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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten vanhemmat ovat kokeneet mo-

niammatillisen yhteistyön lapsen koululykkäykseen liittyen. Aihetta on tärkeä tutkia, koska mo-

niammatillinen yhteistyö tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista. 

Tutkielma tarjoaa tutkittua tietoa moniammatillisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista, 

jotta lapsen tuen tarpeen vastaamiseen voitaisiin ryhtyä jo varhaisessa vaiheessa.  

Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan kouluvalmiutta, sen määrittelyä ja viimeaikaisia tut-

kimuksia aiheesta. Kouluvalmiuden määrittely on haasteellista sen erilaisten tulkintojen vuoksi. 

Teoriaosuudessa käsitellään lisäksi kasvatusyhteistyötä vanhempien ja kasvatushenkilöiden vä-

lillä sekä yhteistyön merkitystä laajemmin. Kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemista yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa työskentelevän kasvatushenki-

löstön kanssa. Lopuksi syvennytään moniammatilliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on lap-

sen monipuolinen tukeminen vanhempien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden, kuten eri-

tyisopettajan, psykologin, puhe- ja toimintaterapeutin kanssa yhteistyössä. Moniammatillisen 

yhteistyön yhteydessä tarkastellaan lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolmea tasoa, jotka ovat 

yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

Teemahaastatteluaineisto analysoitiin fenomenografista analyysimenetelmää hyödyntäen. 

Haastatteluihin osallistui neljä (n=4) äitiä. Tutkimustulosten mukaan vanhemmilla on runsaasti 

toiveita ja odotuksia tuen saamiseksi, sillä heidän tavoitteenaan on saada omalle lapselleen 

mahdollisimman hyvä ja monipuolinen tukiverkosto lapsen kehityksen turvaamiseksi. Tuen 

saaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys; vanhemmilta vaaditaan aktiivisuutta ja oma-aloit-

teisuutta. Tutkimustulokset osoittavat vanhempien kokevan moniammatillisen yhteistyön mer-

kittävänä lapsen kehityksen tukemisen näkökulmasta. Koululykkäysprosessin aikana vanhem-

mat kokevat saaneensa myös itse tietoa ja varmuutta lapsensa kasvun tukemiseen. Tutkimustu-

lokset ovat hyödyksi, sillä niiden avulla kasvatushenkilöstön ymmärrys lapsen varhaisen tuen 

tarpeesta ja moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä lisääntyy. 
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1 JOHDANTO 

Koulunaloitus on jokakeväinen keskustelunaihe kotona ja esiopetuksessa. Sillä on suuri merki-

tys lapselle itselleen ja hänen perheelleen. Linnilän (2011) mukaan koulunaloitus on lapselle 

luonnollinen jatkumo esiopetusvuoden jälkeen, eikä lapsi pohdi mahdollisia taitojensa puut-

teita. Lapselle tärkeää on yhteisöllisyys, johon kuuluvat leikit kavereiden kanssa (Linnilä, 2011, 

s. 36). Joskus lapsen kehityksessä ja oppimisessa voi tulla eteen haasteita, jolloin lapsi tarvitsee 

moniammatillista tukea. Ojala (2020, s. 132–133) toteaa, että lapsi ei kypsy itsekseen pois op-

pimisvaikeuksistaan, vaan niihin tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Jos tuen tarve on suuri, 

joudutaan ehkä pohtimaan lapsen valmiutta koulunaloitukseen. Koulunaloitusta voidaan jos-

sain tapauksessa lykätä vuodella eteenpäin, mitä kutsutaan koululykkäykseksi. Koululykkäys-

päätös tulee tehdä harkiten moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä vanhempien kanssa. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia moniammatillisesta yhteis-

työstä lapsen koululykkäykseen liittyen. Linnilän (2006, s. 258) mukaan vanhempien aktiivinen 

rooli lapsen taitojen arvioinnissa ja tukitoimien suunnittelussa puuttuu, joten aihetta on syytä 

tutkia tarkemmin. Samalla tavoitteena on saada tietoa moniammatillisen yhteistyön haasteista 

ja mahdollisuuksista sekä löytää ratkaisuja, miten lapsen tuen tarpeet huomioitaisiin ja niihin 

puututtaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Estola, Uitto ja Karikoski (2020, s. 30) 

selittävät lapsen tarpeiden tulevan paremmin ymmärretyiksi, kun vanhempien kanssa keskus-

tellaan lasten asioista ja vanhempien kasvatusajattelusta. Vanhemmat ovat tutkielman keskiössä 

myös tämän vuoksi. 

Tutkielmassa esille tulleen moniammatillisuuden käsitettä käytetään eri merkityksissä. Ulkoi-

nen moniammatillisuus tarkoittaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tekemää yhteistyötä eri 

asiantuntijoiden kanssa; se nähdään silloin verkostoissa toimimisena. (Karila & Nummenmaa, 

2001, s. 3, 41–42.) Erityisopettaja, psykologi, puhe- ja toimintaterapeutti, lääkäri ja terveyden-

hoitaja ovat asiantuntijoita, jotka ovat tekemisissä esiopetusikäisten lasten ja heidän vanhem-

piensa kanssa tuen tarpeen ilmaantuessa ja sitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esiopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2016) tulee esille lapsen kasvun ja oppimisen tuen tärkeys. Lapsen tulee 

saada riittävää tukea oppimisensa haasteisiin heti, kun tarve vaatii (Opetushallitus [OPH], 2016, 

s. 44). Esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja on tarvittaessa yhteydessä eri ta-

hoihin, jotta lapsi saisi moniammatillista tukea kasvuunsa ja kehitykseensä. Vanhempien tai 
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huoltajien kanssa pohditaan yhdessä lapsen tuen tarpeita ja erilaisia tukimuotoja. Kasvatusyh-

teistyö vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa lapsen tuen järjestämisen yhteydessä on mer-

kittävä. 

Linnilä (2006) on tutkinut lasten kouluvalmiutta ja koulun valmiutta ottaa vastaan kaikenlaiset 

lapset. Hän kyseenalaistaa koululykkäysvuoden merkityksen. Hänen mukaansa tukitoimet tulee 

aloittaa heti haasteiden ilmaantuessa, eikä niitä saa siirtää vuodella koululykkäyksen vuoksi. 

Koululykkäysvuosi auttaa mahdollisesti niitä lapsia, joilla ei ole todettu oppimisvaikeuksia, 

mutta jotka tarvitsevat vielä aikaa kypsymiselle. Koululykkäyksen sijaan tulisi kohdistaa huo-

miota oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn. (Linnilä, 2006, s. 262.)  Koululykkäyksen tarpeel-

lisuutta tulee pohtia moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä vanhempien kanssa. Tosin lapsen 

koulunaloituksesta puhutaan usein ikäkysymyksenä ja lapsen valmiuksien näkökulmasta. Kes-

kusteluissa pohditaan vähemmän sitä, millaiset valmiudet koululla on ottaa vastaan kaikenlaiset 

lapset. 

Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan kouluvalmiutta käsitteenä ja siihen liittyvää tutki-

musta sekä koulun valmiutta vastaanottaa kaikenlaisia oppilaita. Kasvatusyhteistyön yhtey-

dessä painotetaan vanhempien ja kasvatuksesta vastaavan henkilöstön kanssa tehtävän yhteis-

työn tärkeyttä lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.  

Moniammatillisuutta selitetään lapsen kasvun ja kehityksen tukena olevien asiantuntijoiden yh-

teistyön näkökulmasta sekä tuodaan esille esiopetuksessa tapahtuvaa lapsen tuen järjestämistä.  

Tämän tutkielman tutkimusjoukko koostuu koululykkäystä saaneiden lasten vanhemmista. Tut-

kielmassa tavoitellaan vanhempien omia kuvauksia kokemuksistaan moniammatillisesta yh-

teistyöstä koululykkäykseen liittyen, ei koululykkäyksestä yleensä. Tutkimuksen tavoitteena on 

vanhempien moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvien kokemusten tarkastelu ja ymmärtämi-

nen. 
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2 KOULUVALMIUS 

Tässä luvussa määritellään kouluvalmiuden käsitettä, jota käytetään koulukypsyyskäsitteen sy-

nonyymina. Lapsen kokonaisvaltaista valmiutta painotetaan kouluvalmiuden määrittämisessä. 

Kouluvalmiuteen liittyvää tutkimusta tarkastellaan 1950-luvun alusta lähtien. Lopussa pohdi-

taan koulun valmiutta ottaa vastaan kaikenlaisia oppilaita.  

2.1 Kouluvalmiuskäsitteen määrittelyä 

Käsitteitä kouluvalmius ja koulukypsyys on käytetty eri aikakausina rinnakkain. Yhteiskunnan 

kehitys on muuttanut käsitystä kouluvalmiudesta (Kolehmainen, Saarinen & Kontu, 2015). Jo 

Oinonen (1969, s. 23) pohtii koulukypsyyskäsitteen syrjäyttämistä termillä kouluvalmius, sillä 

se kuvaa paremmin oppimisen osuutta kypsymisen rinnalla. Nurmilaakso (2006) toteaa, että 

Oinosta voidaan pitää ensimmäisenä koulukypsyys- ja kouluvalmiuskäsitteen käyttöönottajana 

Suomessa.  Linnilä (2006, s. 98) selittää kouluvalmiuden käsitteen ilmaisevan lapsen kokonais-

valtaista kasvua ja kehitystä monipuolisemmin kuin koulukypsyyden käsite, ja siksi kouluval-

miuden käsitettä käytetään nykyään enemmän. Kolehmaisen ja kollegoiden (2015) mukaan 

englanninkielisessä kirjallisuudessa käytössä on termi school readiness. 

Linnilä (2006, s. 31) mainitsee kouluvalmiuden käsitteen määrittelyssä olevan puutteita, jolloin 

sitä voidaan tulkita eri tavoin. Myös Kolehmainen ja kollegat (2015) nostavat esille kouluval-

miuden määrittelyn vaikeuden. Heidän mukaansa se on vallitsevaan kulttuuriin ja yhteiskun-

nalliseen tilanteeseen sidottu, jolloin sitä voidaan pitää suhteellisena käsitteenä (Kolehmainen 

ym., 2015). Kouluvalmiuden tarkastelussa nykyäänkin huomioidaan lähinnä yksilön kehityk-

sen eri osa-alueet yhdessä, jolloin puhutaan kokonaisvaltaisesta kouluvalmiudesta (Helin 2000, 

s. 14; Linnilä, 2006, s. 31).  

Kouluvalmiuden käsitettä voidaan tarkastella tulkitsemalla kouluvalmiutta joko yksilöllisestä 

tai yhteisöllisestä näkökulmasta (Graue & DiPerna, 2000, s. 514–515; Linnilä, 2006, s. 30–31, 

36). Linnilä (2006) kuvaa perinteistä yksilöön painottunutta tapaa kouluvalmiuden määritte-

lyssä, jossa lapsen ajatellaan osaavan tietyt taidot tietyssä ikävaiheessa. Taustalla on silloin ma-

turaatiota eli kypsymistä korostava näkemys, johon koululykkäys on perustunut jo 1930-luvulta 

alkaen. Tavallisimmin lapsen kouluvalmiutta on kuvattu tarkastelemalla lapsen eri osa-alueiden 

vahvuuksia ja heikkouksia. (Linnilä, 2006, s. 30, 36.) Commodari (2013) ottaa mukaan koulu-

valmiuden tarkasteluun oppimiseen liittyvät lapsen kognitiiviset, sosiaaliset ja käytökselliset 
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taidot. Hänen mukaansa kouluvalmius sisältää myös sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja (Com-

modari, 2013, s. 125). High (2008) määrittelee kouluvalmiutta tarkastelemalla lasta ja ympä-

ristöä sekä näiden välistä vuorovaikutusta. Kaikkia lapsia tulee auttaa oppimaan, ja tärkeänä 

nähdään vastavuoroinen yhteys lapsen ja opettajan välillä. Varhaisilla kokemuksilla ja vuoro-

vaikutussuhteilla on suuri merkitys. (High, 2008.) 

Ahonen, Lamminmäki, Närhi ja Räsänen (1997) mainitsevat, että kouluvalmiuden ajatellaan 

perinteisesti olevan erilaisilla havainnoinneilla ja testeillä arvioitujen lapsen eri ominaisuuksien 

kokonaisuus. On otettu esille fyysisen, motorisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kouluvalmiuden 

lisäksi myös oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvä kouluvalmius. Heidän mu-

kaansa kouluvalmiuden yksiselitteistä määriteltävää tasoa ei voida esittää, vaan on otettava 

huomioon lapsen ominaisuuksien lisäksi koulun joustavuus lapsen yksilöllisessä oppimisessa. 

(Ahonen ym., 1997, s. 170.) Linnilä (2006, s. 36) puolestaan erottelee kolme eri kouluvalmiu-

den tasoa: fyysisen, kognitiivisen eli psyykkisen ja sosioemotionaalisen pätevyyden tasot. So-

sioemotionaalisten taitojen merkitys on nähty tutkimuksissa merkittävänä kouluvalmiudelle 

(Dockett & Perry, 2009, s. 21; Linnilä, 2006, s. 36–37).  

Helin (2000) toteaa kouluvalmiin lapsen kykenevän osallistumaan opetukseen ja hyötymään 

siitä. Tavoitteellinen työn tekeminen ja ymmärrys opettajan huomion jakamisesta toisten lasten 

kanssa sekä ponnistelu uusien taitojen oppimiseksi kuuluvat kouluvalmiin lapsen taitoihin (He-

lin, 2000, s. 14). Kolehmainen kollegoineen (2015) korostaa, että yleinen kyky vastaanottaa ja 

käsitellä tietoa on tärkeä osa kokonaisvaltaista kouluvalmiutta, ja siksi he haluavat erottaa tä-

män omaksi osa-alueeksi. He selittävät tämän taidon liitettävän yleisesti kognitiiviseen pysty-

vyyteen, mutta se on heidän mielestään silloin liian kapea-alaisesti määritelty (Kolehmainen 

ym., 2015). Brotherus, Hytönen ja Krokfors (2002) painottavat lapsen omaa käsitystä itsestään 

oppijana ja lapsen taitoa yhdistää uutta tietoa jo oppimaansa. Heidän mukaansa lapsen esiope-

tuksessa tapahtuvilla oppimiskokemuksilla on vaikutusta myöhempään oppimiseen (Brotherus 

ym., 2002, s. 230). 

2.2 Kouluvalmiuteen liittyvä tutkimus  

Kolehmainen kollegoineen (2015) toteaa, että vaikka kouluvalmius käsitteenä tunnetaan kai-

kissa länsimaisissa yhteiskunnissa, sitä on tutkittu yksipuolisesti; yleensä jonkin yksittäisen 

sektorin näkökulmasta. He ihmettelevät tutkimuksen vähäisyyttä Suomessa sen jokakeväisestä 

ajankohtaisuudesta huolimatta (Kolehmainen ym., 2015). Suomessa tehtävän kouluvalmiuden 
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tutkimisen alkuperämaana voidaan pitää Saksaa, jossa kehiteltiin 1900-luvun alkupuolella en-

simmäiset ryhmä- ja yksilötestit mittaamaan lasten kouluvalmiutta (Linnilä, 2006, s. 98; Oino-

nen 1969, s. 27–28, 155). Suomessa alettiin Saksaa mukaillen tehdä 1940–1950-luvuilla kar-

toituksia lasten koulunkäyntiedellytyksistä, jolloin Kolehmaisen ja kollegoiden (2015) mukaan 

ajateltiin, että lasten kehitys liittyy synnynnäisiin kehitystekijöihin lähes kokonaan eikä ympä-

ristöllä ole paljonkaan vaikutusta. Kehityksen nopeuden ajateltiin olevan lapsilla erilainen, eikä 

kehitysrytmiä luultu voivan nopeuttaa (Kolehmainen ym., 2015). 

Ojanen määrittää koulukypsyyden mittarina lapsen lukutaitoa, ja 1950-luvulla suomalainen 

koulu olikin hyvin ainekeskeinen painottaen koulutulokkaalta sopeutumista koulun vaatimuk-

siin (viitattu lähteessä Kolehmainen ym., 2015). Oinonen (1969, s. 23–24) mainitsee koulukyp-

syyden määrittämisen liittyvän lapsen kokonaiskehitykseen 1960-luvun taitteessa. Hänen mu-

kaansa paras tapa arvioida lapsen koulukypsyyttä on tarkkailla lasta koulutyössä (Oinonen, 

1969, s. 13). 

Kolehmainen kollegoineen (2015) toteaa, että 1970-luvulla esiopetuskokeilut lisääntyivät Suo-

messa, ja lasten harjaannuttamista koulua varten alettiin pitää tärkeänä. Silloin kouluvalmiutta 

tarkasteltiin lapsen kehitystason ja kouluun sopeutumisen välisenä suhteena (Kolehmainen, 

ym., 2015). Silti jo 1960–70-luvuilla alettiin tarkastella kouluvalmiutta koulun valmiutena vas-

taanottaa erilaisia lapsia (Oinonen, 1969, s. 20). Kuitenkin 1980-luvulla kouluvalmiutta tarkas-

teltiin vielä lapsen riittävänä kehitystasona eri osa-alueiden taidoissa sekä kypsyytenä toimia 

koulun vaatimusten mukaisesti, mutta vähitellen 1990-luvulla alettiin pohtia koulun valmiutta 

vastaanottaa erilaiset oppilaat ja puhua kouluopetukseen liittyvistä järjestelyistä (Kolehmainen 

ym., 2015).  

Linnilä (2006) mainitsee, että kouluvalmiustutkimuksissa pääpaino on ollut lapsen tutkimi-

sessa, kuten koululykkäyksen hyödyn arvioimisessa. Hänen mukaansa alan tutkimusta on ollut 

niukasti, mutta 2000-luvulla kouluvalmius ja siihen liittyvät käytännöt ovat alkaneet saada lisää 

huomiota. Kouluvalmiustutkimuksen sijaan Suomessa tutkimus on painottunut oppimisvai-

keuksien ja riskilasten tutkimiseen (Linnilä, 2006, s. 31–32). Kolehmainen ja kumppanit (2015) 

toteavat kouluvalmiuden tutkimuksen painopisteen muuttuneen oppimisvalmiuksien kautta op-

pimisvaikeuksien tutkimiseen. Tämä on seurausta koulun ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvasta 

inkluusiokehityksen ja tuen kolmiportaisen mallin lisääntymisestä ja on kouluvalmiuden vähäi-

sen kotimaisen tutkimuksen syynä (Kolehmaisen ym., 2015). Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2022) selitetään inkluusioperiaatetta, jonka mukaan kaikki lapset ovat oikeutettuja 
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osallistumaan yhdessä varhaiskasvatukseen erilaisista taustoistaan tai rajoitteistaan huolimatta 

(OPH, 2022, s. 11). 

Kolehmainen kollegoineen (2015) näkee kotimaisen tutkimuksen vähäisyyden syyksi myös 

sen, että nivelvaihe varhaiskasvatuksesta kouluun jää helposti kahden järjestelmän väliin unoh-

duksiin. Kouluvalmiuden itsenäinen tutkimustieto on jäänyt puutteelliseksi, koska sitä on tut-

kittu yleensä osana poikkeavaa koulunaloitusta, lähinnä koululykkäyksen yhteydessä (Koleh-

mainen ym., 2015; Linnilä, 2006, s. 32). Linnilä (2006, s. 28) mainitsee, että lapsen iän sijaan 

nykyään keskustellaan siitä, onko koulu valmis tarjoamaan oikeanlaista opetusta eri kehitysvai-

heissa oleville lapsille. Linnilä pohtii myös sitä, onko kouluun menevän lapsen osattava jo op-

pimisen taitoja sen sijaan, että koulu olisi paikka, jossa niitä hankitaan. 

2.3 Lapsen kouluvalmius vai koulun valmius 

Kouluvalmiuskeskustelun pääpaino on siirtynyt 2010-luvulla koulun valmiuteen vastaanottaa 

kaikenlaiset oppilaat (Kolehmainen ym. 2015). Linnilä (2006) toteaa koulun valmiudessa ole-

van haasteita vastaanottaa myös tukea tarvitsevat lapset; merkityksellistä on oppimisvaikeuk-

sien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä riittävä tuki. Hänen mukaansa koulun tulee 

tuntea lapsuuden maailma ja olla valmis kuulemaan lapsen ääni, joka on erilainen kuin aikuisen 

ääni. Lapsi kokee koulunaloituksen luonnollisena jatkeena esiopetusvuodelle. Lapselle tärkeää 

on yhteisöllisyys, johon kuuluu kaverit ja leikit heidän kanssaan. Lapsi ei pohdi asioita, joita 

hän ei vielä osaa. (Linnilä, 2011, s. 36–37, 264.)  

Leppälä (2007) kritisoi suomalaista koulutusjärjestelmää. Hän ihmettelee sitä, että oppilaat, 

jotka tarvitsevat erityisopetusta, aloittavat koulun jo 6-vuotiaana pienryhmässä. Sen sijaan 

yleisopetukseen tuleville oppilaille, joilla on haasteita oppimisvalmiuksissa, suositellaan kou-

lulykkäystä. Hänen mukaansa peruskoulu ei vielä ole lapsikypsä. (Leppälä, 2007, s. 20.) Luuk-

kainen (2004, s. 5) mainitsee, että opettajuuteen liittyvällä muutoksella voidaan vaikuttaa eniten 

koulun muutokseen; koulu ei voi muuttua, jos opettajuus ei muutu. Heinonen (2005) muistuttaa 

oppimissuunnitelmien tärkeyttä koulussa, mutta painottaa sitä, etteivät uudet oppimissuunnitel-

mat muuta koulua, vaan siihen tarvitaan opettajien perehtyneisyyttä.   

Saloviita (2006) toteaa avoimen koulun mallissaan tavoitteesta, jossa lapsi aloittaisi yleisope-

tuksen omassa lähikoulussaan tuen tarpeestaan huolimatta. Tuen kolmiportainen malli on vauh-

dittanut koulun valmiuden tarkastelua opetuksen järjestämisen kannalta (Kolehmainen ym., 
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2015). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman 

(2016) mukaan tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu tai erityinen tuki, joita varhaiskasva-

tukseen ja esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada oppimisensa haasteisiin lain 

mukaisesti (OPH, 2016, 2022).  

Kolehmainen ja kollegat (2015) määrittävät koulun valmiutta erilaisten lasten vastaanottamisen 

muodostumisessa, ja toteavat merkittävinä asioina opettajan ammattitaidon, lapsuuden kunni-

oittamisen ja kasvatuskumppanuuden vanhempien, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Myös Dockett ja Perry (2009, s. 22) pohtivat koulun valmiutta ottaa vastaan erilaiset lapset. He 

pitävät tärkeänä sitä, että henkilökunta on sitoutunut kehittämään opetusta ja vastaamaan lasten 

tuen tarpeisiin. Linnilä (2006, s. 264) nostaa esille koulun valmiuden haasteena kasvatuskump-

panuuden osaamisen, jolloin tulee huomioida vanhempien asiantuntijuus omaa lastaan kohtaa 

sekä tasavertainen dialogi eli vuoropuhelu vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa.   
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3 KASVATUSYHTEISTYÖ 

Tässä luvussa kuvataan vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa tehtävää kasvatusyhteis-

työtä, jota aikaisemmin kutsuttiin kasvatuskumppanuudeksi. Kasvatusyhteistyö nähdään tär-

keänä lapsen kasvua ja kehitystä tuettaessa. Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan moniam-

matillisessa yhteistyössä. Tässä tutkielmassa kasvatusyhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta 

käytetään synonyymeinä ja tasa-arvoisina käsitteinä.  

3.1 Kasvatusyhteistyön käsite ja tavoitteet 

Yhteistyötä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa kutsutaan monilla eri käsitteillä. Karila 

(2006, s. 92) pohtii vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuorovaikutuksen tarkastelua 

eri aikoina. Vuorovaikutusta on arvioitu eri näkökulmista ja on käytetty erilaisia käsitteitä, ku-

ten yhteistyö, tukeminen ja kumppanuus. Hänen mukaansa käytetyillä käsitteillä on merkitystä, 

sillä ne ilmaisevat kasvatusyhteistyön luonnetta ja yhteistyöhön osallistuvien osapuolten ase-

maa ja valtaa. (Karila, 2006, s. 92.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) sekä aiem-

massa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on käytetty käsitettä kasvatuskumppanuus. Uusimmat 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022) ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2016) eivät sisällä enää käsitettä kasvatuskumppanuus (OPH, 2016, 2022). 

Kekkonen (2012) toteaa, että kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan lapsen kasvun ja kehityksen tu-

kemista yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa työskentelevän kasvatushenkilöstön kanssa. 

Vanhempien oma asiantuntemus lapsesta ja kasvatushenkilöstön ammatillinen osaaminen yh-

distyvät, jolloin tavoitteena on lapselle paras mahdollinen tuki (Kekkonen, 2012, s. 42). Leppälä 

(2007, s. 188) mainitsee, että vanhempia ja heidän asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää las-

tensa ”tulkkeina” oppimiseen liittyvissä tukitoimissa.  

Yhteistyön tärkeys vanhempien ja varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön kanssa ko-

rostuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022), jonka mukaan yhteistyön tavoitteena 

on sitoutua yhdessä lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. 

Kasvatusyhteistyöhön sitoutuminen sekä tasavertainen kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen 

perustuva suhde edellyttää aikaa, tilaa ja ammatillista osaamista (Kaskela & Kekkonen, 2006, 

s. 3; OPH, 2022; Tiilikka, 2005, 172). Vanhempien ja kasvatushenkilöstön roolit näyttäytyvät 

tasavertaisina, mutta tehtävät ovat erilaisia (Kekkonen, 2012, s. 42). 
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Kaskelan ja Kekkosen (2006) mukaan kasvatuskumppanuuden tulee lähteä lapsen tarpeista ja 

sen tulee toteuttaa lapsen etua. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että lapsi tulee koko-

naisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Yhteistyön tavoitteena on myös tun-

nistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhain ja etsiä vanhempien kanssa yhdessä lasta tu-

kevat toimintatavat. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 17–18.) Kekkonen (2012) mainitsee, että 

kasvatuskumppanuudessa henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset yhteistyölle ja sen järjes-

tämiselle kasvatusvastuun ja -oikeuden kuuluessa vanhemmille. Kumppanuudessa tärkeää on 

vuorovaikutus, jossa näkyvät kunnioitus, luottamus ja kuuleminen toisia kohtaan sekä vuoro-

puhelu (Kekkonen, 2012, s. 42–43). Yhteistyö edellyttää tasavertaista, luottamuksellista ja 

avointa vuorovaikutusta vanhempien ja henkilökunnan kesken sekä halua kuunnella toisia (Es-

tola ym., 2020, s. 30–31; OPH, 2022, s. 30). Lisäksi Kaskela ja Kekkonen (2006, s. 18) painot-

tavat myönteisen ilmapiirin ylläpitämistä erityisesti ongelmatilanteissa. 

3.2 Kasvatusyhteistyön merkitys 

Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä pidetään merkityksellisenä lapsen tasapainoisen kehi-

tyksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta (OPH, 2022, s. 30–31). Myös Ojala (2015, 

s. 111) painottaa kasvatuskumppanuuden tärkeyttä, ja hän nimeää sen tietoiseksi sitoumukseksi 

huoltajien ja heidän lastensa kanssa työskentelevien välillä; sen avulla halutaan olla tukemassa 

lasten kasvatusta, kehittymistä ja oppimista. 

Helenius ja Lummelahti (2018, s. 190) toteavat, että opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteis-

työssä huoltajien kanssa jokaisen lapsen kehitystason ja tarpeen mukaan. Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2016, s. 25) mainitaan, että opetuksen järjestäjän tulee vastata yh-

teistyön kehittämisestä huoltajien kanssa. Lapsen kasvusta ja oppimisen etenemisestä keskus-

tellaan yhdessä huoltajien kanssa. Erityisen merkityksellisenä yhteistyö nähdään lapsen kasvun 

ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Nivelvaiheissa, kuten lapsen siirtyessä esi-

opetuksesta kouluun, tavoitteena on siirtää opetuksen, oppimisen tuen ja oppilashuollon järjes-

tämisen kannalta tärkeä tieto yksiköstä toiseen (OPH, 2016, s. 25–26.) Yhteistyössä tärkeää on 

huoltajien kanssa käydyt keskustelut alkavan opetuksen tavoitteista, tehtävistä ja toimintata-

voista (OPH, 2016, s. 26; Sahin, Sak & Tuncer, 2013, s. 1711). 

Linnilä (2006) pitää tärkeänä askeleena vanhempien asiantuntijuuden huomioimista silloin, kun 

aletaan rakentaa kasvatuskumppanuutta (Linnilä, 2006, s. 258). Ojala (2020) toteaa, että esi-

opetuksessa oleva lapsi on oppiva ja kehittyvä yksilö, josta opettajat ja vanhemmat tarvitsevat 
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monipuolista tietoa. Keskustelu kasvatuksen tavoitteista vanhempien ja henkilökunnan kesken 

näkyy myönteisenä lapsen kehittymisessä (Ojala 2020, s. 24, 148). Silvén, Mattinen, Lepola ja 

Husu (2013, s. 53) selittävät, miten vanhemmat yhdessä toisiaan täydentäen voivat olla tuke-

massa lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä. Myös Alila ja Eskelinen (2014) tuovat esille, että 

vanhemmat pitävät varhaiskasvatusta ja siihen liittyvää esiopetusta tärkeänä palveluna ja kas-

vatuskumppanuutta merkityksellisenä. Heidän mukaansa vanhemmat kokevat yhteistyön kas-

vatushenkilöstön kanssa riittäväksi lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta käydyissä 

keskusteluissa ja kokevat mielipiteidensä ja kasvatusnäkemyksensä kunnioituksen (Alila & Es-

kelinen, 2014, s. 36, 44). 

Leppälä (2007) painottaa kasvatushenkilöstön ja vanhempien yhteistyön merkityksen tärkeyttä, 

jotta sosiaalinen kasvatus ja tiedollinen oppiminen onnistuisi. Tiivis yhteistoiminta kodin ja 

koulun välillä auttaa ymmärtämään lasta paremmin, jolloin on mahdollista tukea lapsen kasvua 

ja oppimista (Leppälä, 2007, s. 188). Tiilikan (2005) mukaan vanhempien kasvatuskäsitysten 

tunteminen ja ymmärtäminen auttavat kasvatuksen ammattilaisten toimintaa niin, että voidaan 

huomioida paremmin perheiden erilaisuutta ja samalla tukea kasvatuskumppanuutta (Tiilikka, 

2005, s. 172).  
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4 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

Tässä luvussa määritellään tutkielmassa käytetyn moniammatillisen yhteistyön käsitettä. Mo-

nialaisuutta ja verkostoyhteistyötä käytetään moniammatillisen yhteistyön synonyymeina. Mo-

niammatillisella yhteistyöllä on tärkeä merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. 

Esiopetuksessa annettavassa tuessa käydään läpi lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa, 

jotka ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

4.1 Moniammatillisen yhteistyön käsite ja tavoitteet 

Moniammatillisen yhteistyön käsitettä käytetään moninaisissa merkityksissä ja sen avulla ku-

vataan monenlaisia asiantuntijoiden yhteistyötapoja. Yleisimmin moniammatillisuuden näh-

dään olevan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä 

työryhmissä tai verkostoissa. (Isoherranen, Rekola & Nurminen, 2008, s. 33; Karila & Num-

menmaa, 2001, s. 3.) Nummenmaa (2011, s. 181) mainitsee, että moniammatilliseen yhteistyö-

hön yhdistetään yleensä verkostomainen yhteistyö, ja käsitteitä käytetäänkin usein toistensa sy-

nonyymeina. Valtaa, tietoa ja osaamista on Kontion (2010, s. 6) mukaan mahdollista jakaa, kun 

jokaisella oman alansa asiantuntijalla on osaamista ja valtuuksia tiettyihin työtehtäviin. Mo-

niammatillisessa yhteistyössä tulisi voida koota yhteen ja prosessoida tarpeellinen tieto ja osaa-

minen yhteisen tavoitteen rakentumiseksi (Isoherranen ym., 2008, s. 33).   

Karila ja Nummenmaa (2001) määrittelevät varhaiskasvatuksessa nähdyn sisäisen ja ulkoisen 

moniammatillisuuden. Sisäisellä moniammatillisuudella tarkoitetaan päiväkodin eri ammatti-

ryhmien toimintaa yhteisten tavoitteiden eteen. Ulkoiseen moniammatillisuuteen kuuluu samo-

jen perheiden ja lasten kanssa toimivien varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden ammatti-

laisten, kuten psykologin tai toimintaterapeutin, yhteistyö. (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 41–

42.) Silvèn kollegoineen (2013, s. 69) painottaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan tekevän yhä 

enemmän yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa, mikä lisää myös varhaiskasvatustyön yhteis-

kunnallista merkitystä. Kupila (2020) toteaa työelämän monitahoisuuden vaativan eri varhais-

kasvatuksen asiantuntijoilta yhteistyössä toimimista ja vastuunottamista lasten hyvästä elä-

mästä ja sen tukemisesta. Hän painottaa yhteisöllisyyden ja yhteistyökyvyn kehittymistä. Hän 

näkee yhteistyön päämääräksi yksittäisen kasvatusalan ammattilaisen sitouttamisen prosessiin, 

jossa oma asiantuntijuus vahvistuisi ja yhteistyö toisten kanssa toisi uusia ajattelutapoja amma-

tillisiin kysymyksiin. (Kupila, 2020, s. 320.) 
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Pärnä (2012) toteaa, että moniammatillisessa yhteistyössä pyritään toimimaan asiakkaan par-

haaksi. Erilaisen koulutuksen saaneiden, eri ammattinimikkeillä olevien ja monenlaisista taus-

tayhteisöistä tulevien työntekijöiden tulisi yhteistyössä toimien tuoda oma ammattitaitonsa ja 

tietonsa yhteiseen käyttöön ja kohdata toisensa joustavasti (Pärnä, 2012, s. 50). Sipari (2008, s. 

36–37) korostaa, että pelkästään henkilökohtainen asiantuntijuus ei ole riittävää, vaan tarvitaan 

moniammatillista lapsen kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvää kokonaisvaltaista tarkastelua.  

Lockhardin ja Woodin mukaan moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata prosessina, jossa 

yhteistä ongelmaa on suunnitelmallisesti käsittelemässä kaksi tai useampi ammattilainen. Am-

mattilaisten tiedot jaetaan tasavertaisesti kunnioittaen toisten mielipiteitä (viitattu lähteessä Iso-

herranen, 2012, s. 21). Kontio (2010, s. 8) painottaa, että moniammatilliseen yhteistyöhön osal-

listuvilta vaaditaan vastuunottoa, kuuntelu- ja ilmaisutaitoa sekä oman tehtävän ja kokonai-

suuksien selkeää ymmärtämistä. Isoherranen ja kollegat (2008) selittävät, että moniammatilli-

sessa yhteistyössä tarvitaan tasavertaista vuorovaikutusta, jossa tieto ja eri näkökulmat voidaan 

yhdistää. Erilaisiin toimintaympäristöihin tulee löytää sopivat yhteistyömallit, jotta tiedon pro-

sessointi yhdessä olisi mahdollista (Isoherranen ym., 2008, s. 36).  

4.2 Lapsen tukeminen esiopetuksessa 

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus ja mahdollisuus oppia ja osallistua opetukseen omista läh-

tökohdistaan sekä saada suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta (Lou-

hela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 54; Nyyssölä & Vitikka, 2013, s. 13; Sandberg, 2021, s. 

26). Lapsen tulee saada tarvitsemaansa tukea toimintaympäristöstä riippumatta (Alijoki & Pih-

laja, 2020, s. 271). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) painotetaan huoltajien 

ja kasvatushenkilöstön sekä monialaisen yhteistyön tärkeyttä lapsen tuen tarpeen havaitsemi-

sessa ja sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opettajat, erityisopettajat ja esiopetuksen muu 

henkilöstö toimivat yhteistyössä kulloinkin mukana olevien ammattihenkilöiden kanssa, joiden 

osallistumisen tarpeellisuus harkitaan tapauskohtaisesti. Periaatteena on tuen tarpeen arvioinnin 

jälkeen tehdä päätökset mahdollisimman pian esiopetuksen alkamisen jälkeen. Lapsen ikä ja 

edellytykset otetaan huomioon, kun oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Tavoitteena on turvata lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkuminen edelleen. (OPH, 2016, s. 

44, 46, 58–59.)  
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Louhela-Risteelä ja Meriläinen (2020) mainitsevat, että perusopetuslakiin (628/1998) täyden-

nettiin vuonna 2010 määritelmä kolmiportaisesta tuesta, joka toimii esiopetuksessa ja perus-

opetuksessa samoin periaattein. Heidän mukaansa kolmiportaisella tuella tarkoitetaan yleisen, 

tehostetun ja erityisen tuen vaiheita, joissa edetään askelmalta toiselle lapsen kasvuun ja oppi-

miseen tarvittava tuki huomioiden (Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 54–56). Lapsen 

tukea vahvistava muutos varhaiskasvatuslakiin tuli 1.8.2022, jossa määritellään kolmiportainen 

tuki myös varhaiskasvatukseen. Sen mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on tärkeä mer-

kitys lapsen myöhemmälle oppimiselle, ja siksi lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea 

oikea-aikaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2022).  

Sandberg (2021) painottaa lapsen kasvun, kehittymisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tavoitteel-

lista tukemista. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet edistävät parhaiten lapsen kasvua ja oppimista. 

Koko kasvatushenkilöstön tulee olla tukemassa lasta esiopetuksen laadun varmistamiseksi. Mo-

nialainen yhteistyö esiopetuksessa sekä työyhteisön sisällä että tarvittaessa muiden asiantunti-

joiden kanssa on merkittävää. (Sandberg, 2021, s. 29–30.) Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) puhutaan kasvun ja oppimisen tuesta, joka yhdessä oppilashuollon kanssa 

muodostaa kokonaisuuden. Lapselle annettavan tuen tulee olla joustavaa, suunnitelmallista ja 

sen tulee muuttua lapsen tuen tarpeen mukaan. Lapsen myönteinen käsitys itsestään kehittyy, 

kun hän saa onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmässä toimimisessa. (OPH, 2016, s. 

44.)  

Yleinen tuki kuuluu jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle, ja se on Sandbergin (2021, s. 32) 

mukaan laadukasta pedagogiikkaa. Yleinen tuki suunnitellaan lasten tarpeista käsin ja se poh-

jautuu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Sen rakentaminen aloitetaan turvallisen 

ja myönteisen ilmapiirin luomisella ryhmään, jolloin lasten ja aikuisten on hyvä tutustua toi-

siinsa ja ryhmäytyä keskenään. Silloin on mahdollista saada aikaan toisia huomioiva ja kannat-

televa yhteisö. Vuorovaikutustaitojen harjoittelulla on suuri merkitys. Turvallinen ilmapiiri 

mahdollistaa sen, että lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja toimia omien taitojensa ja osaamisensa 

tasolla. (Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 54, 56–57; Sandberg, 2021, s. 32.)  

Mikäli yleinen tuki nähdään riittämättömäksi, tehdään lapsen kokonaistilanteesta pedagoginen 

arvio. Pedagogisessa arviossa huomioidaan ja arvioidaan lapsen kasvun ja oppimisen kokonais-

tilanne ja kuvataan lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet. Pedagogisessa arviossa tuodaan esille 

myös yleisessä tuessa käytetyt tuen muodot ja menetelmät ja arvioidaan niitä. Jos lapsen siirty-

minen yleisen tuen portaalta tehostetun tuen portaalle nähdään tarpeelliseksi, hänelle tulee 
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tehdä tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Tähän suunnitelmaan lisätään tavoitteellisempia, 

yksilöllisempiä, pitkäjänteisempiä ja monipuolisempia tukitoimia lapselle. Tehostetussa tuessa 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan tarjoamat osa-aikaiset tukimuodot ovat merkittäviä. Tehos-

tettu tuki tulee suunnitella kokonaisuutena, ja lapselle suunnitellaan yleensä useita tukimuotoja. 

(Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 62–63; OPH; 2016, s. 46; Sandberg, 2021, s. 33.) 

Sandberg (2021) mainitsee, että tehostettu tuki voidaan suunnitella rajatuksi ajaksi tai se voi 

olla käytössä koko esiopetusvuoden ajan. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava työ-

väline arkeen lapsen tueksi. Yhteistyö korostuu tehostetun tuen oppimissuunnitelmassa. Mui-

den asiantuntijoiden tarjoaman tuen lisäksi vanhempien tarjoama tuki merkitään oppimissuun-

nitelmaan, sillä lapsen kasvuun ja oppimiseen tulee antaa tukea lapsen kaikissa oppimis- ja 

kasvuympäristöissä. (Sandberg, 2021, s. 34). 

Jos tehostetun tuen pedagogiset järjestelyt ja menetelmät koetaan liian vähäisiksi eikä tavoit-

teita saavuteta, lapselle tehdään Sandbergin (2021) mukaan moniammatillisessa yhteistyössä 

pedagoginen selvitys. Selvitys laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä, jolloin mukana ovat 

esiopetuksesta vastaavan opettajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden lisäksi lapsen van-

hemmat ja lapsi itse. Selvityksen perusteella arvioidaan, tarvitseeko lapsi erityistä tukea. Eri-

tyisessä tuessa lapsi saa vahvinta tuen tasoa. Tämä päätös on hallintopäätös, jossa esiopetuksen 

järjestäjän tulee kuulla lasta ja huoltajaa ennen erityisen tuen päätöksen tekoa.  (Sandberg, 2021, 

s. 35–36)  

Louhela- Risteelä ja Meriläinen (2020, s. 65) mainitsevat, että vaikka yleensä edetään yleisestä 

tuesta tehostettuun ja sen jälkeen tehostetusta tuesta erityiseen tukeen, voidaan tästä tietyistä 

syistä myös poiketa. Sandberg (2021, s. 36) selventää erityisen tuen päätöksen tekemistä ilman 

edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteel-

lisen arvioin mukaan se on lapselle tarpeellista. Perusteena erityiselle tuelle on silloin lapsen 

vamma, sairaus tai kehitysviivästymä, jolloin lapsen fyysinen, psyykkinen tai kognitiivinen 

suoriutumiskyky on laskenut pysyvästi. (Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 65; Sandberg, 

2021, s. 36.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan erityistä tukea annetaan lapselle 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos ne eivät toteudu muutoin riit-

tävästi. Lapselle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS). Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin liit-



 

18 

 

tyen. HOJKS laaditaan aina yhteistyössä vanhempien kanssa, ja siihen kirjataan lapsen tukemi-

seen tarvittavat yhteistyötahot ja palvelut sekä vastuunjako. Kokonaisvaltainen ja suunnitelmal-

linen kasvun ja oppimisen tukeminen edistää lapsen oppimisedellytyksiä. Onnistumisen ja op-

pimisen ilo kuuluu myös erityistä tukea saavalle lapselle. Erityisopetuksen lisäksi lapselle tulee 

tarjota myös muuta esiopetuksen tukea, kuten yksilökohtaista oppilashuoltoa, tulkitsemis- ja 

avustamispalveluja ja erityisiä apuvälineitä. (OPH, 2006, s. 48, 50; Sandberg, 2021, s. 36–37) 

Sandberg (2021, s. 30) toteaa tuen moninaisuuden, tehokkuuden ja tiiviyden erottavan tuen ta-

sot toisistaan ja mainitsee monialaisten tuen muotojen usein täydentävän toisiaan. Tukeen tar-

vittavat arviot ja suunnitelmat tehdään yhteistyössä opettajan, erityisopettajan, lapsen huolta-

jien ja muun lapsen kanssa toimivien ammattihenkilöiden kanssa heti tuen tarpeen ilmaantu-

essa. Tehostetun ja erityisen tukimuotojen välillä oleva ero näkyy siinä, että tehostetun tuen 

mukaisen opetuksen antajana on ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opettaja erityisopettajan tuen 

lisääntyessä ja vahvistuessa. (Louhela-Risteelä & Meriläinen, 2020, s. 54–56, 64; Sandberg, 

2021, s. 30.)  

Sandbergin (2021) mukaan tuen muodot voivat muuttua kesken esiopetusvuoden lapsen taito-

jen kehittyessä. Pedagogista tukea annetaan lapselle niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen 

tuen tarpeen muuttuessa tuen portailla voidaan siirtyä kumpaankin suuntaan, joten on tärkeä 

arvioida, että lapsen saama tuki on sopivaa lapsen tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden. Lapsen 

oikeus ja ammattilaisen velvollisuus on arvioida ja päivittää pedagogisia suunnitelmia säännöl-

lisesti. (Sandberg, 2021, s. 38.) 
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS 

Tämän tutkielman lähtökohdaksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkielmassa 

tavoitellaan vanhempien omia kuvauksia siitä, miten he ovat kokeneet moniammatillisen yh-

teistyön lapsensa koululykkäyksen yhteydessä, ei koululykkäyksestä yleensä (ks. Vilkka, 2015, 

s. 118). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kuvaus, ymmärrys ja tulkinta tutkitta-

vasta ilmiöstä, tässä tapauksessa koululykkäykseen liittyvistä vanhempien kokemuksista (Es-

kola & Suoranta, 2005; Lichtman, 2013, s. 17). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, s. 

64) mukaan kohdejoukko tulee valita tarkoituksenmukaisesti, joten tämän tutkielman kohde-

ryhmäksi valittiin vanhempia, joiden lapset ovat saaneet koululykkäystä. Tämän laadullisen 

tutkielman pyrkimyksenä on löytää ja paljastaa vanhempien kokemuksia niiden todentamisen 

sijaan (ks. Hirsjärvi ym., 2009, s. 161). 

Tämän tutkielman tutkimuskysymys on seuraava: 

1. Miten koululykkäyslapsen vanhemmat kokevat moniammatillisen yhteistyön?  

5.1  Aineiston kerääminen ja tutkimusjoukon kuvaus 

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelumenetelmää hyödyntäen. Hirsjärven ja Hur-

meen (2010) mukaan haastattelu on laadullisessa tutkimuksessa yleisin aineistomuoto. Haas-

tattelujen avulla saadaan monipuolista tietoa, ja tutkijan on hyvä tarkentaa ja tehdä lisäkysy-

myksiä tarvittaessa. Teemahaastattelu on yleisin haastattelumenetelmä, jossa teemat on mietitty 

etukäteen, mutta tarkkoja kysymyksiä ei ole annettu valmiiksi. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, s. 

41, 47–48.) Teemahaastattelu valittiin tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, koska 

suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavien ääni saadaan paremmin esille. Lisäksi teemahaastat-

telussa kysymykset voidaan kohdentaa tiettyihin teemoihin. (ks. Hirsjärvi & Hurme, 2010, s. 

41.) 

Haastattelun avulla on mahdollista saada henkilökohtainen suhde haastateltavaan. Kokkonen ja 

Pyykkönen (2015, s. 98) kirjoittavat, että luottamusta pidetään tärkeänä onnistuneen haastatte-

lun edellytyksenä, ja luottamuksellisen suhteen saaminen haastattelijan ja haasteltavan välille 

parantaa vuorovaikutusta. Luottamus näkyi tämän tutkimuksen haastatteluissa siten, että haas-

tateltavat pitivät aihetta tärkeänä. He kertoivat ajatuksensa ja kokemuksensa mahdollisimman 

tarkasti. 
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Tutkimusjoukkona oli neljä koululykkäyksen saaneiden lasten (n=4) äitiä, jotka lupautuivat tut-

kijan haastateltaviksi kesäkuun 2022 alussa erään Facebook-ryhmässä tapahtuvan tutkimusai-

heen esittelyn jälkeen (LIITE 1). Osallistujille lähetettiin elokuun 2022 alussa sähköpostitse 

teemahaastattelurunko, jonka avulla heillä oli mahdollisuus pohtia asioita etukäteen. Kysymyk-

set ovat avoimia, jotta vastauksista tulee mahdollisimman monipuolisia. Haastattelut tehtiin pu-

helimitse ja ne äänitettiin puhelimen sanelinsovelluksella. Haastattelujen kesto vaihteli 20 mi-

nuutista 44 minuuttiin. Puhelun alussa haastateltaville kerrottiin, että tutkielmassa noudatetaan 

tutkimuksen tieteellistä hyvää käytäntöä, johon kuuluu salassapitovelvollisuus (TENK, 2021). 

Tutkimukseen osallistuvien nimet pysyvät salassa eikä heitä voida tunnistaa. Haastattelutilan-

teessa avoimia kysymyksiä on suorassa vuorovaikutustilanteessa helppo tarkentaa ja esittää li-

säkysymyksiä. 

Aineistonkeruun alussa ei etukäteen tehty päätöstä, kuinka monta tapausta tutkitaan (Hirsjärvi, 

ym., 2009, s. 182). Haastattelujen alettua jatkettiin siihen asti, kun saatiin uutta tietoa tutkimus-

tehtävän kannalta. Kun samat asiat alkoivat toistua haastatteluissa, saavutettiin saturaatiopiste, 

ja todettiin aineistoa olevan riittävästi. (ks. Hirsjärvi, ym., 2009, s. 182.) Haastateltavia äitejä 

oli yhteensä neljä (n=4). 

Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi peruslitteroinnilla sanatarkasti puhekieltä noudattaen. Litte-

rointialustana käytettiin apuna tietokoneen Word-saneluohjelmaa. Haastatteluissa esille tulleet 

asiat, joilla ei ollut merkitystä tutkimuksen kannalta, jätettiin kirjoittamatta. Litterointi tapahtui 

heti jokaisen haastattelun jälkeen, jolloin tekstiä syntyi yhteensä 22 sivua. Litteroinnin jälkeen 

aineistoa luettiin ja nostettiin esiin merkityksellisiä ilmauksia, joista muodostettiin pelkistetyt 

ilmaukset.  

Seuraavassa selitetään taustatietoja tutkimusjoukkoon kuuluvista äideistä ja koululykkäyksen 

saaneista lapsista. Heidän nimensä on muutettu anonymiteetin varmistamiseksi. Lasten tarvit-

seman tuen lisäksi selvitetään, oliko päätös koululykkäyksestä vanhempien itsensä tekemä vai 

oliko se tehty moniammatillisen yhteistyön tuloksena. 

Maijan lapsella on vaikea kielen kehityksen erityisvaikeus ja aistipulmia, ja lapsi on saanut 

ADHD-diagnoosin. Lapsi kävi molemmat esiopetusvuotensa koulun puolella järjestettävässä 

esiopetuksessa. Moniammatillisessa yhteistyössä tehty päätös koululykkäyksestä oli ollut yksi-

mielinen sekä perheen että asiantuntijoiden puolelta.  



 

21 

 

Astan lapsella on puheen viivästymää ja tarkkaavuuden häiriö. Hänellä on myös keskittymis-

vaikeuksia. Koululykkäys tuli äidille mieleen jo edeltävänä keväänä ennen esiopetusvuoden 

alkua, kun lapsen taidot olivat jäljessä. Hän oli ensimmäisen esiopetusvuotensa koulun puolella 

ja toisen vuoden päiväkodin pienryhmässä, johon hän sai myös oman avustajan. Päätös koulu-

lykkäyksestä oli yksimielinen. 

Tiinan lapsen kehitysviivästymä huomattiin jo alle vuoden ikäisenä. Koululykkäys oli selvä jo 

ennen esiopetusvuoden alkua sekä vanhemmille itselleen että kasvatusalan asiantuntijoille. 

Vanhemmat halusivat lapselleen pienryhmän ensimmäiseksi esiopetusvuodeksi, ja toisen vuo-

den lapsi oli yleisopetuksen ryhmässä. Lapsi kävi molemmat esiopetusvuotensa koulun puo-

lella. 

Essin lapsi syntyi keskosena. Haasteita lapsen kehityksessä on ollut alusta asti. Lapsella on 

ADHD-diagnoosi. Lapsen ollessa 5-vuotias pohdittiin moniammatillisessa yhteistyössä koulu-

lykkäystä. Koululykkäyspäätös varmistui ensimmäisen koulun puolella järjestettävän esiope-

tusvuoden alussa, ja äiti oli tyytyväinen päätökseen.  

5.2 Aineiston fenomenografinen analyysi 

Huusko ja Paloniemi (2006) toteavat, että laadullisen tutkimuksen yksi laajasti käytetty mene-

telmä ja tutkimusote on fenomenografia. Heidän mukaansa fenomenografisen tutkimuksen 

kohteeksi muotoutuvat erilaiset käsitykset arjen ilmiöistä sekä niiden ymmärtämiseen liittyvät 

tavat (Huusko & Paloniemi, 2006). Tässä tutkielmassa aineiston analyysimenetelmäksi valikoi-

tui fenomenografinen lähestymistapa, koska tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä haastatte-

luissa esille tulleiden keskustelujen avulla painottamaan vanhempien ymmärrystä ja kokemuk-

sia moniammatillisesta yhteistyöstä. Tutkielmassa pyritään tuomaan esille vanhempien koke-

mat asiat niin, että tutkijan omat tiedot ja uskomukset eivät muuta kokemusten laatua ja tulkin-

taa (Niikko 2003, s. 31–32, 35).  

Tässä tutkielmassa etsitään ilmiön merkityksiä ja rakennetta, mitä Niikko (2003, s. 31) pitää 

tärkeänä fenomenografisessa tutkimusotteessa. Creswell (2007, s. 40) painottaa sitä, että tar-

koituksena on ymmärtää monitahoisesti ja syvällisesti ihmisen kokemusta tutkittavasta ilmi-

östä. Tutkielmassa kiinnostus ilmiöihin nähdään toisen asteen näkökulmasta eli tutkitaan sitä, 
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millä tavalla vanhemmat ovat kokeneet moniammatillisen yhteistyön lapsensa koululykkäyk-

sen yhteydessä, sekä millaisia ajatuksia ja kokemuksia heillä on ympäröivästä maailmasta 

(Huusko & Paloniemi, 2006; Niikko, 2003, s. 25).  

Tutkielmassa lähdetään liikkeelle aineistolähtöisesti, jolloin aineistoon tutustutaan perusteelli-

sesti. Aineistoa käsitellään kokonaisuutena, sillä erilaiset ilmiöt aineiston sisällä riippuvat ko-

konaisuudesta (Huusko & Paloniemi, 2006; Niikko, 2003, s.31). Niikko (2003, s. 33) painottaa 

ensimmäisessä vaiheessa tapahtuvaa aineiston huolellista lukemista, jotta siitä voi muodostaa 

kokonaiskäsityksen. Tutkimuksessa syvällisen aineistoon tutustumisen lisäksi etsitään merki-

tyksellisiä ilmauksia tutkimuskysymystä ajatellen. Pääosassa on silloin aineisto, eivätkä tutkit-

tavat itse. Ylös kirjoitettuja merkityksellisiä ilmauksia tuli 86. Esimerkiksi alkuperäisen il-

mauksen ”miun mielestä tuo toimintaterapia loppui liian aikaisin” johdettu pelkistetty ilmaus 

on ”tuen lyhytaikaisuus” ja ilmauksen ”no, siis niitä palavereja oli niinku koko ajan” pelkis-

tetty ilmaus oli ”palaverien suuri määrä”. 

Toinen vaihe on Niikon (2003, s. 34) mukaan etsimistä, lajittelua ja ryhmittelyä aineistosta 

nousevien merkityksellisten ilmausten kesken. Tutkielman tässä vaiheessa vertaillaan toisiinsa 

merkityksellisiä ilmauksia, jotka jaetaan erilaisiin ryhmiin ja teemoihin. Merkitykselliset il-

maukset, kuten avustajien puute ja puheterapeuttien vähäisyys yhdistyvät ryhmäksi, joka ni-

mettiin vanhempien kritiikiksi ja toisena esimerkkinä vanhempien oltava aktiivisia saadakseen 

tukea ja vanhemmilta vaaditaan oma-aloitteisuutta yhdistyvät ryhmäksi, joka nimettiin van-

hempien vaatimuksiksi. 

Kolmannessa vaiheessa Niikon (2003) mukaan tutkijan tulee muodostaa saamistaan ryhmistä 

alatason kategorioita, jotka saadaan määrittämällä kategoriarajat. Tässä tutkielmassa vertaillaan 

merkitysyksiköitä koko aineistosta saatujen merkitysten joukkoon. Kategorioiden rajat pyritään 

muodostamaan niin, että jokainen kategoria ilmaisee oman tapansa kokea ilmiö (Niikko, 2003, 

s. 36). Myös Huusko ja Paloniemi (2006) painottavat sitä, että kategoriat tulisi olla rakennettu 

niin, etteivät ne ole päällekkäisiä, mikä on huomioitu tämän tutkimuksen alatason kategorioiden 

määrittämisen vaiheessa. Martonin mukaan fenomenografisen kategorioiden rakentaminen ja 

sisällön analyysi erotetaan niin, että kategoriat syntyvät analyysiprosessin kuluessa eikä niitä 

määritetä etukäteen, mikä on otettu tässäkin tutkimuksessa huomioon (viitattu lähteessä Niikko, 

2003, s. 36).  

Alatason kategorioissa päädytään kuuteen erilaiseen kategoriaan (Taulukko 1). Lapsen kehityk-

sen viivästymät ja lapsen diagnoosit on yhdistetty varhaisen kehityksen arvioinniksi, erilaiset 
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tukitoimet ja tuen järjestäminen yhdistyvät nimikkeeksi varhaiset tukitoimet. Opettajan tuki ja 

toimintaympäristöt liittyivät esiopetuksessa tarjotun tuen alle sekä palaverit ja muut yhteistyö-

muodot saivat nimikkeen muut tukimuodot. Vanhempien toiveet ja vanhempien vaatimukset liit-

tyivät vanhempien odotuksiksi ja vanhempien myönteinen palaute ja vanhempien kritiikki yh-

distyivät nimikkeeksi vanhempien palautteet. 

Neljännessä analyysivaiheessa kategoriat yhdistellään laaja-alaisemmiksi ylemmän tason kate-

gorioiksi eli kuvauskategorioiksi (Taulukko 1), jolloin muodostuu ns. ylätason kategoriajoukko 

(Niikko, 2003, s. 33–36). Tutkimuksen tässä vaiheessa otetaan huomioon teoreettiset lähtökoh-

dat. Marton kuvaa kuvauskategorioita muodollisiksi yhteenvedoiksi kuvauksista, ja näin ollen 

ne ovat tutkimustoiminnan päätuloksia (viitattu lähteessä Niikko, 2003, s. 36). 

Muodostuneet kolme ylätason kategoriaa selittävät vanhempien kokemuksia moniammatilli-

sesta yhteistyöstä. Nämä ylätason kuvauskategoriat kuvaavat sitä, mihin kolmeen kategoriaan 

vanhempien kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä voidaan jakaa. Moniammatillinen 

yhteistyö lapsen varhaisvuosina sisältävät varhaisen kehityksen arvioinnin ja varhaiset tukitoi-

met. Tässä ylätason kategoriassa halutaan nostaa esille varhaislapsuuden merkitys ja siinä ta-

pahtuvat kehityksen arvioinnit ja tukitoimet, sillä varhaislapsuus on tärkeää aikaa lapsen kas-

vulle ja kehitykselle, joten mahdollisten haasteiden ilmaantuessa niihin on tärkeä puuttua no-

peasti. Moniammatillinen yhteistyö lapsen siirtyessä kouluun yhdistää esiopetuksessa tarjotun 

tuen ja muut tukimuodot. Lapsen kouluvalmiutta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä 

yhdessä vanhempien kanssa ja arviointia tapahtuu yleensä heti esiopetusvuoden alussa. Lapsen 

saadessa koululykkäystä hän kertaa esiopetusvuotensa, joten tämän ylätason kuvauskategorian 

tarkoituksena on kuvata kahden esiopetusvuoden aikana tarjottua moniammatillista tukea.  Van-

hempien arviot moniammatillisesta yhteistyöstä pitää sisällään vanhempien odotukset sekä van-

hempien palautteet tuen saamisesta. Tämä ylätason kuvauskategoria korostaa vanhempien nä-

kemyksiä ja arvioita lapsen tukitoimista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Tällaisessa hori-

sontaalisessa kuvauskategoriasysteemissä luokat nähdään tason ja tärkeyden suhteen samanar-

voisina ja tasavertaisina (Niikko, 2003, s. 38).  
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Taulukko 1. Analyysissä muodostuneet ryhmät, alatason kategoriat ja ylätason kuvauskatego-

riat liittyen vanhempien kokemuksiin moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Analyysissä muodostuneet 

ryhmät 

Alatason kategoriat Ylätason kuvauskatego-

riat 

lapsen kehityksen viivästy-

mät 
varhainen kehityksen arviointi 

moniammatillinen yhteis-

työ lapsen varhaisvuosina 

lapsen diagnoosit 

erilaiset tukitoimet 
varhaiset tukitoimet 

tuen järjestäminen 

opettajan tuki 
esiopetuksessa tarjottu tuki 

moniammatillinen yhteis-

työ lapsen siirtyessä kou-

luun  

toimintaympäristöt 

palaverit 
muut tukimuodot 

muut yhteistyömuodot 

vanhempien toiveet 
vanhempien odotukset 

vanhempien arviot mo-

niammatillisesta yhteis-

työstä 

vanhempien vaatimukset 

vanhempien myönteinen pa-

laute 
vanhempien palautteet  

vanhempien kritiikki  
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6 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YH-

TEISTYÖSTÄ 

Tutkimuskysymys huomioiden tutkimusaineistosta saadut tulokset vanhempien kokemuksista 

moniammatillisesta yhteistyöstä lapsensa koululykkäykseen liittyen jakaantuvat Niikon (2003) 

analyysimallilla tehdyn analyysin mukaan kolmeen ylätason kuvauskategoriaan, joita ovat mo-

niammatillinen yhteistyö lapsen varhaisvuosina, moniammatillinen yhteistyö lapsen siirtyessä 

kouluun ja vanhempien arviot moniammatillisesta yhteistyöstä. Uljensin mukaan fenomenogra-

fisessa tutkimuksessa lopullisia tuloksia kuvailtaessa tulisi pysytellä arkikielessä, jotta kuvauk-

set kokemuksista ja käsityksistä tulisivat parhaiten esille (viitattu lähteessä Niikko, 2003, s. 39). 

Tässä tutkimuksessa suorat lainaukset on liitetty kuvauskategorioiden yhteyteen, jolloin lukijan 

on helpompi seurata kuvauskategorioiden muodostumista tutkijan päättelyn ja perustelujen seu-

rauksena (Niikko, 2003, s. 39). Suorien lainausten avulla on mahdollista seurata tutkijan muo-

dostamien kuvauskategorioiden syntymistä, ja ne esitetään tutkijan tulkintojen tueksi, jotta lu-

kija voi tarkastella tutkittavan kokemuksia ja tutkijan tekemiä tulkintoja. Tulkintojen ei tulisi 

muuttaa sitä, miten tutkittavat ovat asiat kokeneet (Ahonen, 1994). 

6.1 Moniammatillinen yhteistyö lapsen varhaisvuosina 

Moniammatillinen yhteistyö lapsen varhaisvuosina sisältää tuloksissa esille tulleet lapsen var-

haisen kehityksen arvioinnin ja varhaiset tukitoimet. Varhaisen kehityksen arvioinnissa tulokset 

liittyvät lapsen kehityksellisiin viivästymiin ja diagnooseihin. Varhaiset tukitoimet koostuvat 

erilaisista tukitoimista ja tuen järjestämisestä. 

Tutkimustuloksissa selviää, että monen lapsen kehityksen viivästymä on huomattu jo varhai-

sessa vaiheessa, jopa heti syntymän jälkeen. Tukitoimiin on ryhdytty pian tuen tarpeen huo-

maamisen jälkeen. Tosin tulokset osoittavat myös, että vanhempien huoli ja tukitoimien aloit-

tamiseen liittyvät toiveet eivät kohdanneet, kuten Astan tilanteessa kävi, jossa lapsen tuen tar-

peisiin tartuttiin vasta ensimmäisenä esiopetusvuonna. 

Vanhemmat kokevat, että tuen saaminen omalle lapselle on vaatinut vanhempien omaa aktiivi-

suutta ja oma-aloitteisuutta. Maijan lapsi oli varhaislapsuutensa perhepäivähoidossa, jonka ai-

kana äiti oli esittänyt huolensa lapsen kehityksestä. Äiti kokee, että lapsi ei olisi päässyt tuen 

piiriin, ellei äiti itse olisi vaatinut tutkimuksiin pääsyä. Lasta oli tutkittu lasten neurologian 
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osastolla ja kehityksellisten haasteiden vuoksi ja vanhempien toivomuksesta hän pääsi 5-vuo-

tiaana pienryhmään. Pienryhmässä päiväkodin johtaja kiinnitti huomiota Maijan lapsen kehi-

tykseen, jolloin pyydettiin erityisopettajan arviota lapsen kehityksestä. Tämän jälkeen lapselle 

tarjottiin erityisopettajan tukea viikoittain jo ennen esiopetusvuoden alkua. Lapsi pääsi myös 

puhe- ja toimintaterapiaan, ja nämä tukitoimet sekä erityisopettajan tuki jatkuivat myös ensim-

mäisenä esiopetusvuonna.  

”Nuo on ollut ihan pienestä pitäen tiedossa nuo vaikeudet, mutta niitä piti vähän 

niinku ruveta taistelemaan, että niitä ruvetaan tutkimaan.” (Maija) 

Maijan lasta on tutkittu sairaalassa, ja lapsella todettiin olevan haasteita erityisesti kuullun ym-

märtämisessä ja keskittymisessä. Lapsi on saanut ADHD-diagnoosin. Maija kertoo kokeneensa 

vahvasti diagnoosin saamisen. Hänen mukaansa suurin osa informaatiosta, jota hän sai diag-

noosin yhteydessä, jäi ymmärtämättä ja käsittämättä. Hänen mielestään diagnoosin ensim-

mäistä kertaa kuullessa vanhemmille pitäisi antaa aikaa pohtia saatua tietoa ennen kuin aletaan 

jakamaan ohjeita ADHD:sta ja siihen liittyvistä tukitoimista.  

”Sais infoa, mitä vois pyytää kouluun tai eskariin ja näin poispäin…että mitä tu-

kitoimia sinne vois pyytää.” (Maija) 

Tutkimustuloksista nousee esille se, että vanhempien huoli lapsesta ei välity aina kasvatushen-

kilöstölle. Astan lapsi ei ollut saanut minkäänlaista tukea varhaislapsuudessa, vaikka äiti oli sitä 

toivonut. Lapsen vaikeuksista keskittyä ja vilkkaudesta oli puhuttu jo päiväkodissa ennen esi-

opetusvuoden alkua. Ainoa tuki, mitä hän lapselleen sai, oli lähete lastenneuvolasta perhe- ja 

kasvatusneuvolaan, jossa he kävivät pari kolme kertaa. Käynnit Asta ilmaisee kokeneensa tur-

hana, sillä lyhyet keskustelut psykologin kanssa äidin voinnista eivät hänen mielestään autta-

neet lapsen pulmiin. Oman jaksamisen kyseenalaistamisen sijaan hän olisi toivonut tukea lap-

selleen. Asiantuntijalausunnot eivät vastanneet aina vanhempien kokemukseen lapsensa tuen 

tarpeesta. Astan lapselle tehtiin arviointi toimintaterapiassa, jossa taidot olivat arvioinnin mu-

kaan ikätasolla. Arvioinnissa lapsen ääniherkkyys tiedostettiin, mutta samalla todettiin, ettei 

hän tarvitse toimintaterapiaa ääniherkkyyteen. Tämä oli päätös, johon äiti pettyi. 

”Mutta ei me siihen sitte mitään sen enempää oo saatu, ku neuvolassa tekivät 

vaan tuonne perhe- ja kasvatusneuvolaan lähetteen. Käytiinkö me siellä kaks tai 

kolme kertaa ja se oli kyllä ihan tyhjän kanssa, että se oli ihan lähinnä semmoista, 

että jonkun psykologin kanssa keskustelua, että miten minä voin.” (Asta) 
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Kuten Maija ja Astakin, Tiina huomasi lapsensa kehityksessä viivästymää jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa. Vanhempien oma toivomus tukitoimista toteutui Tiinan pyytäessä neuvolasta lähe-

tettä puheterapiaan lapsen ollessa 2-vuotias, koska lapsi ei osannut vielä puhua selkeitä sanoja. 

Tutkimuksessa lapsella todettiin kielellinen erityisvaikeus ja viivettä motoriikan kehityksessä. 

Tiinan oma-aloitteinen pyyntö puheterapiaan toteutui. Muut vanhemmat eivät tuoneet esille 

määritelleensä tarkasti toivomiansa tukitoimia lapsellensa. 

”Alle vuoden ikäisenä jo huomattiin, että kehitysviivästymää selvästi on.”  (Tiina) 

”Myös motoriikan kehityksessä oli viivettä, eli sekä puheen että motoriikan kehi-

tyksessä molemmissa… Puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen niinkun sitä vii-

vettä ikätasoon” (Tiina) 

Tutkimustuloksissa selviää, että tukitoimien jatkuvuus vaatii vanhempien aktiivisuutta ja pelko 

niiden loppumisesta aiheuttaa ylimääräistä huolta. Tiinan lapsi pääsi kaksi vuotta ennen esiope-

tuksen alkua puhe- ja toimintaterapiaan, mutta terapioita on täytynyt erikseen hakea joka vuosi. 

Erityisopettajan tuki näyttäytyy puhe- ja toimintaterapian lisäksi tukimuotona, jota vanhemmat 

ovat saaneet lapselleen varhaiskasvatuksessa. Tiinalle ehdotettiin, että lapsiryhmän kokoa pie-

nennettäisiin hänen lapsensa vuoksi. Tiinan mielestä se on kaikkien etu, sillä näin toimien ai-

kuisilla jää enemmän aikaa yksittäisille lapsille.  

”Siitä lähtien on nää terapiat, joka vuosi on joutunut hakeen ne jatkoajat, mutta 

ne on myönnetty nyt ja ens vuodellekin saatiin sitte.” (Tiina) 

”Mulle ehdotettiin sieltä päiväkodista, että sopiiko se, että meidän lapsi on niin 

kuin kolmen lapsen paikalla, että kaksi lapsipaikkaa vähennetään ryhmästä, kun 

hän tulee siihen. Sehän on kaikkien etu, että sitte aikuisten aikaa riittää parem-

min” (Tiina) 

Tulosten mukaan tukitoimien saatavuus ja sisältö vaihtelee eri paikkakuntien kesken. Tiina ker-

toi kaupunkinsa koordinoivasta erityisopettajasta, jonka tehtävänä on huolehtia nivelvaiheen 

haasteista päiväkodista esiopetukseen siirryttäessä. Muut vanhemmat eivät tuoneet esille vas-

taavaa asiantuntijaa. Tiina kokee avun merkittävänä, jossa sekä varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja että koordinoiva erityisopettaja olivat molemmat pohtimassa lapsen esiopetusvuotta. Tiinan 

lapsen tilanteessa päätettiin kaksivuotisesta esiopetuksesta niin, että lapsi on ensimmäisen vuo-

den pienryhmässä ja toisen yleisopetuksen ryhmässä.  
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”Täällä on semmonen koordinoiva erityisopettaja, joka niinkun hoitaa tätä nivel-

vaihetta tuolta päiväkodista sinne koulun puolelle, kun täällä esiopetus on kou-

lussa.” (Tiina) 

Tuloksissa tulee esille eroja vanhempien välillä siinä, miten he kokevat lapsensa haasteet. Essin 

lapsella oli heti syntymästä alkaen haasteita kehityksessään, joita Essi osasi odottaa lapsen kes-

kosuustaustan vuoksi. Toisten lasten vanhemmat eivät kertoneet odottaneensa haasteita. Essin 

tilanne poikkesi muista äideistä myös siten, ettei hänen tarvinnut aktiivisesti pyytää ja hakea 

tukea lapselleen. Lapsi oli ollut pitkään sairaalassa ja hänen kasvuaan ja kehitystään tutkittiin 

paljon. Lapsi sai ADHD-diagnoosin, josta äiti ei ollut yllättynyt, sillä lapsi käyttäytyi levotto-

masti jo varhaisessa vaiheessa. Sairaalan tutkimusjaksoilta hän sai lähetteet sekä puhe- että toi-

mintaterapiaan lapsen ollessa muutaman vuoden ikäinen.  

”Tota noin niin haasteita tähän on sitten ihan ollut sieltä syntymästä asti.” (Essi) 

”Eli se ADHD-diagnoosi ei ollut mulle niin yllätys.” (Essi) 

Tulokset osoittavat, että vanhempien kokemukset vaihtelevat diagnoosin saannista aina tuen 

saatavuuteen. Jossain tilanteissa vanhemmilla oli saatavilla asiantuntemusta, mutta aina asian-

tuntijan saatavuus ei ollut itsestäänselvyys, jos sitä ei itse osannut vaatia. 

6.2 Moniammatillinen yhteistyö lapsen siirtyessä kouluun 

Moniammatillinen yhteistyö lapsen siirtyessä kouluun koostuu tuloksien mukaan esiopetuk-

sessa tarjottuun tukeen ja muihin tukimuotoihin. Esiopetuksessa tarjotussa tuessa tulokset liit-

tyvät opettajan tukeen ja toimintaympäristöihin. Muissa tukimuodoissa tulokset sisältävät pa-

laverit ja muut yhteistyömuodot. 

Tuloksissa selviää, että jokainen koululykkäyksen saanut lapsi on tarvinnut ja saanut tukea kas-

vuunsa ja kehitykseensä. Moniammatillinen tuki on ollut merkittävä näiden lasten kohdalla. 

Kaikki lapsen tukemiseen osallistuneet asiantuntijat ovat samoilla linjoilla, eikä palavereissa 

tullut poikkeavia näkökantoja lapsen asioihin liittyen. Ilmapiiri on yleensä ollut luottamusta 

herättävä ja vanhemmilla on rakentunut tunne kaikkien toimivan lapsen parhaaksi. Jokainen 

vanhempi on joutunut pohtimaan oman lapsensa kouluvalmiutta. Kaikki vanhemmat ovat sitä 

mieltä, että oma lapsi ei ensimmäisen esiopetusvuoden jälkeen ollut vielä valmis kouluun.  

Tutkimustuloksissa nousee esille monenlaisia piirteitä lasten kouluvalmiuksista, joiden van-

hemmat ajattelevat vaikuttavan siihen, että lapsi ei ole vielä valmis kouluun. Maija oli lapsensa 
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ensimmäisen esiopetusvuoden puolessavälissä varma, ettei lapsi tule menemään kouluun. Hän 

koki, ettei lapsella ole vielä tarpeeksi valmiuksia koulun aloittamiseen, sillä haasteita oli kuul-

lun ymmärtämisessä ja puheen tuottamisessa. Maija oli mielestään saanut tukea moniammatil-

lisissa palavereissa päätökseensä lapsensa koululykkäyksestä. Kouluvalmiutta ajatellen Maija 

ei voinut luottaa lapsensa kykyyn toimia itsenäisesti, joka edellytti sitä, että lapsi osaa kuunnella 

ohjeita ja toimia niiden mukaisesti. Haasteellista oli myös istuminen ja keskittyminen tiedon 

vastaanottamiseen.  

”Kyllä se oli, vois sanoa jo silloin joulun aikaan eka vuonna eskarissa ihan selvä, 

ettei Ville tule menemään kouluun, ei ollut yksinkertaisesti valmiina valmiuksia.” 

(Maija) 

Maija osoittaa tyytyväisyyttä moniammatilliseen yhteistyöhön, vaikka tuen saaminen ei ollut 

aina itsestäänselvyys. Hänen mielestään yhteiset palaverit ovat olleet rakentavia ja hänellä on 

tunne, että yhteistyön avulla haluttiin tukea lasta mahdollisimman hyvin. Hän on kiitollinen 

päivittäisistä keskusteluista opettajan, avustajan ja erityisopettajan kanssa, joissa käytiin läpi 

päivän aikana tapahtuneita ja harjoiteltuja asioita. Näin Maija pystyi kertaamaan lapsensa 

kanssa opittuja asioita ja vahvistamaan lapsen osaamista. Hänen mielestään lapsen taidot kehit-

tyivät ”hittaasti, mutta varmasti.” 

”Joo mun mielestä oli hyvin niin kun samoilla linjoilla niin puheterapeutti, toi-

mintaterapeutti ja sitten erkkaope ja luokanopettaja ja avustajakin, joka oli pala-

verissa aina mukana. Näissä joo kaikki meni hyvin ja sitten on tosissaan se, että 

kun ne ei pelkästään siihen pelkkään palaveriin jää, että meillä on niin kun mel-

kein päivittäin yhteisesti keskusteluja.” (Maija) 

Myönteisen palautteen ohella tuloksissa nousee esille kahden vanhemman esittämä kritiikki 

esiopetuksen opettajan antamaa opetusta ja tukea kohtaan. Toisaalta tukea oli tarjolla, mutta 

tuen laadussa oli kehittämisen varaa. Vaikka Tiina oli tyytyväinen lapsensa ensimmäiseen esi-

opetusvuoteen ja siellä saatuun tukeen, hän olisi toivonut, että toisena vuonna vaatimustasoa 

olisi nostettu, sillä hänen mielestään lapsi alisuoriutui. Asta kokee, että esiopetuksen opettaja ei 

ensimmäisenä esiopetusvuonna osannut tukea oikealla tavalla lasta käytöshäiriöidensä vuoksi 

ja siksi yhteistyöpalavereja pidettiin niin paljon.  

Palaverien määrä nousee esille tuloksissa. Määrään ei oltu aina tyytyväisiä. Asta ja Essi ilmai-

sivat kokeneensa jatkuvasti pidettyjä yhteistyöpalavereita rankkoina. Asta kokee lasta koskevat 
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palaverit raskaina, koska niissä puhutaan lapsen haasteista. Ensimmäisen esiopetusvuoden ke-

väällä hänen lapsensa sai tukea ja henkilökunta neuvoja esimerkiksi kuvien käytössä ja ohjeiden 

antamisessa asiantuntijalta, joka kävi seuraamassa lasta. Vaikka lapsen asiat sujuivat paremmin 

toisena vuonna, vanhempien tarve palavereille ei kokonaan loppunut. Tämä johti siihen, että 

vanhempi joutui kyselemään palaveriaikoja.  

”Ja ehkä se, että se oli aika silleen rasittavaa niinku käydä niissä kaikissa pala-

vereissa, et ku meillä oli joka kuukausi joku palaveri, et sitte ku aina vaan kes-

kusteltiin niistä haasteita, niin se oli aika raskasta aikaa. Jotenkin ehkä mä koin, 

et ne ei niinku osanneet, koska kun piti koko ajan olla niitä palavereita, että he 

eivät niinku osannu kohdata mun lasta ja antaa, et hän saa tarpeeksi apua.” 

(Asta) 

”… sit taas toisena vuonna niitä taas sai niinkun kysellä, että milloin meillä on 

niitä palavereja… (Asta) 

Astan lapsen kohdalla moniammatillinen yhteistyö oli alkanut vasta ensimmäisenä esiopetus-

vuonna. Asta ilmaisee toivoneensa tukea lapselleen aikaisemmin, sillä lapsen keskittymiskyvyn 

puutteesta oli puhuttu, mutta siihen ei puututtu. Psykologin havainnoidessa lapsen käyttäyty-

mistä päätettiin kouluvalmiutta arvioida esiopetusvuoden puolessavälissä. 

”Oisko se ollu jotain marraskuuta tai joulukuuta, niin sit silloin päätettiin, kun 

psykologi oli seuraillu vähän, niin sit päätettiin, että psykologi tekee ne tutkimuk-

set.” (Asta) 

Moniammatillisessa yhteistyössä nousee esille erään vanhemman kokema hämmennys tilan-

teessa, jossa ammattialan ihminen esittää huolestumista, jota vanhempi ei ymmärtänyt. Muuten 

vanhempi kokee, että yhteistyö sujui hyvin ja ammattilaisen tekemä lähete jatkotutkimuksiin 

oli hyvä asia. 

Kaikki vanhemmat ovat huomanneet omien lasten taitojen olevan ikätasoa jäljessä. Astalla oli 

ajatus koululykkäyksestä jo edeltävänä keväänä ennen ensimmäistä esiopetusvuotta, koska lap-

sen taidot eivät olleet kehittyneet ikätasolle. Moniammatillisessa palaverissa tehtiin yhdessä 

päätös, että lapsi käy toisen vuoden esiopetusta. Toisena esiopetusvuonna lapsi sai oman avus-

tajan, mikä oli äidin mielestä merkityksellinen lapsen kehityksen kannalta. Myös puhe- ja toi-

mintaterapian alkaminen vahvisti lapsen taitoja. Asta kertoi, että hänen lapsensa leikkitaidot 

olivat ensimmäisenä esiopetusvuonna jäljessä eikä lapsi ollut kiinnostunut kirjaimista ja nume-
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roista, mikä vahvisti äidin käsitystä siitä, että lapsi ei ole vielä kouluvalmis. Toisena esiopetus-

vuonna lapsi alkoi kiinnostua kielellisistä ja matemaattisista asioista, ja lapsen leikkitaidot ke-

hittyivät. Myös jaksaminen ja asioihin keskittyminen parani. 

” Mun tyttö sai siis oman avustajan toiselle eskarivuodella, hän sai tosi ihanan 

avustajan, ja siitä oli tosi paljon hyötyä hänelle… Ja tota, kaikki taidot kehitty ja 

sit hän alkoi itekin oleen ihan selvästi kiinnostunu kouluasioista.” (Asta) 

Tutkimustuloksissa ilmenee vanhempien kokemus siitä, että lapsi on kasvanut ja kypsynyt kou-

lulaiseksi toisen esiopetusvuoden aikana. Tämä asia tulee esille jollakin tasolla kaikkien van-

hempien vastauksesta. Tiinan mielestä tuntuu hyvältä, että lapsi saa kahden esiopetusvuoden 

aikana kypsyä ja kehittyä niin, että voi aloittaa koulun samantasoisten lasten kanssa, sillä hänen 

lapsensa kehityksen viivästymäksi on todettu puolesta vuodesta vuoteen. Essi kertoi lapsensa 

syntyneen keskosena, joten äiti kertoi toivovansa lapsensa kehittyvän ja kypsyvän samanta-

soiseksi toisten lasten kanssa siihen mennessä, kun lapsi aloittaa koulun vuotta myöhemmin.  

Kouluvalmius näkyy Tiinan lapsella siten, että kielelliset taidot ovat kehittyneet ja puheen tuot-

taminen selkiytynyt. Lapsi jaksaa kuunnella paremmin, ja ohjeiden vastaanottaminen on paran-

tunut. Lapsi jaksaa myös pidempään keskittyä ja osaa ottaa vastuuta asioistaan ja tekemisistään. 

Tiinalla ei ollut epävarmuutta koululykkäyksestä; esiopetuksen kertaaminen oli jo ennen esi-

opetuksen alkua selvä. 

”…tavallaan vähän niin kuin sen perusteella, että annetaan aikaa kypsyä, että 

sitte hän niinku suunnilleen samantasoisten kans alottaa sitte ykkösluokan.” 

(Tiina) 

Essin lapsi on tuntunut ikäistään nuoremman oloiselta, ja lapsi ei itsekään ollut vielä halukas 

kouluun, mikä helpotti äidin koululykkäyspäätöstä. Äiti selittää lapsensa syntyneen keskosena, 

jolloin hänen kasvunsa ja kehityksensä oli ollut alusta saakka hidasta. Äiti halusi kuunnella 

esiopetuksen henkilökuntaa ja näin sai vahvistusta ajatuksilleen, että lapsen on hyvä vielä olla 

toinen vuosi esiopetuksessa. Äiti pohtii, olisiko ADHD-lääkityksen aikaisemmalla aloituksella 

ollut vaikutusta lapsen kouluvalmiuteen ensimmäisen esiopetusvuotensa jälkeen. Vasta toisten 

lasten aloitettua koulun Essin lapsi harmitteli, ettei itse ollut päässyt kouluun. 

”Me ollaan Iinan kanssa oltu tai Iina on saanut olla niin kun näiden haasteiden 

vuoksi niinku vähän semmoisessa erikoiskohtelussa, kun monesti näiden nepsy-

lasten oikeuksista joutuu vanhemmat niin kuin tuntuu, että niiden pitää taistella 

ihan hirveästi, että pääsee ylipäätään edes tutkimuksiin. Että siis se taas on niinku 
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Iinan kohdalla siis silleen, että välissä on semmoinenkin olo, että tutkitaan lii-

kaa.” (Essi) 

Vanhemmat kokevat lapsensa kehityksen edenneen paremmin tuen saamisen jälkeen. Jokainen 

lapsi oli kasvaessaan saanut lisää jaksamista ja lasten motivaatio uuden oppimiseen on lisään-

tynyt. Vanhemmille itselleen moniammatillinen yhteistyö on näyttäytynyt moninaisena. Tuen 

saamisessa on ollut haasteita vaatien aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta vanhemmilta. Saatuun 

tukeen he ovat enimmäkseen tyytyväisiä. Vuosien ajan vanhemmat ovat olleet yhdessä am-

matti-ihmisten kanssa tukemassa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, ja he tiedostavat myös 

sen, että tuen tarve jatkuu vielä koulussakin. Kaikkien vanhempien mielestä oma lapsi oli val-

miimpi kouluun toisen esiopetusvuotensa jälkeen.  

6.3 Vanhempien arviot moniammatillisesta yhteistyöstä  

Vanhempien arviot moniammatillisesta yhteistyöstä koostuu tuloksien mukaan vanhempien 

odotuksista ja vanhempien palautteista. Vanhempien odotukset sisältävät tuloksissa esille nous-

seista vanhempien toiveista ja vaatimuksista. Vanhempien palautteissa tulokset liittyvät van-

hempien myönteiseen palautteeseen ja kritiikkiin. 

Vanhempien arviot moniammatillisesta yhteistyöstä vaihtelevat johtuen vanhempien omista 

toiveista ja odotuksista. Tuloksissa nousee esille, että vanhemmilla on runsaasti toiveita ja odo-

tuksia tuen saamiseksi. Heidän tavoitteenaan on saada omalle lapselleen mahdollisimman hyvä 

ja monipuolinen tukiverkosto lapsen kehityksen turvaamiseksi. Vanhemmat ovat itse kokeneet 

lapsensa kehityksessä asioita, joista ovat huolissaan, ja yhteiset keskustelut kasvatushenkilös-

tön kanssa ovat tarjonneet tukea omille ajatuksille. Tuloksissa tulee esille vanhempien oma ak-

tiivisuus ja välillä myös periksiantamattomuus. Ainoastaan keskosena syntyneen lapsen äiti, 

Essi, ei kokenut jääneensä ilman tukea. Vaikka vanhemmat ovat joihinkin asioihin lapsen tuen 

saamisessa tyytyväisiä, antoivat he kriittistä palautetta resurssien puutteesta, muun muassa am-

mattilaisten vähyydestä ja tuen lyhytaikaisuudesta.  

Vanhempien mukaan lapsen asioita on puitu erilaisissa moniammatillisissa kokoonpanoissa, 

joissa on ollut esi- ja erityisopettajan lisäksi mukana psykologi ja puhe- tai toimintaterapeutti. 

Palavereja on käyty myös kahden kesken vanhempien ja asiantuntijan kanssa, mutta kokoon-

panot ovat vaihdelleet tarpeen mukaan. Tiina on käynyt lapsensa kanssa kerran vuodessa neu-
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rologian poliklinikalla, jossa moniammatillisessa palaverissa on ollut mukana suuri määrä asi-

antuntijoita: lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, sairaalan puhe- ja toimintaterapeutti sekä lapsen 

omat puhe- ja toimintaterapeutit. 

Maija tiedosti lapsensa kehityksen haasteet, mutta kokee, ettei niihin puututtu ilman hänen 

omaa aktiivisuuttaan ja periksiantamattomuuttaan. Hän osoitti myös toiveita, miten opetus hä-

nen lapsensa kohdalla olisi hyvä järjestää. Maija toivoi lapselleen pienryhmää ja omaa avusta-

jaa. Lapsi pääsi pienryhmään eikä hän saanut omaa avustajaa, mutta ryhmässä toimiva avustaja 

pyrki olemaan lapsen kanssa mahdollisimman paljon. 

”Aika paljon on pitänyt itse osata vaatia… Niin meillekin yritettiin, että kun ei 

ole resursseja, mutta kun mie oon vähän semmoinen, etten niin välttämättä periksi 

anna.” (Maija) 

”Halusin pojan pienryhmään näitten haasteitten takia…” (Maija) 

”Kyllä mie sen verran leijonaemo oon, haluan auttaa omaa lasta niin paljon kuin 

voin.” (Maija) 

Tulosten mukaan haasteita tuen saamisessa esiintyi, samoin tukitoimien kestossa. Maijalla oli 

ollut haasteita puheterapeutin saatavuudessa. Maija kertoo yhden puheterapeutin pyytäneen 

häntä lopettamaan soittamisen, sillä hänellä ei ollut mahdollisuutta ottaa lasta paikkojen ollessa 

jo täynnä. Puheterapeutin saaminen oli vaatinut aikaa ja vaivaa, mutta viimein hän sai lapselleen 

terapeutin. Puheterapia jatkui lapsen osalta, mutta Maija olisi toivonut myös toimintaterapian 

jatkuvan, sillä hän näki siitä olevan hyötyä lapsen kehitykselle. 

”Puheterapeutteja täällä Itä-Suomessa on tosi vähän. Kerran kuukaudessa soitin 

ne terapeutit läpi. Yksikin sanoi, että ”Elä soita mulle enää, ei ole paikkoja.” 

(Maija) 

”Miun mielestä tuo toimintaterapia loppui liian aikaisin.” (Maija) 

Tutkimustuloksissa ilmenee vanhempien ihmettely kasvatushenkilöstön tavasta tuoda asioita 

esille. Asta ei saanut toivomaansa tukea lapselleen ennen esiopetusvuotta, jolloin lapsen kehi-

tyksestä oltiin jo huolissaan. Äiti kuuli melkein päivittäin lapsensa haasteista esiopetuksessa, 

mistä hän oli ihmeissään, sillä päiväkodissa ollessaan kasvatushenkilöstö ei ollut ilmaissut 

huoltaan lapsesta, vaikka keskittymisvaikeuksista oli puhuttu jo kauan. Lapseen liittyvistä ne-

gatiivisista asioista puhuttiin niin usein, että ne jättivät myönteiset asiat varjoon. Äidin huoli 
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huomattiin ja lapsen tukitoimet alkoivat. Jälkeenpäin äiti koki, että palavereissa on kaikesta 

huolimatta ollut hyvä ilmapiiri, vaikka ne tuntuivat hänestä raskailta. 

”Mun tyttö meni sitte eskariin, niin huomas silloin tosi paljon sellasta, että hän 

on ihan paljon jäljessä asioissa.” (Asta) 

”Keskusteluja alkoi tulla no siis ihan niinku välittömästi. Eskariin kun mentiin, 

niin sitte ekan kolmen kuukauden aikana olikohan meillä neljä tämmöistä keskus-

telua.” (Asta)  

”Tälleen jälkeenpäin kun miettii, niin kyllä siellä oli hyvä ilmapiiri. Ja hyvää he 

tahtoivat lapselle, sillä hetkellä, kun päiväkodissa kun aina vaan oli ollut, että 

hyvin mennyt päivä, et tälleen ja ei mitään, sit yhtäkkiä tulee semmonen, että koko 

ajan jotakin, niin se oli raskasta.” (Asta) 

Tuloksissa tulee esille vanhempien aktiivisuus ja oma-aloitteisuuden vaatimus tukitoimien jär-

jestämiseksi lapselleen. Toisaalta vanhemmat osaavat myös vaatia, kun saavat tukea ammatti-

laisilta, jotka tietävät, millaista tukea voi pyytää ja on saatavilla. Tiinan aktiivisuus näkyi siinä, 

että hän oli toivomansa puheterapialähetteen lisäksi pyytänyt lapselleen pidennettyä oppivel-

vollisuutta ennen lapsensa ensimmäistä esiopetusvuotta. Hän kertoi, ettei olisi osannut pyytää 

sitä lääkäriltä ilman koordinoivan erityisopettajan neuvoa. Tiina kertoo, että hän on saanut lap-

selleen kaikki tukitoimet, mitä hän on osannut pyytää. 

”Minä itse asiassa pyysin sitä lääkäriä suosittelemaan pidennettyä oppivelvolli-

suutta jo ennen sitä ensimmäistä esiopetusvuotta. Täällä niitä ei lääkärit yleensä 

suosittele, koska siellä niitä ei myönnetä sitä pidennettyä oppivelvollisuutta oi-

kein, mutta mä kuulin siltä koordinoivalta erityisopettajalta, että kaupunki myön-

tää kaikille, kelle lääkäri suosittelee. Niin mä osasin sitte pyytää.” (Tiina) 

”Mitä mä oon tarvinnu tai ollaan tarvittu, niin ne mä oon osannu sen pyytää ja 

se on järjestynyt, että kaikki on niinku sillain menny tosi hyvin.” (Tiina) 

Tulokset osoittavat, että vaikka vanhemmat nostavat esille negatiivista palautetta ja pettymyk-

siä lapsensa tukitoimien puutteesta, myös myönteistä palautetta esiintyy. Essi oli tyytyväinen 

siihen, että lapsi oli päässyt tutkimuksiin ja tuen piiriin jo varhaisessa vaiheessa. Tosin Essi 

kokee, että lasta tutkitaan liikaa. Hänen mielestään puheterapeutti ei ole tarpeen, mutta kutsu 

puheterapia-arvioitiin tulee vuosittain. Hän kuitenkin luottaa ammatti-ihmisiin, eikä kyseen-

alaista tutkimuksia, vaikka on itse joistakin asioista eri mieltä.   
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”Oon ollut kaikkinensa kyllä niinku tosi tyytyväinen, että Iina niin on silleen pääs-

syt tosi helposti niinku tutkimuksiin pikkukeskosuustaustalla.” (Essi) 

”Että siis se taas on niinku Iinan kohdalla siis silleen, että välissä on semmoinen-

kin olo, että tutkitaan liikaa.” (Essi) 

”Mutta tavallaan se, että minä en uskokaan, että se tulee niinku tarvimaan siihen 

puheterapiaa, mutta käydään nyt nää tutkimukset läpi. (Essi) 

Tulokset osoittavat, että luottamus moniammatilliseen yhteistyöhön näkyy vahvasti vanhem-

pien kertomana. Vanhempien esittämää kritiikkiä ilmenee, mutta myönteinen palaute osoittaa, 

että he ovat tyytyväisiä moniammatillisessa yhteistyössä suunniteltuun, toteutettuun ja arvioi-

tuun lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan toimintaan.  
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7 POHDINTA 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia moniammatillisesta yhteis-

työstä liittyen lapsen koululykkäykseen. Tulokset vanhempien kokemuksista jakaantuvat kol-

meen pääluokkaan, jotka ovat moniammatillinen yhteistyö lapsen varhaisvuosina, moniamma-

tillinen yhteistyö lapsen siirtyessä kouluun ja vanhempien arvioit moniammatillisesta yhteis-

työstä.   

Tuloksissa, joissa käsitellään moniammatillista yhteistyötä lapsen varhaisvuosina, tulee esille 

kaikkien lasten kehityksen viivästymä jo aivan pienenä; keskosena syntyneellä lapselle haasteet 

alkoivat pian syntymän jälkeen. Linnilä (2006, s. 188) selittää, että vaikka vanhempien käsitys 

lapsen kouluvalmiudesta vahvistui yleensä esiopetusvuoden aikana, huomioita mahdollisista 

oppimisvaikeuksista on jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tutkimustulosten mukaan muut van-

hemmat ovat saaneet tukea jo lapsen varhaisvuosina, mutta yksi vanhemmista kokee jääneensä 

yksin lapsen haasteiden kanssa. Hänen lapsensa tukitoimet alkoivat vasta esiopetusvuonna. 

Siinä mielessä vanhempien huoli lapsensa tuen tarpeesta on tärkeää huomioida jo varhaisessa 

vaiheessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) puhutaan kasvun ja oppimisen 

tuesta. Se tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa jokaisen lapsen oma kehitystaso ja tar-

peet huomioon ottaen. Yhteistyön merkitys korostuu, kun lapsella on tuen tarvetta. (Opetushal-

litus, 2016, s. 44.) Helenius ja Lummelahti (2018, s. 190) painottavat varhaisen tuen tarpeen 

tunnistamista ja sen järjestämistä, jotta oppimisvaikeuksia ja ongelmien vaikeutumista voidaan 

ennaltaehkäistä. Tutkimustuloksissa selviää, että kasvatusyhteistyö vanhempien ja kasvatus-

henkilöstön kanssa on merkityksellistä. Erään vanhemman toivomuksesta lapsen kehityksellis-

ten haasteiden vuoksi lapsi pääsi pienryhmään, mikä näyttäytyi lapsen kohdalla oikeana ratkai-

suna. Kaskela ja Kekkonen (2006, s. 17–18) painottavat sitä, että kasvatusyhteistyön tavoitteena 

on tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja etsiä yhteistyössä van-

hempien kanssa tukimuodot, jotka auttavat lasta parhaiten.  

Tulokset moniammatillisesta yhteistyöstä lapsen siirtyessä kouluun osoittavat, että lapset olivat 

vanhempien käsitysten mukaan kasvaneet koululaisiksi kerratessaan esiopetusvuoden. Tämä 

kasvaminen olisi voinut jossain tapauksessa tapahtua myös lasten ensimmäisenä kouluvuonna, 

ja siinä mielessä olisi hyvä pohtia koulun valmiutta ottaa vastaan erilaisia lapsia (Linnilä, 2006). 

Vanhemmat ilmoittivat lapsen halukkuudesta siirtyä kouluun ikäistensä parissa, sillä lapset ha-

luavat seurata kavereitansa koulun aloittamisessa. Linnilä (2006) toteaa koulunaloituksen mer-

kityksen olevan erilainen lapselle kuin aikuiselle. Lapsen ajattelussa koulunaloitukseen eivät 
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liity oppimisvalmiudet tai taidot, vaan nämä ovat aikuisten antamia merkityksiä. Tämä täsmen-

tää Linnilän mukaan sitä, etteivät lapset ole koululykkäyksen kannalla. Lapselle koulunaloitus 

on luonnollinen jatkumo esiopetusvuoden jälkeen ja koulun yhteisöllisyys on heille merkityk-

sellistä, jossa tärkeänä lapset näkevät toiminnallisuuden ja varsinkin leikin. Siksi välitunnit ovat 

tärkeitä. Linnilä toteaa lapsen äänen kuulemisen kouluvalmiuskäytännöissä jääneen hyvin vä-

hälle. (Linnilä 2006, s. 257–258.) Myös Ojala (2020, s. 134) pohtii kouluvalmiuden arvioimisen 

jääneen aikuisten määritettäväksi ja lapsen antaman merkityksen koulunaloitukselle jääneen 

taka-alalle.  

Tuloksissa näkyy eroja tuen saamisen mahdollisuuksista. Tiina kertoi haastattelussaan, että hä-

nen kotikaupungissaan on mahdollista saada monipuolista tukea sitä tarvitsevalle lapselle. 

Koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama tuki oli hänen mielestään merkittävä, 

kun lapsi siirtyi esiopetuksesta kouluun. Muut vanhemmat eivät olleet saaneet senkaltaista tu-

kea. Nyyssölä ja Vitikka (2013, s. 14) toteavat esille tulleista eroista muun muassa oppilashuol-

lon palveluissa eri alueilla ja kouluissa, mikä lisää eriarvoisuutta oppilaiden kesken. 

Linnilä (2006, s. 259) nostaa esiin vanhempien kokemuksia, joiden mukaan he olivat jääneet 

yksin tehdessään lapsensa koululykkäyspäätöstä. Tästä poiketen tämän tutkimuksen tuloksissa 

vanhemmat olivat saaneet tukea päätöksentekoonsa, ja moniammatillisessa yhteistyössä tehty 

päätös koululykkäyksestä oli ollut yksimielinen. Linnilän tutkimus ilmestyi vuonna 2006, joten 

sen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa esiopetuksen velvoitteissa ja tavoitteissa 

sekä tuen tarpeiden varhaisessa tunnistamisessa ja sen antamisessa, mikä on osaltaan vaikutta-

massa tämän tutkimuksen tuloksiin. Myös kasvatusyhteistyön tärkeyden esilletuominen on 

mahdollisesti vaikuttanut tuloksiin, sillä muun muassa Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2016, s. 26) painotetaan nivelvaiheiden, kuten esiopetuksesta kouluun siirtymisen 

tärkeyttä yhteistyössä. 

Tuloksista, jotka käsittelevät vanhempien arvioita moniammatillisesta yhteistyöstä, selviää, että 

tuen saaminen vaatii vanhemmilta aktiivisuutta, jonka he ovat kokeneet haasteellisena. Yksi 

vanhempi on osannut itse vaatia tukea, jota ei ollut tarjottu, mutta jonka hän tiesi mahdolliseksi. 

Lasten tasa-arvoinen tuen saaminen vaarantuu, jos heidän vanhemmilleen ei ole tiedotettu eri-

laisista tukimahdollisuuksista. Eräässä tapauksessa erityisopettaja tuki vanhempaa kertoen eri-

laisista tuen mahdollisuuksista, jolloin vanhempi myös osasi pyytää tukea. Toisessa tapauk-

sessa lapsen ollessa jo pienenä sairaalassa tuen piirissä, hänen myöhemmät tukitoimensa ovat 



 

38 

 

helpommin saatavilla. Osa vanhemmista ilmaisee myös kokeneensa lapsen tutkimuksen liial-

liseksi. Vaikka vanhemmat kokivat palaverit tärkeänä, niiden määrää pidettiin myös suurena. 

Tutkimustuloksissa näkyy erään vanhemman ja kasvatushenkilöstön yhteistyön vahvistuminen 

päivittäisissä keskusteluissa, joissa käytiin läpi lapsen tukemiseen liittyviä asioita. Vanhempi 

kokee saaneensa tiedon lapsen päivän aikana tapahtuneista ja opituista asioista auttavan myös 

häntä lapsen osaamisen tukemisessa. Myös muut vanhemmat toivat esille omien ajatustensa 

selkiytyneen, kun he olivat saaneet keskustella yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa lapsen ke-

hitykseen liittyvistä asioista. Esiopetuksen opetussuunnitelmassa (2016, s. 26) mainitaan, että 

lapsen kasvusta ja oppimisen etenemisestä keskustellaan huoltajien kanssa yhdessä.  

Esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja on tärkeässä asemassa lapsen tuen tarpeen 

määrittämisessä ja ratkaisujen etsimisessä. Vanhemmat kertovat erityisopettajan olevan tärkeä 

asiantuntija lapsen tuen järjestämisessä esiopetuksen toiminnassa, ja yhdessä varhaiskasvatuk-

sen opettajan kanssa erityisopettaja suunnittelee tukitoimia lapsen haasteisiin. Helenius ja Lum-

melahti (2018) toteavat, että lapsen tuen tarpeeseen puututaan ensin omassa esiopetusryhmässä 

opetusjärjestelyjen, toimintatapojen ja oppimisympäristöjen tarkastamisella ja arvioinnilla. 

Tarvittaessa tehdään muutoksia, jotta voidaan toteuttaa lapselle sopivampia pedagogisia ratkai-

suja. He esittävät, että erityisopettajan tuen lisäksi lapsen tuen järjestämiseksi on konsultaatio-

apua saatavilla (Helenius & Lummelahti, 2018, s. 190).  

Tutkimustulokset osoittavat, että kaikki vanhemmat kokevat moniammatillisen yhteistyön tär-

keänä lapsen kehityksen kannalta, ja sillä on vaikutusta myös vanhempien omaan kokemukseen 

lapsen tukitoimista. Vanhemmat ovat saaneet tietoa ja varmuutta lapsensa kasvun tukemiseen. 

Ammattilaisten tuki on merkittävä sekä lapselle että vanhemmille. 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tämän tutkimusprosessin aikana on huomioitu monet eettiset kysymykset, joita Hirsjärven ja 

kollegoiden (2009) mukaan tutkimuksen teossa esiintyy, ja joita painotetaan tieteellisen neu-

vottelukunnan tutkimuksen eettisissä ohjeissa (TENK, 2012). Tätä tutkimusta tehdessä on nou-

datettu hyvää tieteellistä käytäntöä, jonka mukaan tulee toimia rehellisesti, huolellisesti ja tar-

kasti koko tutkimusprojektin ajan, suunnittelun aloittamisesta tulosten tulkintaan ja arviointiin 

saakka. Suunnittelu, arviointi ja raportointi on tehty yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle 
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asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä on lisätty selittä-

mällä tarkasti tutkimuksen ja analysoinnin eri vaiheet ja perustelemalla tulkinnat. (Hirsjärvi 

ym., 2009, s. 23–24, 232–233.) Myös eettisiin kysymyksiin liittyvät tutkittavien anonymiteetti, 

vapaaehtoisuus ja informointi on huomioitu tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi (Eskola 

& Suoranta, s. 56–57; Lichtman, 2013, s. 52–54). Haastattelujen alussa tutkittaville kerrottiin 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta, sen keskeyttämisen mahdollisuudesta ja hei-

dän anonymiteettinsä huomioimisesta. Vastaajien anonymiteetistä on huolehdittu koko tutki-

muksen ajan, ja tutkimusaineisto tullaan hävittämään tutkimuksen valmistuessa. 

Tämän tutkielman fenomenografisen analyysin luotettavuutta lisää se, että jokainen yksittäinen 

haastattelu on sijoitettu tulkinnassa kategoriajärjestelmään. On myös huolehdittu siitä, etteivät 

kategoriat ole päällekkäisiä ja että ne ovat aineistosta peräisin (Huusko & Paloniemi, 2006). 

Ollakseen valideja kategorioiden tulee vastata tutkittavien tarkoittamia ilmaisuja (Ahonen, 

1994), joten tutkija on tiedostanut sen, että merkitysten tulkintaan vaikuttavat sekä tutkittavan 

että tutkijan mielessä vaikuttavat merkitykset. Tutkimuksessa on huomioitu kategorioiden va-

liditeettiin liittyvänä asiana se, että ne pysyvät tutkimuksen teoreettisen linjauksen sisällä (Aho-

nen, 1994, s. 129–130). Tutkimuksessa on pyritty raportoimaan jokainen analyysivaihe ja ka-

tegorioiden muodostuminen huolellisesti, jotta lukija saa tietoa siitä, miten on toimittu. Haas-

tattelusitaattien esille tuomisella on tarkoitus tuoda aineistoa näkyväksi ja auttaa lukijaa ym-

märtämään, miten analyysejä on tehty. 

Hirsjärven ja kollegoiden (2009) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on yleistyksien 

sijaan tutkia tarkasti eri tapaukset ja tulkita tuloksia yksityiskohtaisesti. Tämän tutkielman tar-

koituksena ei ole päätelmien tekeminen aineistosta yleistettävyyttä ajatellen (Hirsjärvi, ym., 

2009, s. 182), vaan vanhempien kokemusten tulkinta moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen 

merkittävyyden esilletuominen. 

7.2 Jatkotutkimusaiheet 

Tuen saaminen lapselle on usein edellyttänyt vanhempien aktiivisuutta. Tutkimuksiin lähtevät 

haastateltavat ovat yleensä aktiivisia muissakin tilanteissa.  Jatkotutkimuksena olisi mielenkiin-

toista saada haastateltavaksi vanhempia, jotka eivät jostain syystä ole pystyneet tai jaksaneet 

vaatia lapselleen moniammatillista tukea. Silloin olisi mahdollista tutkia laajemman väestön 

kokemuksia siitä, miten tukea tarvitsevien lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki on to-

teutunut.  
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Kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi myös koululykkäyksen saaneiden lasten selviytyminen 

koulussa ja erilaiset koulukokemukset. Lisäksi voisi tarkastella sitä, miten kouluvalmius näyt-

täytyy koulunsa aloittavien lasten taidoissa ja kehityksessä. Tutkimusta voisi laajentaa selvittä-

mään erilaisilla kouluvalmiuksilla aloittaneiden lasten selviämistä ensimmäisinä vuosina kou-

lussa ja vertailemaan, tasoittuvatko erot lasten taidoissa vuosien mittaan.  
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Liite 1 

Facebook-julkaisu: 

HEI, HYVÄT VANHEMMAT! 

Tarvitsisin graduani varten apua, joten toivoisin, että ehkä tästä ryhmästä löytyisi vanhempia, 

joilla olisi mahdollisuus auttaa minua. 

Toimin eskariopena ja minulla on ollut ryhmässäni lapsia, jotka ovat käyneet eskarin kahteen 

kertaan. Gradussani haluan käsitellä vanhempien kokemuksia koululykkäyksestä ja siitä, 

kuinka he ovat kokeneet yhteistyön eri ammattihenkilöiden kanssa lapsensa koululykkäyksen 

yhteydessä. ONKO SINUN LAPSESI SAANUT KOULULYKKÄYSTÄ? Voisitko ystävälli-

sesti tulla haastateltavakseni? 

Haastattelut olen aikonut tehdä elokuussa joko Teamsilla tai puhelimitse. Haastateltavien hen-

kilöllisyys ei tule missään vaiheessa koko graduprosessin aikana julki muille kuin minulle. 

Olisin todella kiitollinen, jos voisit osallistua haastatteluun. Voit kysyä lisää tai lupautua haas-

tatteluun sähköpostitse: aino-riitta.marjanen@student.oulu.fi 

 

Yst. terveisin  

Aino-Riitta 
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Liite 2  

Teemahaastattelun kysymysrunko 

1. Minkä ikäinen olet?  

2. Missä päin Suomea asut? 

3. Miten lapsesi ensimmäinen esiopetusvuosi sujui? 

4. Mitkä asiat huolettivat sinua silloin? 

- haasteet sosiaalisissa taidoissa (leikki, kaveri- ja ryhmätyötaidot)  

- tunne-elämässä (tunteiden hallinta) 

- motorisissa taidoissa (kömpelyys, kynän käyttö, saksilla leikkaaminen) 

- keskittymisessä (ohjeiden kuunteleminen, keskittyminen) 

- yleisessä kypsymättömyydessä ja jaksamisessa (tehtävät eivät kiinnosta, leikki hy-

vin tärkeä) 

5. Milloin esiopetuksen aikana ensimmäisen kerran tuli tunne, ettei lapsi ehkä vielä siirry 

kouluun? 

6. Kuka teki aloitteen kouluvalmiustutkimusten tarpeellisuudesta? 

7. Millaisia asioita kouluvalmiustutkimuksessa tuli esille? Tuliko yllätyksiä vai tun-

tuivatko tulokset luotettavilta? 

8. Oliko sinulla epävarmuutta koululykkäyksen tarpeellisuudesta? 

9. Kävikö lapsi toisen esiopetusvuotensa samassa paikassa kuin ensimmäisen ja oliko 

opettaja sama? 

10. Ketkä olivat mukana moniammatillisessa yhteistyössä tukemassa lasta? Erityis-

opettaja, tuleva luokanopettaja, puhe-, toiminta-, fysioterapeutti, psykologi tai joku 

muu?  

11. Millaista tukea lapsi sai esiopetusvuosiensa aikana 

12. Millaisena koit esiopettajan tuen? 

13. Miten koit yhteistyön eri ammattihenkilöiden kanssa?  

- Keneltä sait tukea? 

- Olisitko toivonut enemmän tukea? 

- Oliko yhteistyössä haasteita? 

- Oliko helppo luottaa eri asiantuntijoiden näkemyksiin lapsen asioissa? 

14. Oliko mielestäsi koululykkäys tarpeellinen lapsesi kohdalla? 

15. Millainen lapsi on mielestäsi kouluvalmis? 

- Millaisia taitoja lapsella tulee olla enne kouluun siirtymistä? 

- Mitkä muut asiat vaikuttavat lapsen kouluvalmiuteen? 


