

voivat oppia hyvin paljon ikätasonsa mukaisesti kehittyneiltä lapsilta etenkin yhteisessä vuoro-

vaikutuksessa ja leikissä. Omien havaintojeni mukaan vertaiset pyrkivät sanoittamaan omaa 

toimintaansa ja opettamaan tuen tarpeisille lapsille leikin ja toiminnan kannalta olennaisia kä-

sitteitä. Näin tuen tarpeiset lapset kehittävät niin kielellisiä kuin kognitiivisiakin taitojaan leikin 

lomassa, mieleisen toiminnan kautta.  

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan asenteet vaikuttavat merkittävästi inklusii-

viseen kasvatukseen ja sen laatuun (Lee ym., 2015). Opettajien korkeat odotukset inkluusion 

vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen ennustavat myös suurempaa kehitystä lasten 

sosioemotionaalisessa, kognitiivisessa ja kielellisessä kehityksessä sekä lukutaidoissa 

(Maiorca-Nunez, 2017). Henkilökunnan tehtävä on varmistaa, että inklusiivisessa esiopetuk-

sessa jokaista lasta arvostetaan ja heidät toivotetaan tervetulleiksi yhteisöön (Kyriazopolou ym., 

2017). Kaikkien lasten ja koko henkilökunnan tulisi arvostaa lasten monimuotoisuutta ja yksi-

löllisiä eroja luonnollisena osana lapsiryhmää (Ferri & Bacon, 2011). Inklusiivisen kasvatuksen 

ja inklusiivisen pedagogiikan onnistumisen kannalta olisi siis tärkeää, että henkilökunta suh-

tautuisi positiivisesti inkluusioon ja lasten monimuotoisuuteen. Positiivista suhtautumista voi-

taisiin edistää lisäämällä tietoisuutta inkluusion hyödyistä sekä tavoista, joilla laadukasta inklu-

siivista pedagogiikkaa voitaisiin toteuttaa.  

 

Erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee henkilökunnan tukea vuorovaikutussuhteissa ja –tilan-

teissa (Suhonen, 2017). Lisäksi tärkeää olisi määrittää selkeät odotukset lapsen toiminnalle, 

sekä selkeät rajat ja rutiinit arjen toiminnalle, ja lapselle tulisi antaa positiivista palautetta hänen 
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toimiessaan odotusten ja sääntöjen mukaisesti (Isbell & isbell, 2005). Tarvittaessa erityistä tu-

kea tarvitseville lapsille tulee tarjota vaihtoehtoisia tapoja kommunikoinnille, jotta he voisivat 

ilmaista itseään (Dukes & Smith, 2006).  Erityistä tukea tarvitsevien lasten vahvuuksia tulisi 

korostaa ja kehittää, ja heille tulisi luoda edellytykset, joissa he voivat parhaiten oppia (Dickins, 

2016). Toimivan inklusiivisen pedagogiikan kannalta tarvitaan siis koulutusta ja osaamista, 

mutta hyvinkin yksikertaisilla asioilla voidaan päästä jo pitkälle. Erityistä tukea tarvitsevien 

lasten oppimisen ja kehityksen tukemisessa pätee suurimmaksi osin samat keinot kuin kaikkien 

muidenkin lasten osalta. Tärkeää olisi kuitenkin tarjota vaihtoehtoisia tapoja toimia sekä eriyt-

tää toimintaa jokaiselle lapselle sopivaksi.  

 

Inkluusiolla on siis monia todettuja hyötyjä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykselle, ja 

henkilökunnan positiivisen asenteen ja asiantuntevan toiminnan kautta voidaan toteuttaa kai-

kille yhdenvertaista esiopetusta. Jotta inkluusio toteutuisi tarkoituksenmukaisesti ja erityistä 

tukea tarvitseville lapsille saataisiin tarjottua tarvittavaa oppimisen ja kehityksen tukea, tarvi-

taan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sitoutumista inklusiiviseen kasvatukseen (Viitala, 

2019). Opettajan positiivinen asenne esiopetuksen inkluusiota kohtaan luo positiivisia oppimi-

sen kokemuksia lapsille ja lisää lasten oppimista, sillä lapset oppivat ja kehittyvät positiivisen 

vuorovaikutuksen sekä opettajan ohjeistuksen kautta (Maiorca-Nunez, 2017). Suomessa nor-

matiiviset asiakirjat velvoittavat suosimaan inklusiivista varhaiskasvatusta ja esiopetusta (Vii-

tala, 2019). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että lapsella 

on mahdollisuus inklusiiviseen varhaiskasvatukseen, jolloin lapsi pääsee lähipäiväkotiinsa 

(Viitala, 2019). Valitettavasti näin ei aina ole, sillä vastustusta voi tulla niin hallinnossa kuin 

kasvattajayhteisössäkin (Viitala, 2019).  

 

Inklusiivisen pedagogiikan onnistumisen kannalta kaikki lähtee siis henkilökunnan asenteista 

ja osaamisesta. Inkluusio tuottaa hyötyjä lasten kehitykseen ja oppimiseen, kun sitä toteutetaan 

laadukkaasti ja asiantuntevasti. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden kannalta kaikkein tär-

keintä olisi henkilökunnan suhtautuminen jokaiseen lapseen omana ainutlaatuisena yksilönään. 

Lapsen tuen tarpeet eivät määrittele lapsen persoonaa, vaan nimenomaan jokaisen lapsen vah-

vuudet ovat korostettava ja tuettava asia. Lapsen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita koros-

tamalla voidaan saada aikaan paljon hyvää, niin erityistä tukea tarvitsevien lasten kuin muiden-

kin lasten kohdalla. Kasvattajat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon lasten kehitykseen 

ja inklusiivisen kasvatuksen toimivuuteen. 
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7 Pohdinta  

Alkaessani tutkimaan inkluusiota esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kontekstissa huomasin, 

että aihetta on tutkittu huomattavasti enemmän peruskoulussa sekä ylemmillä luokilla. Tietoa 

myös esiopetuksen inkluusiosta kuitenkin löytyi kattavasti, mutta suurin osa tutkimuksista oli 

kansainvälisiä tutkimuksia. Näin ollen näin tärkeänä tuoda tietoa esiopetuksen inkluusiosta 

Suomeksi, jotta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle löytyisi kattava ja selkeä tietopaketti esi-

opetuksen inkluusion hyödyistä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tavoista, 

joilla erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitystä ja oppimista voidaan tukea inklusiivisessa esi-

opetuksessa. Näkisin, että tutkielmaani voidaan hyödyntää myös muuhunkin varhaiskasvatuk-

sen kenttään esiopetuksen lisäksi.  

 

Inkluusio nostetaan esille esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa arvona, jonka mukaan esiopetusta ja varhaiskasvatusta tulisi toteuttaa 

(OPH, 2018; OPH, 2014). Tavoitteena on, että kaikki lapset saavat yhdenvertaisesti vammas-

taan tai tuen tarpeestaan riippumatta osallistua yhteiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 

(OPH, 2018). Inklusiivisen toimintakulttuurin perusta on kaikkien lasten tasa-arvoisuus, osal-

lisuus ja yhdenvertaisuus (OPH, 2018). Nämä ovatkin inkluusion tärkeimmät tavoitteet, ja eri-

tyistä tukea tarvitsevat lapset voivat kokea täyttä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa 

vain pääsemällä oppimaan ja toimimaan muiden ikätovereidensa kanssa siinä missä kaikki 

muutkin lapset. Inkluusion monet myönteiset tekijät erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityk-

seen korostavat yhä enemmän inkluusion tärkeyttä, ja inkluusio saadaan toimivaksi ja kaikkien 

lasten kehitystä ja oppimista tukevaksi vasta silloin, kun henkilökunta ymmärtää inkluusion 

merkityksen niin erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen kuin myös muiden-

kin lasten kannalta. Henkilökunta vaikuttaa omalla suhtautumisellaan sekä omalla toiminnal-

laan ja ammattitaidollaan laadukkaan inklusiivisen kasvatuksen toteutumiseen.  

 

Inkluusion vaikutuksista ja käytänteistä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tutkimustietoa, vaikka 

inkluusio terminä ja päämääränä onkin ollut kasvatusalalla jo pitkään. Huolimatta siitä, että 

inkluusio on vallitseva arvo kasvatusalalla ja sen monipuolisia positiivisia vaikutuksia lasten 

kehitykseen on tutkittu monipuolisesti, on inkluusio kuitenkin hyvin voimakkaasti mielipiteitä 

jakava arvo ja toimintamalli. Kasvatusalalla ja yhteiskunnallisessa keskustelussa nousee esille 

hyvin voimakkaita argumentteja niin inkluusion puolesta kuin sitä vastaankin. Mielenkiintoista 
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olisikin selvittää, mistä tämä kahtiajako johtuu, ja mistä negatiiviset mielipiteet inkluusiota koh-

taan johtuvat. Onko inkluusio jo lähtökohtaisesti käsitteenä negatiivisia mielikuvia herättävä? 

Nähdäänkö inkluusio vain tapana säästää yhteiskunnan varoja, vai aiheuttaako varhaiskasva-

tuksen resurssipuute sen, ettei inkluusiosta saada positiivisia kokemuksia käytännön arjessa? 

Voisiko henkilökunnan osaaminen ja suhtautuminen vaikuttaa inkluusion toteutumiseen ja tätä 

kautta tuottaa kahtiajakoa inkluusion suhteen? Tutkielmassani en selvittänyt inkluusion nega-

tiivisia vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen, mutta tästäkin aiheesta löy-

tynee tutkimustietoa.  

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vallitseva resurssipula on todellinen ja huolestuttava 

asia, ja se vaikuttaa olennaisesti varhaiskasvatuksen laatuun. Laadukasta inkluusiota ei voida 

toteuttaa ilman riittäviä resursseja, eli ilman riittävää ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. 

Liian suuressa lapsiryhmässä vähäisellä henkilökunnalla ei voida tarjota tarvittavaa tukea eri-

tyistä tukea tarvitseville lapsille, eikä luultavasti muillekaan lapsille.  Pienryhmätoiminta on 

usein kaikkien lasten kannalta, mutta etenkin erityistä tukea tarvitsevien lasten kannalta hyvin 

tärkeä tapa mahdollistaa lasten oppimista ja onnistumisen kokemuksia. Arjen tilanteissa tulisi 

olla resursseja toteuttaa arjen eri toimintoja pienryhmissä, jotta jokaisen lapsen mielipiteet, aja-

tukset, toiveet ja tuen tarpeet voidaan huomioida, ja näin mahdollistetaan lapselle onnistumisen 

kokemuksia ja tuetaan hänen oppimistaan.  

 

Jos inkluusiota käytetään tapana säästää kuluissa, vähentää henkilökuntaa ja tuoda tuen tarpei-

set näistä syistä lapsiryhmään muiden lasten kanssa, ei inkluusio voi olla hyödyllistä kenenkään 

kannalta. Tällaisessa tapauksessa inkluusion vaikutukset voivat nimenomaan kääntyä negatii-

visiksi, ja tätä kautta myös inkluusion merkitys ja suosio laskee. Koen, että inkluusiosta tarvi-

taan lisää tietoa niin yhteiskunnallisesti kuin kasvatusalallakin. Henkilökuntaa tulee kouluttaa, 

jotta inkluusio voidaan nähdä voimavarana ja tapana edistää kaikkien lasten yhdenvertaisuutta, 

osallisuutta ja tasa-arvoa. Koulutuksen myötä voidaan vaikuttaa henkilökunnan suhtautumiseen 

sekä tuoda arkeen käyttökelpoisia tapoja, joilla inkluusiosta saadaan kaikkia lapsia tukeva toi-

mintamalli. Inklusiivisen kasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tärkeyttä tulisi korostaa, ja var-

haiskasvatuksen resurssipulaan tulisi löytää ratkaisuja, jotta laadukas inklusiivinen varhaiskas-

vatus ja esiopetus olisi mahdollista.  
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Laadukkaan inkluusion toteutumisen kannalta olennaisen tärkeää on moniammatillinen yhteis-

työ, jonka tavoitteena on lapsen etu. Moniammatillisella yhteistyöllä kaikkien osapuolten osaa-

mista ja vahvuuksia voidaan hyödyntää, ja vastuut ja tehtävät jaetaan tarkoituksenmukaisesti 

(OPH, 2018). Henkilökunta tekee yhteistyötä lapsen perheen sekä muiden mahdollisten lapsen 

kannalta olennaisten asiantuntijoiden kanssa. Tuki tuodaan lapsiryhmään lapsen luokse, ja ryh-

män henkilökuntamäärä tulisi määritellä suhteessa ryhmän lasten tuen tarpeisiin, jotta jokainen 

lapsi voisi saada tarvitsemansa tuen lapsiryhmässä. Koen, että inkluusion toimiminen ja sen 

vaikutukset riippuvat nimenomaan siitä, millä tavalla ja millaisilla resursseilla kasvatusta voi-

daan toteuttaa. Saumattoman yhteistyön, riittävien resurssien sekä henkilökunnan riittävän 

osaamisen ja koulutuksen kautta inklusiivisella kasvatuksella voidaan tukea lasten kehitystä ja 

opettaa lapsia suvaitsevaan ja kaikki yksilöt hyväksyvään ajatteluun, jossa jokainen on yhden-

vertainen osa ryhmää ja yhteiskuntaa yksilöllisistä ominaisuuksistaan riippumatta. Omassa ryh-

mässä toimimisen lisäksi lapselle tulee tarvittaessa tarjota ja järjestää erilaisia palveluita, jotka 

tukevat hänen kehitystään ja oppimistaan, esimerkiksi henkilökohtainen puheterapia, toiminta-

terapia tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.  

 

Tutkielmassani keskityin esiopetuksen inkluusion positiivisiin vaikutuksiin erityistä tukea tar-

vitsevien lasten kehityksen kannalta, ja tätä voitaisiin tutkia myös muiden lasten kehittymisen 

kannalta. Lisäksi inkluusion negatiivisista vaikutuksista voitaisiin tuoda lisää tietoa niin eri-

tyistä tukea tarvitsevien kuin muidenkin lasten osalta. Näitäkin asioita olisi syytä tutkia, sillä 

inkluusiolla on vaikutuksia ryhmän kaikille lapsille. Näitä asioita voitaisiin tutkia myös pie-

nempien lasten keskuudessa. Inkluusion vaikutuksia lasten kehitykseen on syytä tutkia sen 

yleistyessä koko ajan enemmän. On olennaista tehdä yhteenvetoa myös suomeksi, jotta päivä-

kodin henkilökunta, huoltajat sekä muut mahdolliset asiantuntijat löytävät tarvitsemansa tiedon 

inkluusion vaikutuksista varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lasten kehitykseen.  

 

Kandidaatin tutkielmani kautta haluan tuoda tietoa esiopetuksen inkluusion hyödyistä erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tuoda esille keinoja, joilla voidaan tukea erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kehitystä inklusiivisessa esiopetuksessa. Yhteiskunnallisessa keskus-

telussa ja kasvatuksen kontekstissa inkluusio ja inklusiivinen pedagogiikka jakavat mielipiteitä 

hyvin vahvasti niin puolesta kuin vastaankin. Haluankin tutkielmallani nostaa esille inkluusion 

myönteistä puolta tämän yhteiskunnallisen kahtiajaon keskellä, jotta inkluusio nähdään arvona, 
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jonka pohjalta varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan. Laadukkaan inkluusion kannalta 

olisi tärkeää, että inkluusioon suhtauduttaisiin positiivisesti ja sen positiivisista vaikutuksista ja 

laadukkaasta toteutuksesta olisi riittävästi tietoa. Tätä kautta inkluusio voi toteutua tarkoituk-

senmukaisella tavalla, ja näin voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitystä ja op-

pimista sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.  

 

Huomioin kandidaatin tutkielmassani tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden monella tapaa. 

Etsiessäni lähteitä arvioin lähteet kriittisesti, ja käytin vain luotettavia lähteitä, suurimmaksi 

osin vertaisarvioituja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Tämä tuo tutkielmalleni vankkaa ja 

luotettavaa tietopohjaa. Tutustuin lähteisiin huolellisesti, jotta ymmärsin asiasisällöt ja käytin 

lähteitä muuttamatta asiasisältöjä. Etsin tietoa oman aiherajaukseni sisällä, ja rajasin ulkopuo-

lelle epärelevantit lähteet ja tiedot. Tutustuin jo tutkielman toteutuksen alkuvaiheessa tieteelli-

sen tutkimuksen toteuttamisen käytänteisiin ja toimin tutkielmani toteutuksessa näiden mukai-

sesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää paikkansapitävinä, sillä lähteet ovat olleet kansain-

välisiä ja luotettavia tutkimusartikkeleita. Lähteisiin olen viitannut asianmukaisella tavalla.  

 

Kandidaatin tutkielman työstämisen myötä olen pohtinut, millä tavalla voisin lähteä toteutta-

maan pro gradu – tutkielmaani kandidaatin tutkielmani pohjalta, sillä inkluusio on laaja ja tär-

keä aihe, josta voisi tehdä perusteellisempaakin tutkimusta. Ensimmäisenä mahdollisuutena 

voisi olla empiirinen tutkimus inkluusion vaikutuksia erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä 

mahdollisesti myös ikätasonsa mukaisesti kehittyneille lapsille. Tätä voisin toteuttaa haastatte-

lututkimuksena, jossa haastatellaan lasten huoltajia, päiväkodin henkilökuntaa sekä mahdollisia 

muita lapsen arkeen kuuluvia asiantuntijoita, esimerkiksi puheterapeuttia tai toimintaterapeut-

tia. Toisena vaihtoehtona olisi selvittää varhaiskasvatuksen henkilökunnan suhtautumista ja 

osaamista inkluusion suhteen, ja tätäkin voisi toteuttaa haastattelututkimuksena.  

 

Kandidaatin tutkielman kautta olen saanut paljon tietoa ja ymmärrystä inkluusiosta ja sen mer-

kityksistä. Oma haluni toteuttaa laadukasta inklusiivista kasvatusta on lisääntynyt etsiessäni ja 

saadessani lisää tietoa inkluusion positiivisista vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevien lasten 

kehitykseen. Olen saanut paljon tärkeää tietoa siitä, miten laadukasta inklusiivista kasvatusta 

toteutetaan, jotta kaikkien lasten oppimista voidaan tukea. Tietoisuuden lisääntyessä myös oma 

suhtautumiseni inkluusioon on entisestään vahvistunut positiivisemmaksi, ymmärrän entistä 



30 

 

paremmin inkluusion tärkeyttä. Aion viedä mukanani työyhteisöön positiivista suhtautumista 

sekä tärkeää tietoa inkluusiosta. Koen, että inkluusio on toteuttamisen arvoinen tavoite, pää-

määrä ja arvo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, ja sen kautta voidaan mahdollistaa kaik-

kien lasten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.  
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