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Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on syventyä tarkastelemaan erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Pyrkimyksemme on löytää keinoja, joilla 

erityistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen sujuvuus taataan. Tutkielmassamme pereh-

dymme esi- ja alkuopetusta ohjaaviin opetussuunnitelmiin sekä muuhun aiempaan tutkimuk-

seen nivelvaiheen, erityisen tuen sekä monialaisen yhteistyön teemojen ympäriltä. 

Toteutamme kandidaatintutkielmamme kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa yleiskatsauksen jo olemassa olevasta ja aiemmin toteute-

tusta tutkimuksesta koskien aiheemme ilmiöitä. Olemme tutkielmassamme perehtyneet ja 

hyödyntäneet niin kansainvälistä kuin kotimaistakin lähdekirjallisuutta.  Tutkijatriangulaa-

tiona toteutettu kandidaatintutkielma mahdollisti kriittisen aineiston tulkinnan käsitelles-

sämme kirjallisuutta ja niiden sisältöjä. 

Tutkielmamme lähdekirjallisuuden pohjalta keräämämme tulokset osoittavat laadukkaan mo-

nialaisen yhteistyön toteuttamisen, johdonmukaisen arvioinnin sekä yhteistyötahojen välisen 

luotettavan tiedonsiirron olevan keskeisessä asemassa, kun suunnitellaan ja toteutetaan eri-

tyistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen tukemista. Tutkielmamme ollessa kuvaileva kir-

jallisuuskatsaus löytämämme tuen keinot perustuvat jo olemassa olevalle aiemmalle tutki-

mukselle, joten mahdollisia tuen keinoja voikin olla lukuisia muitakin.  

Tutkielmamme luotettavuutta tukevat tutkijatriangulaation tuotetun tutkielman lisäksi tieteel-

lisen kirjoittamisen periaatteiden mukainen tutkiminen sekä pyrkimys eettisyyteen ja objektii-

visuuteen. Kandidaatintutkielmamme toimii kuvauksena nivelvaiheen tukemisesta juuri eri-

tyistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla. Tällöin tiedostamme tutkielman olevan rajallisen tie-

don valossa toteutettu, joten tutkielmamme tuloksia ei tule yleistää. Koemme aiheen vaativan 

lisä tutkimusta.  
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1. Johdanto 

 

Kandidaatin tutkielmamme tarkoituksena on syventyä pohtimaan ja tarkastelemaan erityistä tu-

kea tarvitsevan lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tavoitteenamme on löytää 

erilaisia tuen keinoja sekä menetelmiä nivelvaiheen sujuvuuden takaamiseksi. Tutkimuskysy-

myksenämme on selvittää, kuinka erityistä tukea tarvitsevaa lasta voidaan tukea esi- ja alkuope-

tuksen nivelvaiheessa. 

Pohtiessamme kasvatuksellisia kysymyksiä, teemoja ja aiheita olemme jatkuvasti huomanneet 

palaavamme pohdinnoissamme erityispedagogiikkaan. Olemme tutkimusparina eri kasvatus-

tieteiden pääaineopiskelijoita, joten koemme moniammatillisen näkökulman vahvuutena tutki-

muksessamme. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välinen yhteistyö ja kommunikaatio he-

rätti meissä kysymyksen ja kiinnostuksen erityistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen tuke-

misen mahdollisuuksista. Tulevina kasvatustieteiden ammattilaisina tutkielmamme aihe nos-

tatti meissä kysymyksiä esimerkiksi siitä, kuinka sujuvaa kasvatusyhteistyötä voidaan toteuttaa 

varhaiskasvatuksen opettajan ja alkuopetuksen opettajan välillä sekä kuinka erityisesti erityinen 

tuki huomioidaan siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetukseen.  

Esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyminen on lapsen elämässä merkittävä vaihe. Tämä ohjasi 

aiheemme rajausta käsittelemään nimenomaan kyseistä nivelvaihetta. Esiopetuksen yhteiskun-

nallisen aseman lujittuminen oli osaltaan ohjaamassa nivelvaiheen valikoitumista tutkiel-

mamme keskiöön. Seurauksena vuonna 2015 perusopetuslaissa tehdystä lakimuutoksesta, esi-

opetus on vahvistanut sekä kasvattanut omaa asemaansa osana koulujärjestelmää. Tämän muu-

toksen johdosta esiopetuksen ja alkuopetuksen välisestä nivelvaiheesta on tullut osa jokaisen 

lapsen elämää (Perusopetuslaki, 1998). Tämän yhteiskunnallisen muutoksen myötä koemme 

tutkimuksemme tarpeelliseksi, jotta voidaan turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman help-

pokulkuinen tie esiopetuksesta alkuopetukseen. Nivelvaiheen ollessa jokaiselle lapselle herkkä 

vaihe, on luonnollista, että kukin lapsi käy läpi yksilöllisen ja oman näköisensä siirtymän. Toi-

sille lapsille muutos voi olla huomattava, kun taas toiset kokevat muutoksen luonnollisena jat-

kumona omalle koulupolulle (Fabian, 2000).  Esiopetussuunnitelman- sekä Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa molemmissa alleviivataan yhteisen toimintakulttuurin ylläpitä-

mistä ja kehittämistä (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016). Tutkielmassa emme keskity 
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yksittäisten kaupunkien tai kuntien paikallisiin opetussuunnitelmiin tai käytänteisiin, vaan tuo-

tamme tutkielmamme yleiskatsauksena erityisen tuen toteutumisesta läpi nivelvaiheen. 

Suomessa otettiin vuonna 2011 käyttöön kolmiportaisen tuen malli, jonka ylimmälle eli erityi-

sen tuen portaalle keskitymme tutkielmassamme (Opetushallitus, 2016). Kolmiportainen tuki 

on vakiintunut osaksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. 2022 julkaistuissa päivite-

tyissä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kolmiportainen tuki otetaan osaksi varhaiskas-

vatuksen käytänteitä (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016; Opetushallitus, 2022). Kol-

miportaisen tuen tärkeimpänä muutoksena oli siirtää annettavan tuen painopistettä entistä vah-

vemmin varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Eri toimijoiden monialainen yhteistyö on 

ratkaisevassa roolissa laadukkaan kolmiportaisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-

nissa. Päämääränä on lapsen edun mukaisesti parhaat ratkaisut oppimisen ja kasvun tuke-

miseksi. (Takala, 2016, s. 21; Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016). Erityisen tuen näkö-

kulma nivelvaiheen tukemisessa on mielestämme merkittävä, koska näemme katkeamattoman 

ja jatkuvan erityisen tuen säilyttämisen läpi nivelvaiheen tärkeänä osana lapsen kehityksen ja 

terveen oppijan minäkuvan syntymisen tukemisessa. Aihetta tarkastellessamme huomasimme 

aiemmissa tutkimuksissa puutteita juuri erityisen tuen näkökulmasta käsiteltäessä lapsen nivel-

vaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen. Tämä motivoi myös meitä tutkimaan aihetta. 

Aloitamme tutkielmamme avaamalla tutkielman tavoitteita, toteutusta sekä esitämme tutkimus-

kysymyksemme. Kuvaamme myös tutkielmassamme käyttämiämme tutkimusmetodeja sekä 

avaamme parityönä toteutetun tutkielman, eli tutkijatriangulaation käsitettä. Tämän jälkeen 

seuraavissa luvuissa siirrymme tarkastelemaan tutkielmamme kannalta keskeisimpiä käsitteitä. 

Tutkielmassamme kuvailemme keskeisimpiä käsitteitä mahdollisimman kattavasti. Tällöin tut-

kielmamme ja sen tulokset ovat sovellettavissa käytäntöön kasvatusinstituutioiden arjessa. Lu-

vuissa käsittelemme nivelvaihetta ja siihen liittyviä keskeisimpiä osapuolia sekä elementtejä 

erityisen tuen linssien läpi. Tutkielmamme korostaa etenkin laadukkaan monialaisen yhteis-

työn, jatkuvan johdonmukaisen arvioinnin sekä luotettavan kaiken kattavan tiedonsiirron mer-

kitystä erityistä tukea tarvitsevan lapsen turvallisen nivelvaiheen takaamiseksi. Laadukkaan 

siirtymän tulee olla koulutetun henkilöstön toteuttamana lapsilähtöinen ja johdonmukaisesti 

suunniteltu. Alila (2017) kuvaa laadukkaalla siirtymällä olevan positiivinen yhteys lapsen myö-

hempään elämään. Kokoamme tutkielmamme lopuksi yhteen tutkimuskysymyksemme pohjalta 

saamamme johtopäätökset. Viimeiseksi pohdinnassa analysoimme tutkielmamme toteutusta 
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tutkijatriangulaation metodein, pohdimme tutkielmamme eettisyyttä sekä pyrkimystämme ob-

jektiivisuuteen tutkielmaa tuottaessamme. Esittelemme mahdollisuuksia jatkotutkimukselle 

sekä tutkielman laajentamista Pro Gradu- tutkimukseen uudella näkökulmalla.  
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2. Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa perehdymme tarkemmin tutkimuksemme toteutumistapoihin ja tavoitteisiin. Li-

säksi avaamme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen prosessia ja rakentumista. Kuvaamme myös 

käyttämiämme aineistonkeruumenetelmiä, joilla muodostimme tutkielmaamme tukevan koko-

naisuuden lähdekirjallisuudesta.  

2.1 Tutkimuksen lähtökodat ja tavoitteet  

Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella 

löytää vastauksia ja ymmärrystä siihen, kuinka erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtymistä esi-

opetuksesta alkuopetukseen voidaan tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Vaikka vuo-

sittain esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyminen koskee kymmeniä tuhansia suomalaisia lap-

sia, ei nivelvaiheen tutkiminen ole ollut erityisen kokonaisvaltaista. Esimerkiksi yhteistyötä ni-

velvaiheessa ei ole tutkittu laajasti. Tämä nivelvaiheen tukemiseen ja sujuvuuteen liittyvä tut-

kimusaukko motivoi meitä syventymään aiheeseen jo olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta. 

Koemme tutkielmamme aiheen tärkeäksi, koska esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyvät lapset 

aloittavat koulupolkunsa hyvinkin erilaisista lähtökohdista ja nivelvaihe on merkittävä vaihe 

lapsen elämässä. Kolmiportainen tuki, ja erityisesti erityisen tuen portaalle kuuluvan lapsen 

siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen monien tuen tarpeiden ja tukimuotojen kanssa he-

rätti meissä kiinnostuksen nivelvaiheen toteutuksesta. Tutkielmassamme keskityimmekin eri-

tyistä tukea tarvitseviin lapsiin ja heidän siirtymäänsä esiopetuksesta alkuopetukseen.  

Tutkittuamme aiheesta löytyvää kirjallisuutta ymmärsimme, kuinka monelta näkökulmalta 

asiaa voi pohtia ja kuinka laaja tutkielmamme aihe on. Aiheen laajuuden takia oli todella vai-

keaa päättää mitkä olisivat meidän tutkielmamme pääkohtia. Pohdimme eri käsitteitä, mitä ha-

lusimme tutkielmalla saavuttaa ja mitkä käsitteet tukisivat tavoitetta parhaiten. Tutkimuk-

semme keskeisimmiksi käsitteiksi valikoituivat; monialainen yhteistyö, nivelvaihe, erityinen 

tuki ja erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä esi- ja alkuopetus. Nämä käsitteet muodostavat kan-

didaatin tutkielmamme teoreettisen viitekehyksen. Näiden keskeisimpien käsitteiden ja lähde-

kirjallisuutemme pohjalta tutkielmamme tutkimuskysymykseksi muodostui;  

- Kuinka erityistä tukea tarvitsevaa lasta voidaan tukea esi- ja alkuopetuksen nivelvai-

heessa? 
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2.2 Tutkimusmetodit 

2.2.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Toteutamme kandidaatintutkielmamme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on myös yksi 

yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksien menetelmistä (Salminen, 2011, s. 6). Salmisen 

(2011, s. 6) mukaan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksiin kuuluu kokonaiskuvan rakentaminen 

tietynlaisesta asiakokonaisuudesta, olemassa olevan teorian kehittäminen sekä uuden teorian 

luominen. Toteutamme tutkielmamme myös laadullisin- eli kvalitatiivisin metodein. Kvalita-

tiivisessa metodissa nivoutuu yhteen aineiston keruu ja analysointi (Hakala, 2018, s. 20). Laa-

dullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole saada pelkästään tilastoihin perustuvia vastauksia, vaan 

sen avulla keskitytään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavia ilmiöitä ja toimintoja (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, 23–24). Denney ja Tewksbury (2012) kuvaavat kirjallisuuskatsauksen olevan 

kattava katsaus tutkittavan aiheen jo olemassa olevaan ja aiempaan tutkimukseen sekä mahdol-

lisuus tuoda ilmi tutkimukseen liittyvät tutkimusaukot, joihin ei vielä osata antaa tarkkaa vas-

tausta. Tällöin kirjallisuuskatsaus ei rajoitu pelkästään olemassa olevan kirjallisuuden referoin-

tiin, vaan pyrkii analysoimaan sekä myös kriittisesti tarkastelemaan tutkittavaa aihetta (Denney 

ja Tewksbury, 2012). Myös Salminen (2011, s. 3) teoksessaan painottaa kirjallisuuskatsauksen 

pyrkivän arvioimaan myös teoriaa ja havaitsemaan ongelmia.  

 

Ajattelemme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen sopivan tutkimuksemme toteutukseen, sillä tar-

koituksena on luoda teoreettisen viitekehyksemme ympärille kattava kokonaiskuva, jotta voi-

daan pyrkiä löytämään vastauksia tutkimuskysymykseemme käyttämällä aiempaa tutkimustie-

toa ja kirjallisuutta. Salminenkin (2011, s. 6) korostaa kirjallisuuskatsauksen mahdollisuuksia 

mahdollisimman kattavan kuvauksen luomiseksi, jolloin voidaan luokitella tutkittavan ilmiön 

ominaisuuksia. Valitsimme kuvailevan kirjallisuuskatsauksemme suuntaukseksi integroivan 

kirjallisuuskatsauksen tutkimussuuntauksen. Ajattelemme integroivan kirjallisuuskatsauksen 

mahdollistavan tutkimuksemme aiheen laaja-alaisen tarkastelun ilman tarkkoja rajauksia kir-

jallisuuden suhteen. Tämä mahdollistaa tutkimuksessa käytettävän laajemmin erilaista kirjalli-

suutta (Salminen, 2011, s. 6). 
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2.2.2 Tutkijatriangulaatio 

Toteutamme tutkielmamme tutkimusparina. Yhdessä tuotetusta tutkimuksesta käytetään nimi-

tystä tutkijatriangulaatio (Hirsjärvi ym., 2010; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s.15–

16). Tutkijatriangulaatiolla voidaan käsitellä aiheita kokonaisvaltaisemmin ja se mahdollistaa 

lähteiden kriittisemmän tarkastelun (Hirsjärvi ym., 2010). Ajattelemme tutkimusparina tuote-

tun tutkimuksen vahvuuden perustuvan vuorovaikutuksessa syntyvään tietoon. Tutkijaparina 

kommunikaatio ja erilaisten näkökulmien jakaminen edistävät tutkimuksemme rakentumista 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s.15–16). Kirjoitamme tutkielmaamme tiiviissä yh-

teistyössä. Saumattomalla yhteistyöllä haluamme taata molempien tutkijoiden äänen kuuluvan 

tutkielmaa tuottaessamme. Jotta yhteistyö ei jäisi pelkästään pinnalliseksi, tulisi tutkimusparin 

luoda prosessille yhteiset tavoitteet sekä keskustella yksilöiden vahvuuksista prosessin aikana 

(Knackendoffel, 2007, s. 3). Yhteistyön toimivuuden kannalta on yksilöiden välinen tasa-arvoi-

nen suhde ensiarvoisen tärkeää (Kykyri, 2007, 113–115, 131). Näemmekin tasa-arvoisen tutki-

jatriangulaation tutkielmamme yhtenä tukipilarina.  

Koska olemme kasvatustieteen eri pääaineopiskelijoita, toteutamme tutkielman jo ikään kuin 

moniammatillisena yhteistyönä, joka on itse tutkielman aiheellekin tärkeä ominaisuus. Ajatte-

lemme tämän myös vahvistavan tutkimuksemme tarkoitusta. Tutkimusparina toteutetut tutkiel-

mat vaativat molempien osapuolien työtapojen mukauttamista ja niiden yhteen sovittamista. 

Luodaksemme syvää ymmärtämistä aiheesta, keskitymmekin moniin eri aihettamme tukeviin 

näkökulmiin kirjallisuuden nojalla. 

 

2.3 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Koska toteutamme kandidaatintutkielmamme kirjallisuuskatsauksena, osoittautui positiiviseksi 

seikaksi se, että tutkimuksia ja lähdekirjallisuutta tutkimuksemme aiheesta on riittävästi, se on 

myös suhteellisen tuoretta ja yhä tänä päivänä relevanttia. Koska aiheemme on laaja ja kasvatus 

on jatkuvassa murroksessa oleva käsite, on tärkeää ottaa huomioon, kuinka tulkitsemme ja si-

säistämme aineistoja (Puusa & Juuti, 2020a). Tämä myös korostuu aineistojen valinnassa 

(Puusa & Juuti, 2020a). Pyrimmekin lähdekirjallisuudesta karsimaan hyvin vanhat teokset ko-

konaan pois, jotta lähdekirjallisuus olisi tänä päivänäkin luotettavaa ja relevanttia. Vanhempia 
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teoksia käytettäessä otamme huomioon lähdekirjallisuuden pätevyyden yhä tämän päivän tie-

don valossa. Tällöin lähdekritiikille ja lähteiden lähemmälle tarkastelulle on tarvetta. Tätä pai-

nottavat myös Hirsjärvi ja kollegat (2010) teoksessaan. Valitsimme niin suomen kielellä, kuin 

englannin kielellä tuotettua lähdekirjallisuutta. Keräsimme tutkielmamme aineiston tiedonha-

kukoneita ja tutkielmaamme tukevaa kirjallisuutta käyttäen. Salminen (2011, s. 31) kannustaa 

lähdekirjallisuutta valittaessa käyttämään niin ammattikirjallisuutta, kuin kansainvälistä tutki-

musaineistoa. Keskeisimpinä hakusanoina lähdekirjallisuutta etsiessä toimivat esimerkiksi esi- 

ja alkuopetus, yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, nivelvaihe, erityinen tuki. Tarkka tutki-

muskysymyksemme rajautuikin etsiessämme aiheeseemme sopivaa tutkimuskirjallisuutta kes-

keisimpien hakusanojen avulla.  

 

Riittävällä määrällä aineistoa voidaan saavuttaa teoreettisesti merkittäviä tutkimustuloksia 

(Ranto, 2011, s. 30). Otamme huomioon tutkielmassamme tutkimuksen eettiset lähtökohdat 

noudattamalla tieteellisesti hyväksyttyjä käytänteitä (Hirsjärvi ym., 2010). Kuten Hirsjärvi ja 

kollegat (2010) tutkimuksen eettisistä käytänteistä huomauttavat, mekin tutkielmassamme hyö-

dynnämme eettisesti hyväksyttyjä tiedonhakumenetelmiä sekä viittaamme tutkielmassamme 

asian mukaisesti käyttämäämme lähdeaineistoon.  
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3. Erityistä tukea tarvitseva lapsi 

 

Lasten välillä on suuriakin eroja yksilöllisissä oppimisvalmiuksissa (Pihlaja, 2019, kappale 9). 

Näiden yksilöllisten erojen johdosta lapsilla on eri tasoisia kykyjä uusien tietojen ja taitojen 

oppimisessa sekä eroavia kompetensseja erilaisissa oppimisympäristöissä selviytymiseen. 

Vaihtelut yksilöiden kyvyissä ovat nähtävissä jo varhaislapsuudessa ennen kouluikää, joten lap-

set aloittavatkin koulupolkunsa hyvin erilaisista lähtökohdista (Pihlaja, 2019, kappale 9). Tässä 

luvussa kuvaamme erityisen tuen päätöksen saaneen lapsen tuen muotoja ja asettumista kolmi-

portaisen tuen piiriin. 

 

3.1 Kolmiportainen tuki 

Erityispedagogiikan peruskäsitteistä, kuten vammaisuuden tai poikkeavuuden määrittelystä on 

käyty paljon keskustelua etenkin viimevuosikymmenten aikana. Termejä on perusteltu esimer-

kiksi lääketieteellä. Yleisesti hyväksyttyjen termien löytäminen on ollut erittäin hankalaa. Kä-

sitteiden määrittely on prosessi, joka jatkuu aina ja jonka tuloksena on nykytilanne (Moberg, 

2015, s. 3). Heinämäki (2004a, s. 22–23) tähdentää, että vaikka termistö erityislapsen ympärillä 

onkin alati muuttuvaa ja kiisteltyä, ei lasta tulisi leimata tai syrjäyttää yhteiskunnasta. On muis-

tettava, että lapsi on aina lähtökohtaisesti lapsi vammasta, sairaudesta tai erityisen tuen tar-

peesta huolimatta (Heinämäki, 2004a, s. 22–23). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa linja-

taan, että Suomessa saatava tuki oppimiseen on jaettu kolmeen tuen portaaseen eli yleiseen 

tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Kolmiportainen tuki on uudistus, joka astui 

voimaan vuonna 2011. Jokaisella tuen portaalla on mahdollista tarjota lapselle samoja tuen kei-

noja; eriyttämistä, tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta (Opetushallitus, 2014, s. 44). 

Tuen tarpeiden varhainen havaitseminen ja niihin reagoiminen ajoissa on lapsen kehityksen 

kannalta erittäin merkittävää (Oja, 2012, s. 49; Pihlaja, 2019, kappale 4).  

 

Kolmiportaisen tuen mallia on toteutettu lakisääteisesti esiopetuksesta lähtien (Kyrönlampi, 

2020).  Vuonna 2022 julkaistussa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatus-

laissa mainitaan kolmiportaisen tuen malli, joka otetaan käyttöön elokuussa 2022 (Opetushal-

litus, 2022, s. 50). Kyrönlampi ja kollegat (2020) teoksessaan alleviivaavat, että yleisen tuen 
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portaalle kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki lapset. Kaikilla lapsilla on oikeus kasvunsa, kehityk-

sensä ja oppimisensa tarpeen vaatimaan tukeen (Kyrönlampi ym., 2020, Onnistuneen kolmi-

portaisen tuen merkitys esi- ja alkuopetuksessa). Yleinen tuki on luonteeltaan lähtökohtaisesti 

oppimisen ja sopeutumisen haasteita ennaltaehkäisevää (Oja, 2012, s. 44–46). 

 

Siirryttäessä tehostettuun tukeen yleisen tuen portaalta laaditaan pedagoginen arvio ja lapselle 

tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma (Kyrönlampi ym., 2020). Tehostetun tuen tavoit-

teena on ehkäistä havaittujen oppimisen ja sopeutumisen pulmien lisääntyminen ja syventymi-

nen tarpeeksi nopealla reagoinnilla (Oja, 2012, s. 46). Oja (2012) tiivistää tehostetun tuen por-

taalle kuuluvan niiden lasten, joiden tuen tarve on jatkuvampaa ja tukimuotoja on samanaikai-

sesti käytössä useampia kuin yleisen tuen portaalla. Opetushallitus (2016, s. 64) kuvaa tehos-

tettua tukea vahvempana, laajempana ja pidempiaikaisena kuin yleinen tuki. Tehostettua tukea 

tarjotaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaisesti ja tuki suunnitellaan sekä laadultaan että 

määrältään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi (Opetushallitus, 2016, s. 64). Jokaista perus-

opetuksessa käytettävää tuen muotoa, pois lukien erityinen tuki, voidaan hyödyntää tehostetun 

tuen portaalla ja tuki järjestetään joustavin opetusjärjestelyin muun opetuksen yhteydessä. 

(Opetushallitus, 2016, s. 64). Silloin kun yleinen ja tehostettu tuki eivät ole lapsen oppimisen 

ja kehityksen kannalta riittäviä, siirtyy lapsi erityisen tuen portaalle. Tätä tuen porrasta käsitte-

lemme myöhemmin tässä luvussa. 

 

Esi- ja alkuopetusta ohjaavat asiakirjat linjaavat, että tuen portailla liikutaan lapsen kehityksen 

ja tuen tarpeen mukaan aina esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia seuraten. Jokaisella tuen 

tasolla tukimuotoja voidaan hyödyntää yksittäin ja yhtäaikaisesti toisiaan täydentäen. Liikutta-

essa tuen portailla tulee jatkuvasti seurata lapsen kehitystä ja johdonmukaisesti havainnoida 

lapsen tuen tarpeen tasoa sekä sen muotoa (Opetushallitus, 2014, s. 44). Oja (2012) kuvaa tuen 

portailla liikkumisen olevan kaksisuuntaista, jolloin voidaan taata lapselle juuri siinä hetkessä 

oikeanlainen tarvittava tuki. Tuki eri portailla tulisi olla laadultaan madollisimman intensiivistä, 

jotta liikkuminen erityisen tuen portaalta muille tuen portaille olisi saumatonta. Kolmiportai-

suudessa onkin siis kysymys tuen painotuksien eriyttämisen vaihtelusta. (Oja, 2012, s. 48–49) 

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden lisäksi myös Oja (2012) painottaa että, 

jotta liikkuminen lapsen tarpeen mukaiselle tuen portaalle olisi perusteltua, korostuu säännölli-

sen arvioinnin merkitys. Säännölliseen ja johdonmukaiseen tukiprosessien ja yksilöllisten suun-

nitelmien arviointiin velvoittavat myös esiopetusta ja perusopetusta ohjaavat opetussuunnitel-

mat (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016; Oja, 2012, s.49).  
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Lapsen tuen tarpeen voidaan kuvata tarkoittavan tilannetta, joka on syntynyt yhteisvaikutuk-

sessa tämän yksilöllisten ominaisuuksien sekä ympäristön välillä (Pihlaja, 2019, kappale 4). 

Tällöin tuen järjestämisessä kullakin portaalla perustana vaikuttavat sekä yksilön, että muun 

ryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Tuen perimmäinen tavoite on kunkin lapsen 

yksilöllisiin tarpeisiin reagoiminen sekä oppimisympäristöihin ja yhteisöllisiin haasteisiin rat-

kaisujen löytäminen (Opetushallitus, 2016, s. 61–62, Pihlaja, 2019, kappale 4). Tutkielmas-

samme keskitymme selvittämään erityisen tuen päätöksen saaneiden lasten tukemisen mahdol-

lisuuksia esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa.  

 

3.2 Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan esi- ja alkuopetuksessa lapsille, joille tarjotut tukimuodot eivät ole hei-

dän oppimisensa ja kasvunsa tavoitteiden kannalta riittäviä. Lainsäädäntö ei määrittele, millai-

nen lapsi on erityisen tuen tarpeessa (Heinämäki, 2004b, s. 102). Erityisen tuen portaalla mo-

niammatillisen yhteistyön merkitys korostuu, kun käytettävissä ovat kaikki perusopetuksen 

tuenmuodot (Opetushallitus, 2014, s. 48; Opetushallitus, 2014, s. 65; Laatikainen, 2011, s. 29–

30). Perusopetuslaki (1998) velvoittaa tarjoamaan lapselle oppimisensa tueksi tukiopetusta ja 

osa-aikaista erityisopetusta. Tavoitteena erityisen tuen portaalla on myös vahvistaa lapsen itse-

tuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuuksia oppimisen ja onnistumisen kokemuksiin (Ope-

tushallitus, 2016, s. 66–67). Perusopetuslaissa velvoitetaan erityisopetusta järjestettäväksi op-

pilaan etu ja opetuksen järjestämisen edellytykset huomioiden joko yleisopetuksessa tai osittain 

tai kokonaan erityisryhmässä (Perusopetuslaki 642/2010, 17§). 

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (2014; 2016) määrätään, että erityisen 

tuen tarpeen kartoittamiseksi tulee lapsesta tehdä pedagoginen selvitys, joka on ensimmäinen 

askel erityiseen tukeen siirtymiseksi. Pedagogiseen selvitykseen vaaditaan opetuksen järjestä-

jän päättämän toimielimen, viranhaltijan tai työntekijän hankkimat selvitykset lapsen opetuk-

sesta vastaavalta opettajalta lapsen oppimisen etenemisestä. Lisäksi moniammatillisessa yhteis-

työssä tarvitaan oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa laadittu kirjallinen raportti lapsen 

aiemmin saamista tuenmuodoista sekä tämän kokonaistilanteesta. Selvityksen tueksi tulee tar-

vittaessa hankkia mahdollisia muita lasta koskevia esimerkiksi lääkärin tai psykologin lausun-

toja. Näiden perusteella opetuksen järjestäjä muodostaa arvion lapsen erityisen tuen tarpeesta 

(Opetushallitus, 2014, s. 49; Opetushallitus 2016, s. 66). Päätös erityisestä tuesta voidaan myös 
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tehdä ilman pedagogista selvitystä, jos muun muassa lapsen vamma, sairaus, kehityksellinen 

viivästymä tai tunne-elämän häiriö estää lapsen yleisen opetuksen antamisen (Opetushallitus, 

2014, s. 48, Opetushallitus, 2016, s. 67). Tähän vaaditaan psykologinen tai lääketieteellinen 

arvio. Pedagogisen selvityksen prosessissa tulee kuulla myös lasta ja tämän huoltajaa (Opetus-

hallitus, 2014, s. 48, Opetushallitus, 2014, s. 67). Esiopetuksen- ja perusopetuksen opetussuun-

nitelmien perusteissa (2014; 2014) määrätään, että pedagogisessa selvityksessä tulee käydä ilmi 

lapsen oppimisen eteneminen ja sen kokonaistilanne, lapsen saama tehostettu tuki sekä kartoi-

tus tukimuotojen vaikutuksista, lapsen omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, arvio erityi-

sen tuen tarpeesta sekä arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa 

oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän. 

Erityisen tuen päätös tehdään kirjallisena opetuksen järjestäjän toimesta hallintolain (2003) mu-

kaisesti. Päätöksen teon yhteydessä tulee myös kuulla lasta ja tämän huoltajaa (Hallintolaki 

434/2003, 34–36§). Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa linjataan, että eri-

tyisen tuen päätöksessä tulee käydä ilmi lapsen oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kan-

nalta merkitykselliset asiat. Näihin lukeutuvat muun muassa lapsen pääsääntöinen opetus-

ryhmä, tarvittavat avustajapalvelut sekä mahdollisesti poikkeava opetuksen järjestäminen. Tu-

kea koskeva päätös tulee olla perusteltu pedagogisen selvityksen ja mahdollisten lausuntojen 

kautta (Opetushallitus, 2014, s. 50; Opetushallitus, 2016, s. 67; Hallintolaki 434/2003, 34–36§). 

Perusopetuslaki ja esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (2014; 2016) muistut-

tavat, että tuen tarpeen tilannetta tulee tarkastella ja varmentaa alkuopetuksen toisen vuosiluo-

kan jälkeen sekä ennen yläasteelle siirtymistä. Näiden nivelvaiheiden lisäksi tulee tuen tarvetta 

tarkentaa ja arvioida, jos lapsen kohdalla erityisen tuen päätökseen kirjatuissa asioissa tapahtuu 

muutoksia. Mikäli nivelvaiheessa tehdyn tarkennuksen ja arvion perusteella ilmenee, ettei lapsi 

tarvitse enää erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös ja lapsi siirtyy tehostettuun 

tukeen (Opetushallitus 2016, s. 68; Perusopetuslaki 642/2010, 17§). 

Erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle luodaan perusopetuslaissa (1998) mää-

rätty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma 

pyritään luomaan yhdessä lapsen huoltajan, opettajan ja mahdollisten avustajien kanssa. Opetus 

esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tapahtuu suunnitelmaa toteuttaen ja sitä seuraten (Opetus-

hallitus, 2014, s. 50–51; Opetushallitus, 2016, s. 67–69). Ahtiainen ja kollegat (2012, s. 52–53) 

näkevät HOJKSin käytännön apuvälineenä opetussuunnitelman rinnalla. Perusopetuslaki 

(1998) määrää, että lapsen henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitel-

maan tulee kirjata lapsen erityistä tukea koskevan päätöksen mukainen opetus ja tarvittavat 
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tukitoimet. Suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran lukuvuodessa (Perusopetuslaki 

642/2010, 17a§.). 

 

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (2014; 2016) ilmaisevat, että erityisen tuen 

portaalle kuuluvan lapsen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Opetussuun-

nitelmien perusteet (2014; 2016) esittävät myös, että lapsen oikeus osallistua esiopetukseen 

erityisen tuen portaalla on mahdollista jo viiden vuoden ikäisenä. Vapaaehtoinen esiopetus tu-

lee kuitenkin pakolliseksi lapsen täyttäessä kuusi vuotta eli oppivelvollisuuden alkaessa. Jos 

lapsen perusopetuksen aloitusta on myöhäistetty, on tämän mahdollista aloittaa esiopetus vasta 

seitsemänvuotiaana (Opetushallitus, 2014, s. 52; Opetushallitus, 2016, s. 70–71).  
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4. Esi- ja alkuopetus 

 

 

Varhaiskasvatuksessa toteutettava esiopetus ja koulussa toteutettava perusopetuksen alkuope-

tus muodostavat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeän ja johdonmukaisen jatkumon 

elinikäiselle oppimiselle (Opetushallitus, 2014, s.12). Kasvatus- ja opetusalan lainsäädännölli-

nen murros on jättänyt jälkensä myös kasvatusta ja opetusta ohjaaviin virallisiin asiakirjoihin. 

Esiopetuksen (2014) opetussuunnitelman perusteisiin lisättiin velvoite paikallisesta esiopetus-

suunnitelmasta ja sen toteutuksesta. Tämä lujitti esiopetuksen roolia osana koulutusjärjestel-

määmme. Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) sai uuden lisäyksen, kuten laaja-alaisen 

osaamisen käsitteen sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Edellä mainittujen esiopetuksen-

, ja perusopetuksen opetussuunnitelmien lisäksi myös varhaiskasvatussuunnitelma (2018) pai-

nottaa näitä laaja-alaisen oppimisen aloja. Näiden muutosten johdosta voidaan mahdollistaa 

yhä yhtenäisempi, joustavampi ja yksilöllisempi oppimisen polku jokaiselle lapselle. (Kyrön-

lampi ym., 2020) Esi- ja alkuopetusvuosina luodaan pohja oppimiselle sekä edistetään koko-

naisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä (Kyrönlampi ym., 2020). Tämä näkökulma nousee 

esiin myös esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) keskeisimmissä tavoitteissa ja tehtävissä. 

Näiden esiopetuksen tehtävien ja tavoitteiden ajattelemme olevan merkittäviä, jotta siirtyminen 

esikoulusta alkuopetuksen ja perusopetuksen maailmaan olisi mahdollisimman sujuva. Sujuva 

siirtymä tukee perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) tavoitteiden mukaista oppimista.   

 

4.1 Esiopetus 

Opetushallitus (2014) määrittelee esiopetuksen päiväkoti- tai kouluympäristön yhteydessä jär-

jestettävänä toimintana alle kouluikäisille lapsille. Suomen perustuslaki, perusopetuslaki- sekä 

asetus, oppilas- ja oppilashuoltolaki sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat esi-

opetustoimintaa määrittäviä tekijöitä (Opetushallitus, 2014, s. 12). Myös paikalliset ja yksikkö-

kohtaiset opetussuunnitelmat ovat ohjaamassa esiopetuksen toteutusta (Opetushallitus, 2014, s. 

8–10; Salminen & Poikonen, 2017). Esiopetusvuotena tulee opetusta tarjota vähintään 700 tun-

tia lukuvuoden aikana. Tämä tarkoittaa noin neljää tuntia esiopetusta yhtä päivää kohden (Brot-

herus ym., 2002, s. 34).   
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Karikoski ja Tillikka (2017) korostavat esiopetuksen tavoitteena olevan tarjota valmiuksia kou-

luun siirryttäessä. Näitä valmiuksia kutsutaan kouluvalmiuksiksi, jotka lapsen tulisi omaksua 

ennen koulun aloittamista (Karikoski, Tillikka, 2017). Highn (2008) mukaan hyvät kouluval-

miudet rakentuvat esimerkiksi motorisesta, sosiaalisesta ja emotionaalisesta kehityksestä. Myös 

fyysinen hyvinvointi edistää kouluvalmiuksien saavuttamista. (High, 2008) Mannerheimin las-

tensuojeluliitto (2017) alleviivaa lapsen itseilmaisun ja oppimisen motivaation merkitystä val-

miuksien saavuttamisessa. Kouluun siirryttäessä yhteen törmäävät kaksi erilaista toimintakult-

tuuria lapsen elämässä, esikoulu ja peruskoulu (Karikoski, 2008, s. 32). Myös Dunlop (2007) 

korostaa siirtymävaiheen luovan paineita uuteen toimintakulttuuriin ja uusiin tavoitteisiin so-

peutumisessa. Tavoitteisiin lukeutuu tietynlaisten toimintatapojen, käyttäytymismallien ja suo-

ritusten omaksuminen ennen peruskoulun aloitusta (Brotherus ym., 2002, s. 229; Karikoski ja 

Tillikka, 2017).  

Esiopetuksessa laaja-alaiset osaamisalueet, kuten esimerkiksi vuorovaikutus, ilmaisu, vaikutta-

minen ja osallistuminen ovat keskeisessä asemassa kouluvalmiuksien muodostumisessa (Lum-

melahti, 2001, s. 47; Opetushallitus, 2020a). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) 

korostaa myös leikin merkitystä sekä peräänkuuluttaa mahdollisuutta toimia turvallisessa ja 

monipuolisissa oppimisympäristöissä. Tämä myös vahvistaa lapsen monipuolisen vuorovaiku-

tuksen sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä ja terveen itsetunnon muovautumista. Monipuo-

liset oppimisympäristöt tukevat lapsen aktiivisuutta, edistävät tasa-arvoa ja oppimaan oppi-

mista (Opetushallitus, 2014; Brotherus ym., 2002, s. 149–156). Varhaiskasvatuksen merkitys 

on lisääntynyt yleisesti korostuneen ajatuksen johdosta, joka painottaa lasten pitämistä niin sa-

notusti ”valmiina” kouluun (Dockett ja Perry, 2002, s. 76).   

Edellä mainittujenkin kouluvalmiuksien varmistamiseksi on Suomessa esiopetukseen ja sen 

järjestämiseen valmisteltu mahdollisia uudistuksia. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu aloitet-

tiin vuonna 2021 ja sen on määrä kestää noin kolme vuotta (Opetushallitus, 2021). Tämän ko-

keilun tarkoituksena on vahvistaa kouluvalmiuksia keräämällä tietoa kokeilun vaikutuksista 

lasten kehitykseen, sosiaalisiin valmiuksiin sekä oppimiseen. Koulutuksellisen tasa-arvon edis-

täminen ja nivelvaiheiden entistä luontevamman jatkumon luominen varhaiskasvatuksesta esi-

opetukseen ja esiopetuksesta alkuopetukseen ovat myös kokeilun tärkeimpiä tavoitteita (Ope-

tushallitus, 2021).  
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4.1.1 Erityinen tuki esiopetuksessa 

Esiopetusvuotena lapset sijoittuvat pääosin päiväkodin tavallisiin lapsiryhmiin tai erityisryh-

miin (Virtanen, 2001, s. 52; Opetushallitus, 2014). Adenius- Jokivuoren (2003, s. 309) mukaan 

esiopetuksen ryhmämuodolla on myös suuri vaikutus lapsen kouluvalmiuksien kehittymisessä. 

Lainsäädännössä ei anneta ohjeistusta siitä, millaiseen esiopetusryhmään erityistä tukea tarvit-

sevat lapset tulisi sijoittaa (Adenius-Jokivuori, 2003, s. 309). Alijoki (2006) korostaa, että pää-

töksissä esiopetusryhmiin sijoittumisessa tulisi ottaa huomioon kunkin lapsen eri tasoiset vai-

keudet ja niiden asteet, jotka pohjautuvat lapsesta tehtyihin arviointeihin. Esiopetuksen oppi-

misympäristöt ja toiminta tulisi rakentaa jokaisen lapsen kehitystä tukevaksi. (Alijoki, 2006, s. 

18) Siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet siir-

tyvät perusopetuslain (1998) mukaiseen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet (2014, s. 44) korostavat lain velvoittavan tuen tarpeen ilmetessä lapselle 

riittävän tuen tarjoamisen viipymättä. Siirryttäessä esiopetukseen käytäntöön astuu kolmipor-

taisen tuen malli. (Opetushallitus, 2014, s. 44) Elokuussa 2022 käyttöön otettavissa uusissa var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä varhaiskasvatuslaissa astuu voimaan muutos kolmi-

portaisen tuen käyttöön ottamisesta jo varhaiskasvatuksessa (Opetushallitus, 2022, s. 50). 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 48) mukaan esiopetuksessa erityinen 

tuki koostuu erityisopetuksesta ja muista lapsen tarpeiden mukaisista, perusopetuslain velvoit-

tamista tuista. Tarjottujen tukien tulisi muodostaa johdonmukainen kokonaisuus. Opetussuun-

nitelman perusteet (2014, s. 48) ilmaisevat, että esiopetuksessa on käytössä kaikki perusopetus-

lain alaiset tuenmuodot. Lapsen erityinen tuki perustuu henkilökohtaiseen opetuksen järjestä-

mistä koskevaan suunnitelmaan (Opetushallitus, 2014, s. 48). Erilaiset erityisopetuksen peda-

gogiset ratkaisut pyrkivät takaamaan lapsen oppimisen (Opetushallitus, 2014, s. 48).  Opetus-

suunnitelman perusteet (2014) linjaavat, että opetukseen, työtapoihin ja käytettäviin materiaa-

leihin ja välineisiin liittyvät ratkaisut ovat arjessa käytettäviä pedagogisia ratkaisuja. Näiden 

ratkaisujen lisäksi muu esiopetuksessa tarjottu tuki tulee olla lapselle saatavilla. Tällaisia tuen 

muotoja ovat esimerkiksi oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä tarvittavat erityi-

set apuvälineet (Opetushallitus, 2014, s. 48). 
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4.2 Alkuopetus 

Alkuopetukseen kuuluvat peruskoulun ensimmäinen ja toinen lukuvuosi (Opetushallitus, 2016, 

s. 98). Opetushallituksen (2016, s. 98) mukaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa karttu-

neet oppimisvalmiudet otetaan huomioon alkuopetuksessa. Tämä mahdollistaa eheytetysti jär-

jestetyt oppiaineet, jonka ansiosta oppimiskokonaisuudet mukailevat esiopetusta. (Opetushalli-

tus, 2016, s. 98) Niin alkuopetusta, kuin perusopetustakin ohjaavat perusopetuslaki- ja asetus, 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä paikalliset kunta- ja kaupunkikohtaiset ope-

tussuunnitelmat (Opetushallitus, 2016, s. 98; Määttä & Rantala, 2016, s. 121).  

Opetushallitus (2016, s. 98) määrittelee alkuopetuksen keskeisimmiksi tavoitteiksi kehittää op-

pilaan minäkuvaa oppijana ja koululaisena, sekä luoda pohja ja antaa valmiudet tulevaa koulu-

työskentelyä ja oppimista varten. Havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä 

mielikuvitus ja tarinallisuus ovat alkuopetuksen lähtökohtaisia työtapoja. Myös tiivis yhteistyö 

kodin ja koulun välillä tukee lapsen koululaiseksi kasvamista (Opetushallitus, 2016, s. 98). 

Brotherus ja kollegat (2002, s. 33–34) tähdentävät, että myöhemmän opetuksen pohjaksi lapsi 

tarvitsee erilaisia taitoja oppimisensa tueksi. Näitä taitoja ovat muun muassa lukeminen, laske-

minen ja kirjoittaminen. Alkuopetusvuosien aikana lapsi sisäistää oppilaan roolin, joka mah-

dollistaa aktiivisuuden, oppimisen ja tiedon soveltamisen taitojen kehittymisen (Brotherus ym., 

2002, s. 33–34, 165). 

Fabian (2002) ilmaisee, että siirryttäessä alkuopetukseen lapsi kohtaa lukuisia muutoksia. Näitä 

muutoksiin kuuluvat esimerkiksi oppilas statuksen omaksuminen, uuteen ympäristöön ja sosi-

aaliseen kulttuuriin sopeutuminen sekä uuden arjen rakentuminen. Näitä muutoksia lapsi koh-

taa, kun aiemmin tutut esikouluryhmät hajautuvat eri peruskouluihin (Fabian, 2002). Opetus-

hallitus (2020b) nostaa esiin myös muutoksen viikkokohtaisissa tuntimäärissä, kun opetus li-

sääntyy viidellä viikkotunnilla. Tämä jakaantuu enintään viideksi 45 minuuttia kestäväksi op-

pitunniksi koulupäivän aikana (Opetushallitus, 2020b; Brotherus ym., 2002, s. 225–227). 

4.2.1 Erityinen tuki alkuopetuksessa 

Alijoki (2006, s. 20) näkee alkuopetusvuosien olevan merkittäviä varhaiskasvatuksessa saatu-

jen tietojen ja taitojen vahvistamisessa. Hän korostaa positiivisien oppimisen kokemuksien tär-

keyttä, sillä niillä lapsi rakentaa käsitystä itsestään oppijana. Omalla tasollaan onnistuminen ja 
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lapsen kykyjen tulisi olla perusta opetukselle (Alijoki, 2006, s. 20). Tukipalveluilla ja erityis-

järjestelyillä pyritään takaamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus yk-

silön omien kykyjen ja edellytysten mukaisesti tilannekohtaisesti (Virtanen, Ikonen & Siisko-

nen, 2001, s. 206). 

Opetushallitus (2016, s. 65–66) määrittelee, että erityistä tukea saavat ne oppilaat, joilla on 

haasteita saavuttaa ikäluokalle asetetut tavoitteet. Erityinen tuen tavoitteena on tarjota oppi-

laalle tukea ja keinoja, jotka mahdollistavat peruskoulun opinnoista suoriutumisen sekä siirty-

misen myöhempiin opintoihin peruskoulun jälkeen. Perusopetuksessa erityinen tuki koostuu 

samoista perusopetuslain velvoittamista tuenmuodoista kuin esiopetuksessakin. Erityistä tukea 

on mahdollista saada niin yleisen, kuin pidennetynkin oppivelvollisuuden piirissä (Opetushal-

litus, 2016, s. 65–66). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016, s. 65–66) tuodaan 

ilmi, että opiskelu on mahdollista suorittaa joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Opetus-

suunnitelman perusteiden (2016, s. 65–66) mukaisesti erityisopetusta annetaan oppilaalle hänen 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti kuten esiopetuk-

sessakin. Samat erityisopetukseen sisältyvät pedagogiset ratkaisut pätevät niin perusopetuk-

sessa kuin esiopetuksessakin (Opetushallitus, 2016, s. 65–66). 
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5. Nivelvaihe esiopetuksesta alkuopetukseen  

 

Opetushallituksen (2013) mukaan päiväkoti ja koulu ovat merkittäviä kasvun, kehityksen ja 

oppimisen kenttiä lapsen elämässä. Päiväkodin ja koulun merkittävimpinä tehtävinä voidaan 

pitää oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista. Parhaimmassa tapauksessa päiväkoti ja koulu muo-

dostavat johdonmukaisen ja yhtenäisen jatkumon lapsen kasvun ja oppimisen polulle (Opetus-

hallitus, 2013). Myklebust (2002, s. 252–253) korostaa oppimisen polun nivelvaiheiden onnis-

tumisen tärkeyttä, sillä esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe luo perustaa lapsen myöhemmille ko-

kemuksille. Siirtymät ovat aina olleet vääjäämätön osa elämää; ne toimivat välietappeina yksi-

lön kehitykselle (Fowler, Schwartz & Atwater, 1991, s. 136). Näemme myös nivelvaiheen esi-

opetuksesta alkuopetukseen yhtenä merkittävimpänä välietappina lapsuudessa. Se, miten kou-

lunkäynti käynnistyy, määrää kuinka lapsen myöhempi oppiminen ja oppimiseen kiinnittymi-

nen toteutuu (Fabian, 2002). Parhaimmillaan koulun aloitus tarjoaa lapselle uusia haasteita, 

jotka tukevat hänen kasvuaan ja auttavat itsenäistymään (Opetushallitus, 2013). Nivelvaiheesta 

tutkielmassamme käytämme myös termejä siirtymä sekä siirtymävaihe.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) nostetaan esiin eri koulupolun nivelvai-

heiden tukemisen merkittävyys. Näillä koulupolun nivelvaiheilla sujuva ja turvallinen siirtymi-

nen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitystason huomioimista (Opetushallitus, 2016). Siir-

tymät nivelvaiheilla nostavat lapsissa monenlaisia tunteita ja saattavat sisältää erilaisia riskite-

kijöitä, joita voidaan sujuvalla yhteistyöllä ennakoida (Ahonen ym., 2019, s. 95). Ahonen ja 

kollegat (2019) korostavat yhteneviä ja johdonmukaisia käytäntöjä kasvatusinstituutioiden vä-

lillä lapsen siirtymän aikana etenkin silloin, jos lapsella oppimisen haasteita. Lapsen siirtyessä 

esiopetuksesta perusopetukseen, onkin siis edellytyksenä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön vä-

linen suunnitelmallinen yhteistyö (Opetushallitus, 2016). Oppimisympäristöjen, toimintatapo-

jen ja ohjaavien asiakirjojen molemmin puoleinen tunteminen on ehdottoman tärkeää (Opetus-

hallitus, 2016).  Onnistunut siirtymä nivelvaiheessa edellyttää, että lapsen kasvatusyhteisöt ky-

kenevät tunnistamaan siirtymissä mahdollisesti ilmenevät haasteet ja rakentamaan lapsen kiin-

nittymistä tukevia pedagogisia prosesseja (Opetushallitus, 2013).  
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Esiopetuksen ja alkuopetuksen välinen siirtymä perustuu vahvasti kasvatusinstituutioiden väli-

seen yhteistyöhön ja paikallisten opetussuunnitelmien yhteneviin linjauksiin kyseistä nivelvai-

hetta koskien (Karikoski & Tiillikka, 2017; Salminen & Poikonen, 2017). Kuten Fabian (2000) 

teoksessaan painottaa, koulun aloittamista ei tule pitää yksisuuntaisena prosessina esiopetuk-

sesta alkuopetukseen, vaan saumattomana vastavuoroisena yhteistyönä kasvatusinstituution vä-

lillä. Tällä yhteistyöllä pyritään takaamaan jokaiselle lapselle jouheva, turvallinen ja hyvinvoin-

tia edistävä siirtymä (Fabian, 2000).  

 

5.1 Erityinen tuki nivelvaiheessa 

Lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen on päiväkodilla ja peruskoululla suuri vastuu 

siirtymien suunnittelussa. Fowler ja kollegat (1991, s. 142) käyttävät päiväkodista ja peruskou-

lusta termejä lähettävä ja vastaanottava taho. Molemmilla osapuolilla on myös mahdollisuus 

vaikuttaa lapsen siirtymän tuomiin kokemuksiin (Jahnukainen, 2001a, s. 362). Kouluun aloit-

tavat lapset ovat oppijoina lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, joten koulujärjestelmältä ja sen ope-

tussuunnitelmilta edellytetään myös joustavuutta (Petriwskyj ym., 2005, 65).  

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen saaman tuen yksilöiminen, siitä huolehtiminen ja lapsesta ke-

rätyn tiedon siirtyminen vastaanottavalle taholle nivelvaiheessa ovat Fowlerin ja kollegoiden 

(1991, s. 142) mukaan lähettävän tahon vastuulla. Siirtymävaiheen jälkeen vastaanottava taho 

puolestaan varmistaa lapsen erityisen tuen järjestymisen. (Fowler ym., 1991, s. 142) Kun val-

mistellaan lapsen siirtymistä koulujärjestelmään, tulee jokaiselle lapselle löytyä tarpeenmukai-

nen luokkamuoto. Tällöin tulee ottaa huomioon koulujärjestelmän tarjoamat erilaiset mahdol-

lisuudet ja huomioida kunkin tahon mielipiteet. Näitä tahoja ovat opettajat, lapsen vanhemmat 

sekä lapsi itse (Fowler ym., 1991, s. 142). Kun tehdään päätöksiä lapsen kouluun sijoittumista 

koskien, tulee päätöksen perustua aina tietoon. Tärkeintä on priorisoida lapsen kannalta paras 

vaihtoehto (Huttunen & Ikonen, 1999, s. 80). 

Kun luodaan lapselle turvallista siirtymää esiopetuksesta alkuopetukseen, tulee lähettävän ja 

vastaanottavan tahon olla sujuvassa vuorovaikutuksessa. Roffeyn (2001, s. 107) mukaan kes-

kusteluissa kasvatusinstituutioiden välillä tulisi tuoda ilmi ainakin perustiedot lapsesta ja hänen 

erityistarpeistaan, vahvuuksista, erityisistä mielenkiinnon kohteista, mahdollisista erityisväli-

neistä ja muista erityisjärjestelyistä, lapsen etenemisestä, tavoitteista ja niiden priorisoinnista 



23 

 

tulevaisuudessa. Lisäksi muu olennainen tieto lapsesta tulisi tuoda esille (Roffey, 2001, s. 107). 

Lapsen tuentarvetta, tukitoimia ja arviointia koskevat dokumentit sekä lapsen henkilökohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat on määrätty salassa pidettäviksi Varhaiskasvatuslaissa (2018). 

Laki velvoittaa kuitenkin, että esimerkiksi lapsen varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöiden sekä 

muiden lapsen tuen tarpeen arviointiin osallistuvien henkilöiden tulee luovuttaa toisilleen ja 

ottaa vastaan lasta koskevat välttämättömät tiedot. Nämä tiedot tulee myös luovuttaa eteenpäin 

lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen (Varhaiskasvatuslaki, 2018). 
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6. Monialainen yhteistyö  

 

Tässä tutkielmassamme käytämme käsitteitä monialainen ja moniammatillinen samaa tarkoit-

tavana asiana. Lähteiden tuoreuden vaihtelun seurauksena jotkut lähteistämme käyttävät yhä 

termiä moniammatillinen yhteistyö ja uudemmat sen sijaan monialaista yhteistyötä. Esimer-

kiksi vielä 2004 julkaistussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan mo-

niammatillisesta yhteistyöstä, kun taas käsite on uudistunut 2014 perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa monialaiseksi yhteistyöksi (Opetushallitus, 2004; Opetushallitus, 2016).  

Moniammatillinen yhteistyö perustuu eri ammattiryhmien välisen yhteistyöverkoston rakenta-

miseen ja yhteistyökumppaneiden osaamisen hyödyntämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin 

kehittämiseen (Huhtanen, 2004, s. 85–87). Ahonen ja kollegat (2019) korostavat monialaisen 

yhteistyön tarkoitusta, joka on taata varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteiden saavut-

taminen yksilöidysti jokaisen oppilaan erilaisten tarpeiden mukaisesti. He painottavat johdon-

mukaisen tuen merkityksellisyyttä aina varhaiskasvatuksesta kouluun lapsen tarpeen mukai-

sesti ja niin kauan kuin tuki on tarpeellista. Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat ammattilai-

set harkitaan kussakin tapauksessa yksilö- ja tapauskohtaisesti (Ahonen ym., 2019, s. 95–96). 

Yhteistyötä rakentavia teemoja ovat lapsen kasvun ja kehityksen havainnointi ja arviointi, oh-

jaus erilaisten tukipalveluiden piiriin, mahdollisten kuntoutussuunnitelmien laadinta, toteutus 

ja seuranta ja laaja-alainen konsultaatio lasta ja lapsen perhettä koskevissa asioissa (Huhtanen 

2004, s. 85–87.) Yhteistyöllä tulee olla selkeät päämäärät ja tuloksien johdonmukainen arviointi 

on ensiarvoisen tärkeää (Pihlaja 2001, s. 25).  

Ahonen ja kollegat (2019) toteavat esiopetuksen ja perusopetuksen monialaisen yhteistyön ra-

kentuvan tavallisimmin oppilashuollon, opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välille. He 

kuvaavat oppilashuollon palveluihin sisältyvän kouluterveydenhuollon sekä psykologi- ja ku-

raattoripalvelut. Ahonen ja kollegat (2019) kuvaavat oppilashuollon palveluiden tähtäävän op-

pilaan oppimisen, psyykkisen, fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitä-

miseen. Oppilaan vaikeuksien ennaltaehkäisy ja niihin varhainen puuttuminen ovat oppilas-

huollon tärkeimpiä tavoitteita (Ahonen ym., 2019, s. 95–96). 

Ahonen ja kollegat (2019) painottavat monialaisen yhteistyön merkityksen korostuvan, kun 

lapsella havaitaan tuen tarve. Tällöin tuen tarpeen arviointi, suunnittelu, toteuttaminen ja seu-
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ranta perustuu sujuvalle yhteistyölle ja aidolle vuorovaikutukselle eri ammattiryhmien ja lap-

sen, tämän huoltajien ja opettajien välillä. Tällä monialaisella yhteistyöllä varmistetaan lapselle 

paras mahdollinen tuki lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti (Ahonen ym., 2019, s. 95–96). 

Huhtanenkin (2004) korostaa ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistamista moniammatilliseen 

yhteistyön suunniteltaessa lapsen erityistä tukea. Näitä ulkopuolisia asiantuntijoita ovat esimer-

kiksi tahot, jotka suorittavat testauksia ja mahdollisia diagnosointeja. Esimerkiksi neuvola, pu-

heterapeutit sekä lääkärit ja psykologit voivat toimia konsultoitavina tahoina (Huhtanen, 2004, 

s.70). Eri tahoilla tehtyjen mahdollisten kasvatus-, kuntoutus ja opetussuunnitelmien tulisi su-

lautua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, josta päätetään yhteistyötahojen kanssa ottaen huomioon 

lapsen ja lapsen huoltajien osallisuuden (Järvinen ym., 2009, s. 72). 

 

 

 

Kuvio 1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen nivelvaiheen monialainen yhteistyö. 

Kuviossa 1 kiteytämme erityistä tukea tarvitsevan lapsen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen 

onnistumisen kannalta tärkeimmät yhteistyöelimet monialaisen yhteistyön toteutumiseksi. Tär-

keimmiksi monialaiseen yhteistyöhön osallistuviksi tahoiksi osoittautuivat esiopetus, alkuope-

tus, koti sekä muut lapsen hyvinvointia edistävät tahot. Esiopetuksessa yhteistyöhön osallistu-

vat lapsen varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiserityisopettaja, lastenhoitajat sekä päiväkodin 
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johtaja. Alkuopetuksessa tärkeimpiä yhteistyöhenkilöitä ovat luokanopettaja sekä erityisopet-

taja sekä rehtori ja koulukuraattori. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö käsittää niin lapsen kuin 

lapsen huoltajat. Muihin lapsen hyvinvointia edistäviin tahoihin voivat kuulua muun muassa 

terapeutit, neuvola- ja lääkäripalvelut, koulupsykologi sekä sosiaalityöntekijä. Koostimme tä-

män kuvion tässä luvussa käyttämämme tutkielmamme lähdeaineiston pohjalta. Kuvio osoittaa 

monialaisen yhteistyön olevan vastavuoroista ja sen tulee olla perusteltua. Myös johdonmukai-

nen yhteistyön suunnittelu ja yhteistyön toteutumisen jatkuva arviointi ovat merkittävässä roo-

lissa erityistä tukea tarvitsevan lapsen onnistuneen siirtymän kannalta.  

 

6.1 Huoltajien rooli monialaisessa yhteistyössä 

Varhaiskasvatuksen opettajien-, luokanopettajien ja lapsen huoltajien tehtävä on kiinnittää huo-

miota lapsen kehitykseen ja tunnistaa tämän oppimisen vahvuudet ja haasteet (Pihlaja, 2019, s. 

132). Pihlaja (2019) korostaa lapsen huoltajien roolin olevan merkittävä erityisesti silloin, kun 

halutaan saada tietoa lapsen käyttäytymisestä vapaa-ajalla tai vaikka tämän perhe taustoista. 

Tiedon tulee kulkea luotettavasti molempiin suuntiin, jotta lapsen yhtenäinen kasvattaminen 

olisi sujuvaa (Pihlaja, 2019, s. 132). Karikoski & Tiillikka (2017) alleviivaavat huoltajien lap-

situntemuksen tärkeyttä yhteistyön toteutumisessa myös nivelvaiheessa. Muun muassa varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan lapsen huoltajien ja opettajien välisen yhteisyön 

tärkeyttä, kun tavoitteena on lapsen terve ja turvallinen siirtyminen uuteen oppiympäristöön 

(Opetushallitus, 2018). Opetushallitus (2014, s. 46) korostaa opetuksen järjestäjän olevan vas-

tuussa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tärkein 

lähtökohta lapsen edun mukaisen toiminnan kehittäminen. Tämän yhteistyön perustana on luot-

tamuksellinen ja tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde (Opetushallitus, 2014, s. 46). Karikoski & 

Tiillikka (2017) kuvaavat esi- ja alkuopettajien sekä huoltajien välisen vuorovaikutussuhteen 

perustuvan pedagogiseen keskusteluun lapsen tarpeista. Tämä vuorovaikutus mahdollistaa lap-

sen kehityksen jatkumisen nivelvaiheen siirtymästä huolimatta (Karikoski & Tiillikka, 2017).  

Lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun, muuttuu samalla aikuisten yhteistyöverkosto, joka 

on vastuussa lapsen siirtymästä (Opetushallitus, 2013, s. 44). Aikaisemmin lapsen huoltajat 

ovat tehneet yhteistyötä päiväkodin ja sen henkilöstön kanssa, ja nyt yhteistyökumppaniksi mu-

kaan astuu koulu ja sen henkilökunta. Se, miten monialainen yhteistyö kehittyy ja kuinka sitä 
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toteutetaan, on jäänyt tutkimuksissa taka-alalle (Opetushallitus, 2013, s. 44). Muuttuvien kon-

tekstien johdosta myös toimintatavat vaihtelevat. Tämän johdosta yleispätevän ja tarkkarajaisen 

toimintaohjeen esittäminen onnistuneen nivelvaiheen vuorovaikutuksen suorittamiseksi yhteis-

työkumppaneiden välillä on haastavaa (Opetushallitus, 2013, s. 45). 
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7. Johtopäätökset 

 

Paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu opetuksen järjestäjän toimesta ja sen tehtävänä on 

määritellä ja kuvata lapsen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen tuen muodot sekä niiden vaatima 

yhteistyö, työnjako ja vastuualueet (Opetushallitus, 2016). Opetus- ja kulttuuriministeriö 

(2017) tähdentää, ettei valtakunnallinen opetussuunnitelma kuitenkaan tarjoa suoria ohjeita val-

mistelemisesta nivelvaiheeseen, sillä suomalainen koulujärjestelmä johdonmukaisesti tähtää 

valmistamaan lasta seuraavaan siirtymään eri koulutuspolun vaiheissa (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, 2017).  

Laadittaessa paikallisia opetussuunnitelmia tulee sopia, kuinka yhteistyö järjestetään nivelvai-

heen kasvatusinstituutioiden välillä (Opetushallitus, 2016). Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet (2016) myös painottavat yhteistyön lisäksi ratkaisuja, joilla edistetään yhtenäi-

syyttä ja esi- ja alkuopetuksen välillä nivelvaiheessa. Toimintakulttuurit esiopetuksen ja al-

kuopetuksen välillä eroavat toisistaan yhä huomattavasti (Brotherus ym., 2002, s. 228). Kuiten-

kin yhteneväisyyksiä opetussuunnitelmien tavoitteissa ja rakenteissa on löydettävissä. Tutkiel-

mamme keskiössä toimiva erityinen tuki on yhdistävä tekijä niin esiopetuksen, kuin perusope-

tuksen opetussuunnitelmissa. Ojala (2020, s. 260–261) kuvaa myös kasvatusinstituutioiden vä-

listen yhteneviä koulutuspoliittisia linjauksia ja arvomaailmoja, joihin opetus ja oppiminen poh-

jautuvat. Näistä huolimatta hän näkee, että opettaminen ja oppiminen esi- ja alkuopetuksessa 

eivät aina kohtaa. Opetussuunnitelmia ja opetuksen toimintamalleja kuitenkin kehitetään jatku-

vasti vastaamaan jokaisen lapsen tarpeisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja lähtökohtiin (Opetus-

hallitus, 2013b). Näemme tämän opetussuunnitelmien yhtenäistämisen tärkeänä tekijänä suju-

vamman nivelvaiheen toteuttamiseksi. Ajattelemme tämän koskevan myös kriittisesti erityisen 

tuen tarpeen lapsen siirtymää kasvatusinstituutioiden rajapinnoilla.  
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Kuvio 2. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukeminen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. 

Kuvioon 2 olemme koonneet tutkielmamme kannalta tärkeimmät johtopäätökset käyttämämme 

lähdeaineiston pohjalta. Erityistä tukea tarvitsevan esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen tukemi-

sen kannalta tärkeimmiksi tukipilareiksi osoittautuivat monialaisen yhteistyön rinnalla luotet-

tava ja sujuva tiedonsiirto. Nämä ovat edellytyksiä toimivalle ja lapsen yksilölliset tarpeet huo-

mioivalle erityisen tuen ja sen muotojen siirtymiselle esiopetuksesta alkuopetukseen. Siirty-

mässä korostuvat kriittisesti tuen suunnittelu, toteutus sekä tuen jatkuva arviointi, jotta voidaan 

varmistaa lapselle johdonmukaisen sekä katkeamattoman tuen siirtyminen esiopetuksesta al-

kuopetukseen. Tällöin siirtymä kasvatusinstituutiosta toiseen on lapselle mahdollisimman mut-

katon sekä turvallinen.  

Tutkimuskysymyksemme tavoitteena oli tutkia, kuinka erityistä tukea tarvitsevaa lasta tuetaan 

esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Tutkielmaa tehdessämme nivelvaiheen yhteistyön merki-

tys korostui huomattavasti. Karikoski ja Tillikka (2017, s. 77–92) korostavat laadukkaan yh-

teistyön merkitystä nivelvaiheen suunnittelussa, jonka päämääränä on lapsen tuen varmistami-

nen ja sopeutumisen edistäminen. Tähän yhteistyöhön tulee osallistaa myös lapsen huoltajat. 

Kuten Karikoski ja Tillikka (2017, s. 77–92) näemme huoltajien roolin erityisen tuen varmis-

tamisessa nivelvaiheen aikana merkittävänä tekijänä. He alleviivaavat myös kouluun siirtymi-

sen aiheuttavan lapselle uusia haasteita, joita ovat oppilaan roolin omaksuminen sekä uuteen 

kasvuympäristöön sopeutuminen. Nämä muutos- ja sopeutumisprosessit voivat olla lapselle 
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haastavia, jolloin aikuisen ymmärryksen ja yhteistyön merkitys nivelvaiheen tukemisessa ko-

rostuu (Karikoski & Tillikka, 2017, s. 77–92). Tätä suurta muutosta ja sopeutumisprosesseja 

ajattelemme loiventavan esiopetuksen mahdollinen pidentyminen kaksivuotiseksi (Opetushal-

litus, 2021). 

Siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetukseen nivelvaiheessa tehtävä yhteistyö osoittautui selke-

ästi monialaiseksi. Aktiivinen ja tiivis kommunikaatio esi- ja alkuopetuksen opettajien, muun 

henkilökunnan sekä lapsen huoltajien välillä on onnistuneen nivelvaiheen edellytys (Opetus-

hallitus, 2014, s. 25). Monialaiseen yhteistyöhön lapsen siirtymässä esiopetuksesta alkuopetuk-

seen osallistuvat myös lapsen kanssa työskentelevät mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaiset (Ahonen ym., 2019, s. 95–96). Tutkielmamme osoitti meille erityistä tukea tar-

vitsevan lapsen kohdalla moniammatillisen yhteistyön tulisi olla laajempaa, jotta lapselle tar-

jottu tuki nivelvaiheessa olisi ammatillisesti perusteltua ja mahdollisimman kokonaisvaltaista. 

Mielenkiintoisena seikkana nousi Opetushallituksenkin (2013, s. 44) esiin nostama tutki-

musaukko koskien monialaisen yhteistyön toteuttamista ja kehittämistä esi- ja alkuopetuksen 

välillä. Näemme tällaiselle tutkimukselle olevan tarvetta, jotta voidaan kehittää ja toteuttaa jo-

kaiselle lapselle turvallisia nivelvaiheita nyt ja tulevaisuudessa.  

Ahonen ja kollegat (2019) tuovat ilmi tarpeen yhteneville ja johdonmukaisille toimintatavoille 

etenkin silloin, kun lapsella havaitaan oppimisen haasteita. Esi- ja alkuopetuksen välisen yh-

teistyön tavoitteena on luoda lapsen nivelvaihetta kannattelevat käytänteet, joilla varmistetaan 

mahdollisimman luonteva siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen (Opetushallitus, 2014, s. 25). 

Tutkielmamme osoitti tiedon siirron olevan merkittävässä roolissa suunnitellessa erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen siirtymää. Tätä puoltaa myös Varhaiskasvatuslaki (2018), jossa määrätään 

lasta koskevan tiedon luovuttamisesta eteenpäin siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen. 

Vastuun kerätystä tiedosta koskien erityistä tukea tarvitsevan lapsen saamaa tukea, sen yksi-

löimistä ja siitä huolehtimista tulee siirtyä nivelvaiheen mukana esiopetuksesta alkuopetukseen 

(Fowler ym., 1991, s. 142). Näemme tämän tiedon sekä vastuun saumattoman siirtymisen kriit-

tisen tärkeänä myös silloin, kun tehdään päätöksiä lapsen sijoittumisesta alkuopetuksen luok-

kamuotoihin. Näiden päätösten tulee aina perustua tietoon sekä lapsen edun kannalta parhaa-

seen ratkaisuun (Huttunen & Ikonen, 1999, s. 80). 

Kolmiportaisen tuen malli on ollut vuodesta 2011 alkaen osa esiopetusta sekä perusopetusta 

(Opetushallitus, 2014, s. 44). Tutkielmaa tehdessä ilmeni kolmiportaisen tuen laajeneminen 

myös varhaiskasvatuksen piiriin (Opetushallitus, 2022). Näemme kolmiportaisen tuen lapsen 
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nivelvaiheenkin kannalta merkittävänä, sillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaittu 

tuen tarve ja siihen reagointi edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen sujuvuutta (Oja, 

2012, s. 49; Pihlaja, 2019, kappale 4). Jotta tuki siirtyisi esiopetuksesta alkuopetukseen eheästi, 

kolmiportaisen tuen erityisen tuen portaalla olevan lapsen tuen ja tukimuotojen varmistamiseksi 

tulee kasvatusinstituutioiden välisen kommunikaation olla mielestämme saumatonta. Tätä aja-

tusta puoltaa myös tutkielmassamme käyttämämme lähdekirjallisuus kappaleessa 5.1. 

Arvioinnin merkitys korostui tutkielmassamme liikuttaessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen rajapinnoilla. Säännöllisen ja johdonmukaisen arvioinnin 

merkitystä korostavat niin esiopetusta kuin alkuopetusta ohjaavat opetussuunnitelmien perus-

teet (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016). Tästä päättelemme arvioinnin olevan myös 

olennaisena osana tiedonsiirtoa nivelvaiheessa. Lähdekirjallisuudesta saatujen tuloksien perus-

teella voimme päätellä johdonmukaisen arvioinnin olevan osana turvallista sekä lapsen edun 

mukaista siirtymää esiopetuksesta alkuopetukseen.  

Tutkielmamme tuo ilmi nivelvaiheen haasteet jokaiselle lapselle yhtenäisistä linjauksista siir-

tymässä. Opetushallitus (2013, s. 45) viittaa haasteiden johtuvan jatkuvasti muuttuvista kon-

teksteista sekä eriävistä toimintatavoista. Tällöin kaikille yhteisten tarkkarajaisten nivelvaiheen 

toteuttamisen toimintaohjeiden määrittäminen on ongelmallista. Näemme tämän haasteellisena 

jokaisen lapsen turvallisen ja sujuvan siirtymä takaamisen kannalta. Yleisen ohjeistuksen aset-

taminen voisi antaa varmistuksen ja perustan siirtymälle, johon sisältyy yhteiseksi laaditut toi-

minta ohjeet. Tällöin varmistuisi ainakin vähimmäistavoitteiden saavuttaminen turvalliselle 

siirtymälle ja siirtymä olisi mahdollisimman tasa-arvoinen jokaiselle lapselle. Kuten Pertriws-

kyj ja kollegat (2005, s. 65) näkemyksen mukaisesti myös me näemme tärkeänä ymmärtää jo-

kaisen lapsen yksilölliset erot oppimisessa ja sopeutumisessa. Ajattelemmekin yksilöllisten 

eroavaisuuksien huomioimisen olevan tärkeää suunnitellessa esimerkiksi erityistä tukea tarvit-

sevan lapsen siirtymää. Jotta yleisten ohjeistuksien asettaminen nivelvaiheen toteutuksesta olisi 

kannattavaa, tulisi ohjeistukset nähdä perustana nivelvaiheen suunnittelulle. Tälle perustalle 

olisi mielekästä luoda jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioonottava siirtymä. Tätä yksi-

löidysti suunniteltua ja lapsen tuen tarpeet huomioivan siirtymän merkitystä korostavat myös 

Ahonen ja kollegat (2019). 
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8. Pohdinta 

 

Tässä tutkielmassamme tarkastelimme erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtymää esiopetuk-

sesta alkuopetukseen ja syvennyimme tutkimaan lapsen tuen toteutumista kyseisessä kasvatus-

instituutioiden välisessä siirtymässä. Aiheemme rajautui sulavasti omien eri pääaineopinto-

jemme pohjalta sekä yhteisestä kiinnostuksesta erityispedagogiikkaan. Tällöin nivelvaiheen 

tutkiminen osoittautui luontevaksi ja mielekkääksi, sillä pystyimme myös vaihtamaan ajatuk-

sia, näkökulmia sekä käymään tutkielmamme kannalta edistävää keskustelua omien pääai-

neidemme pohjalta. Tarkempaa aihetta rajatessamme halusimme suunnata tutkielmaamme lä-

hemmäksi omia kiinnostuksen kohteitamme. Erityisen tuen näkökulman valintaa tuki aiemman 

kiinnostuksemme lisäksi yhteinen erityispedagogiikan sivuaine. Näiden aiheiden ja pohdinto-

jemme pohjalta muodostuikin tutkimuskysymyksemme, jota lähdimme innolla tutkimaan.  

 

Tutkielmamme kannalta luontevimmaksi valinnaksi aiheen tarkastelun kannalta koimme integ-

roivan, kuvailevan kirjallisuuskatsauksen. Tutkielmaa tehdessämme onnistuimme syventämään 

omaa ymmärrystämme aiheesta. Perehtyessämme aiheestamme tehtyihin tutkimuksiin, saimme 

vahvistettua omaa tietämystämme ja talletettua täysin uutta tietoa ja näkökulmia tutkielmamme 

aihealueista sekä ilmiöistä. Onnistuimme lähdekirjallisuuden avulla löytämään konkreettisia 

keinoja tukea erityisen tuen tarpeen lasta tämän siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Täl-

laisiksi keinoiksi osoittautuivat muun muassa sujuva ja monialainen yhteistyö, saumaton tie-

donsiirtyminen sekä tuen toteutuminen ja sen jatkuva arviointi. Nämä asiat tulisi toteutua kaik-

kien lapsen siirtymään asianosaisten toimesta ja päämääränä tulee olla lapsen etu. Vaikka kei-

noja lapsen tukemiseksi on lukuisia, näimme nämä edellä mainitut keinot avaintekijöinä onnis-

tuneen ja turvallisen siirtymän kannalta.  

 

Koemme tutkielmamme ja siinä käytetyn lähdekirjallisuuden tukevan omaa yhä muotoutuvaa 

opettajuuttamme ja näitä oppeja tulemme myös kantamaan ja kehittämään mukanamme tule-

vissa ammateissamme. Ymmärrämme laajemmin erityisen tuen tarvetta ja erityisen tuen por-

taan mahdollisuuksia tukea lasta niin esiopetuksessa kuin alkuopetuksessakin. Näemme nyt 

laadukkaan ja johdonmukaisen tuen jatkumon esiopetuksesta alkuopetukseen erityisen merkit-

tävänä. Tähän tulee sekä lapsen lähettävän, että vastaanottavan tahon panostaa päämäärätietoi-

sesti. 



33 

 

 

Tutkielmaamme tehdessä olemme johdonmukaisesti pyrkineet objektiivisuuteen. Kuten Aaltio 

ja Puusa (2020) teoksessaan tähdentävät on täydellisen objektiivisuuden toteutuminen haasta-

vaa. Tieteen objektiivisuutta on tutkijan omien oletuksien, menettelytapojen ja mielipiteiden 

erottaminen tehtävästä tutkimuksesta. Tutkijan oman subjektiivisuuden tiedostaminen ja esiin-

tuominen lisäävät laadullisen tutkimuksen uskottavuutta (Aaltio & Puusa, 2020). Lähties-

sämme syventymään tutkielmamme aiheeseen, tiedostimme siihen liittyvän keskustelun herät-

tävän moninaisia ajatuksia sekä tunteita. Siksi objektiivisuuden merkitys korostui tutkiel-

maamme tehdessä. Pyrimme lisäämään tutkielmamme luotettavuutta reflektoimalla aktiivisesti 

käyttämäämme lähdekirjallisuutta sekä lisäämällä omaa reflektiivisyyttä tutkimusta tuottaessa. 

Näimme tärkeäksi omien mielipiteiden, asenteiden sekä ajatusten tunnistamisen ja poissulke-

misen perehtyessämme lähdekirjallisuuteen, jotta ne eivät vaikuttaisi tapaamme tulkita tutkiel-

mamme aineistoja. 

 

Lähdimme tuottamaan tutkielmaamme tutkijatriangulaationa, sillä koimme sen hedelmällisenä 

tapana tuottaa tutkimusta. Eri pääaineopintojemme johdosta löysimme lukuisia näkökulmia 

sekä ideoita toisiltamme sekä pystyimme käymään keskustelua sekä reflektoimaan tutkielmas-

samme käsiteltäviä aiheita niin varhaiskasvatuksen- kuin luokanopettajankin näkökulmista. 

Tutkijatriangulaation johdosta kykenimme myös säilyttämään lähteiden luotettavuutta tarkas-

tellessa laajemman kriittisyyden. Ajattelemme yhdessä tuotetun tutkielman vahvistavan tutkiel-

mamme luotettavuutta, sillä tutkielmassamme käytettyjen aineistojen kriittinen tarkastelu pa-

reittain tarjoaa kattavamman näkökulman aiheesta. Tuottaessamme tutkielmaamme kävimme 

aktiivisesti keskustelua aiheistamme ja näiden keskustelujen pohjalta huomasimme päätyvän 

lähes poikkeuksetta yhtenevään linjaan tutkielmamme toteutuksesta eikä erimielisyyksiä tai ris-

tiriitoja syntynyt. Ajattelemme tämän vahvistavan osaltaan tutkielmamme luotettavuutta, kun 

saamamme tulokset eivät synnyttäneet meissä eriäviä näkemyksiä.  

 

Tutkijatriangulaatio on ollut myös yhtenä tekijänä tutkielmamme eettisyyden varmentamisessa. 

Tutkielman eettisyyden huomioimisen merkitystä tutkielmaa tehdessä korostavat Hirsjärvi ja 

kollegat (2010). He korostavat myös tieteellisen kirjoittamisen periaatteita, joihin olemme joh-

donmukaisesti pyrkineet tutkielmaamme tehdessä. Tällaisiin periaatteisiin lukeutuvat heidän 

mukaansa muun muassa perusteelliset lähdeviittaukset ja tulosten analysointi, jotka kunnioitta-

vat toisten tutkijoiden töitä. Hirsjärvi ja kollegat (2010) myös painottavat tutkielman tekopro-

sessien, menetelmien ja alkuperäisten havainnointien esittämistä niiden oikeissa muodoissa. 
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Näitä periaatteita olemme noudattaneet kuvaillessamme tutkielmassa käytettäviä menetelmiä 

sekä esittäessämme tutkielmamme tuloksia. Jotta lukijan olisi mahdollista ymmärtää tutkiel-

mamme tavoitteet, tarkoitus ja johtopäätökset, olemme käyttäneet läpi tutkielmamme mahdol-

lisimman selkeää ja helposti ymmärrettävää kirjoitustapaa. Tämän saavuttamiseksi vaadittiin 

suunnitelmallisuutta ja määrätietoista yhteistyötä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ollessa tut-

kielmamme keskiössä, korostuu täten myös tutkielmamme eettinen näkökulma. Tutkiel-

maamme ollessa kirjallisuuskatsaus olemme käsitelleet erityistä tukea tarvitsevaa lasta vain kir-

jallisuuden pohjalta, joten lupa-asiat sekä lapsiryhmän havainnointiin liittyvät kriteerit eivät 

koskeneet meidän tutkielmamme toteutusta.  

 

Opetus- ja Kulttuuriministeriö (2017) nostaa esiin ongelman koulujärjestelmän sekä varhais-

kasvatuksen käytäntöjen, toimintatapojen sekä työkulttuurin jäykkyydestä, joka vaikeuttaa siir-

tymien kehittämistä. Nivelvaiheen rajapinnoilla liikuttaessa vastuu lapsen siirtymästä on vaikea 

määrittää tietylle taholle (OKM, 2017). Näemme tämän vastuun olevan tasavertaisesti jokai-

sella nivelvaiheen osapuolella, jolloin myös yhteistyön merkitys korostuu. Varhaiskasvatuksen 

ja koulumaailman aktiivinen yhtenäistäminen käytäntöjen ja toimintatapojen suhteen on tar-

peellista, jotta muutos siirryttäessä varhaiskasvatuksesta kouluun ei olisi lapselle liian suuri.  

 

Jatkotutkimuksen aiheiksi nousi tutkielmamme pohjalta esimerkiksi kysymys siitä, miten ni-

velvaiheen kannalta tärkeä yhteistyö kasvatusinstituutioiden välillä ja erityisesti opettajien vä-

lillä toteutuu, kuinka laadukasta ja johdonmukaista yhteistyö on ja kuinka paljon sitä tehdään. 

Näemmekin myös mahdollisuudeksi lähteä jatkamaan tutkimusta kyseisestä aiheesta tulevassa 

Pro Gradu- tutkielmassamme. Ajatuksia herätti myös esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitel-

mien yhdenmukaistamisen johdosta lisääntyvä tarve myös varhaiskasvatuksen opettajien ja luo-

kanopettajien koulutuksien kehittämisestä yhtenevämmäksi (Brotherus ym., 2002, s. 233). 

Ajattelemme tämän aiheen olevan ajankohtainen sekä mahdollinen tulevaisuuden haaste, jonka 

lähempi tutkiminen olisi merkittävää jokaisen lapsen turvallisen nivelvaiheen kannalta.  

 

Näemme tutkielmamme tarjoaman tiedon hyödyllisenä sekä varhaiskasvatuksen opettajien, että 

luokanopettajien kannalta. Ajattelemme tämän tutkielman tukevan nivelvaiheen arjen suju-

vuutta sekä antavan keinoja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuen varmistamiseksi. Tutkiel-

mamme johtopäätöksistä on mahdollista myös esi- ja alkuopetuksen kentällä toimivien opetta-

jien ja alalla opiskelevien opiskelijoiden ammentaa ja vahvistaa omia käsityksiään sekä reflek-
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toida ammattitaitoaan erityisen tuen tarpeen lapsen huomioimiseksi nivelvaiheessa. Monialai-

nen yhteistyö tutkielmamme kasvatusinstituutioiden välillä nousi tutkielmassamme merkittä-

vään rooliin nivelvaiheen sujuvuuden tukijana. 
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