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1 Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmani kuuluu osaksi Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasva-

tuksen tutkimusryhmän hanketta ”Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkoti-

ryhmissä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen 

inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa”.  Tämän osahankkeen ensimmäisenä teh-

tävänä on kartoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvaa silloin, kun 

hän toimii osana päiväkodin kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa tavallisissa päiväko-

tiryhmissä (VEO-malli). Tutkielmani tarkoitus on selvittää, mitä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan toimenkuvaan kuuluu, ja vastaako se muun varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön toiveisiin.  Lisäksi tarkastelen inkluusion onnistumista VEO-mal-

lissa resurssipohjaisen näkökulman avulla.  

 

Pohdin Pro gradu -tutkielmaani suunnitellessani resurssien merkityksiä varhaise-

rityiskasvatuksessa. Resurssipohjainen näkökulma antoi resurssikäsitteelle laa-

jemman merkityksen kuin henkilökunnan määrä tai raha. Lisäksi minua kiinnosti 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuva ja sen epäselvyys. Varhaiskas-

vatuksesta puuttuu yhtenäinen tuen rakenne, sillä tällaista ei ole varhaiskasva-

tuslaissa yhtä selkeästi säädettynä kuin perusopetuslaissa (Eskelinen & Hjelt, 

2017, 77). Varhaiserityiskasvatuksen järjestäminen ja toteutuminen vaihtelee 

suuresti kunnittain sekä alueittain. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2018, 54) määrittävät, että varhaiserityiskasvatus pyritään toteuttamaan Suo-

messa inklusiivisin periaattein. Kasvatusta ja opetusta koskeva inkluusio on kä-

sitteenä yhtä mielenkiintoinen kuin resurssikäsite. Varhaiskasvatuksen ”kentällä” 

molemmat näyttäytyvät varhaiskasvatuksen henkilökunnan puheissa.  

 

Pro gradu -tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä avaan varhaiserityiskasva-

tusta koskevaa lainsäädäntöä ja asiakirjaohjausta, inkluusiota sekä varhaiskas-

vatuksen erityisopettajan toimenkuvaa. Viimeiseksi käsittelen varhaiserityiskas-

vatuksen haasteita ja resurssipohjaista näkökulmaa.  

 

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja asiakirjaohjaus on lapsen tuen 

järjestämisen osalta vielä kehitysvaiheessa. Varhaiskasvatuslaissa määritetään, 
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että lapsen tuen tarve tulee tunnistaa ja siihen tulee kohdentaa 

tarkoituksenmukaista tukea. Varhaiskasvatuslaki ei määrittele tuen tasoja 

virallisesti. Lainsäädännön tilanne on mahdollistanut sen, että tuen 

järjestäminen eroaa toisistaan suuresti kunnittain ja alueittain. Koska käytänteet 

ovat epäselvät, lapsen tuen tarpeen muuttumiseen ei välttämättä reagoida 

mitenkään. (Eskelinen ym., 2017, 77.) Tuen järjestäminen ja sen taso riippuu 

palveluntarjoajasta ja esimerkiksi kuntatasolla tehdyistä valinnoista. 

Varhaiskasvatuslakia uudistettaessa siihen osallistunut työryhmä esitti 

tuloksetta vastaavaa kolmiportaista tukea kuin perusopetuksessa myös 

varhaiskasvatukseen. (Varhaiskasvatuslain työryhmän lakiesityksen 16 §, 23.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2018, 54-58; Pihlaja ym., 2018, 

30) käsittelee lapsen tuen tarpeet vain yleisellä tasolla. 

 

Pro gradu -tutkielmani yhtenä pääkäsitteenä toimii inkluusio. Käsitteenä inkluusio 

on monimutkainen ja sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Inkluusiota tulisi 

käsitellä ennemmin kokonaisvaltaisena tapana ajatella. (Viitala 2018, 52.) Hy-

vässä inklusiivisessa oppimisympäristössä lapsella on luonnolliset mahdollisuu-

det kehittyä vertaistensa seurassa. Inkluusio tukee kieltä, käyttäytymistä ja sosi-

aalista toimintaa sekä antaa mahdollisuuden ystävyyssuhteille lasten kanssa, 

joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Hyvän inkluusion toteutumiseksi Brainerd 

(2020, 53) nostaa kaksi seikkaa. Ensinnäkin ei tukea tarvitsevien lasten on oltava 

enemmistössä lapsiryhmässä. Toiseksi henkilökunnalla on oltava korkea kompe-

tenssi ja pätevyys luoda oppimisympäristö, joka todella tukee jokaisen lapsen 

osallisuutta ryhmässä.  (Brainerd, 2020, 53; Briere & Siegle, 2008, 9.)   

 

Varhaiskasvatuksessa tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja 

hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Nämä pedagogiset järjestelyt ovat 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtäviä. Hän toteuttaa konsultoivaa tai 

jaksottaista tukea, lapsikohtaista ohjaamista, tulkitsemis- sekä 

avustamispalveluita sekä erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja 

viestiteknologian käyttöä. Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien ja kuvien 

käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. (OPH, 2018, 57.) 



3 
 
 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia toimii hyvin erilaisissa tehtävissä ympäri 

Suomen. 

 

Varhaiserityiskasvatuksen haasteita on oleellista käsitellä teoreettisessa 

viitekehyksessä, sillä kolmannessa tutkimuskysymyksessä selviitetään 

inkluusion onnistumista ja toisaalta onnistumisen haasteita VEO-mallissa. Tuen 

järjestelyiden riittävyys sekä tarkoituksenmukaisuus vaihtelevat tilastollisesti 

merkittävästi rakenteeltaan erilaisissa kunnissa, sillä lainsäädäntö ei määrittele 

tuen järjestämistä tai sen tasoja varhaiskasvatuksessa tarkasti (Eskelinen, 

Paananen, Suhonen & Alijoki, 2018, 48). Varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

osaaminen vaihtelee ja siinä on puutteita (Pihlaja ym., 2010, 23). Järjestelmät 

ovat hitaita järjestämään vähäisiäkin tukitoimia. Tiedonkulku on vaikeaa. 

Pihlajan ym. (2010, 28-29.) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen henkilökunta 

koki resurssien olevan riittämättömiä. 

 

Varhaiserityiskasvatuksen haasteisiin linkittyy resurssipohjainen näkökulma. 

Sovelsin resurssipohjaista näkökulmaa taloustieteistä kasvatustieteeseen. Yksi 

tapa määritellä resursseja on jakaa ne fyysisiin, inhimillisiin sekä 

organisationalisiin resursseihin. Näin olen toiminut Pro gradu -tutkielmassa. 

Esimerkkejä resursseista ovat fyysiset puitteet, ihmisten osaamisen taso, tieto, 

asenteet, johtamiseen ja kulttuuriin liittyvät asenteet. (Barney, 1991.) Resurssin 

määritelmä on taloudellinen, inhimillinen tai sosiaalinen voimavara. 

Resurssipohjaista näkökulmaa on tutkittu jo vuosikymmeniä taloustieteen 

puolella (mm. Penrose 1959, Rubin 1973). 

 

Tutkimuskysymyksiä on yhteensä kolme kappaletta. Niiden pohjalta tutkin var-

haiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvaa sekä pyrin selvittämään varhais-

kasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä heidän tärkeimmistä työtehtävistään 

suhteessa varhaiskasvatuksen henkilökunnan ajatuksiin. Olen kiinnostunut saa-

maan selville, millä tavalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan käyttö 
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vastaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan toiveisiin. Viimeiseksi tutkin inkluusion 

toteutumista VEO-mallissa resurssipohjaisesta näkökulmasta.   

 

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan hankkeessa kerätyn valmiin aineiston poh-

jalta. Aineisto on kerätty Helsingissä keväällä 2018. Vastauksien analysoinnissa 

on hyödynnetty sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan että varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan kyselylomakkeita. Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä on 

analysoitu aineistopohjaisesti. Kolmas tutkimuskysymys on analysoitu teoriapoh-

jaisesti hyödyntäen resurssipohjaista näkökulmaa. Pro gradu -tutkielman viimei-

set luvut käsittelevät johtopäätöksiä, luotettavuutta ja pohdintaa.  Pyrin tarkaste-

lemaan jokaista tutkimuskysymystä suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. 
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2 Teoreettinen viitekehys 
 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa pyrin selvittämään varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan toimenkuvaa sekä sitä, miten inkluusio toteutuu VEO-mallissa. Teo-

reettisessa viitekehyksessä käyn läpi varhaiserityiskasvatusta ohjaavan lainsää-

dännön ja asiakirjaohjauksen. Avaan inkluusio käsitettä siitä näkökulmasta, mitä 

inklusiivinen varhaiskasvatus ja inkluusio ovat. Lisäksi käsittelen ja sovellan tut-

kielmassani taloustieteistä tuttua resurssipohjaista näkökulmaa. 

 

2.1 Varhaiserityiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat 

 

Tällä hetkellä Suomessa on uudistettu ja uudistetaan varhaiskasvatuslakia 

(2018) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2018). Lisäksi meille on 

ensimmäistä kertaa historiassa tehty Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin pe-

rusteet ja suositukset (KARVI, 2018). Varhaiserityiskasvatus kuuluu varhaiskas-

vatukseen ja pohjaa varhaiskasvatukseen (kasvatustiede) ja erityispedagogiik-

kaan, jotka molemmat ovat monialaisia tieteenaloja. Varhaiserityiskasvatuksen 

tavoitteena on järjestää lasten tuki inklusiivisin periaattein lapsiryhmään siten, 

ettei lapsen tarvitse siirtyä saadakseen itselleen riittäviä tukitoimia kasvuun ja ke-

hitykseen. (Pihlaja, Viittala, 2018, 27.)  

 

 

2.1.1 Varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet varhaiserityiskasvatuksen näkökulmasta 

 

Yksi varhaiserityiskasvatuksen ongelma on, ettei sitä ole juurikaan määritelty tai 

ohjeistettu lainsäädännössä tai Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakir-

jassa (OPH 2018). Lainsäädäntöä on tiukennettu esimerkiksi varhaiskasvatuksen 

opettajan kelpoisuuden osalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista on 

tehty normittava, mutta varhaiserityiskasvatuksen osalta muutokset ovat vielä te-

kemättä. (Pihlaja ym., 2018, 28.) Puutteellisia varhaiskasvatuslaista ja muista 

varhaiskasvatusta ohjaavista asiakirjoista tekee esimerkiksi se, ettei niissä ole 

säädetty, kuinka nopeasti tukitoimet tulee järjestyä lapselle. Paanasen (2018, 19) 
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mukaan tämä on saattanut johtaa siihen, että tukitoimet vaihtelevat kunta- ja alue-

kohtaisesti resurssien mukaan. 

 

Varhaiskasvatuslaissa (2018) mainitaan, että jokaiselle lapselle on laadittava 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon toteutumiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tavoitteet, jotka 

asetetaan henkilökunnalle lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatuksen toteutu-

miseksi. Tavoitteet tähtäävät tukemaan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvoin-

tia. Tavoitteiden lisäksi kirjataan toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä niiden 

toteutuminen. Lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös 

mahdolliset tuen tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet ja niiden toteutuminen.  (Var-

haiskasvatuslaki 540/2018, 1. mom. 23§.) 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta on vastuussa varhaiskasva-

tuksen opettaja. Se laaditaan yhteistyössä henkilöstön sekä lapsen vanhemman 

tai muun huoltajan kanssa ja sen laatimiseen osallistuvan lapsen opetuksesta, 

kasvatuksesta ja hoidosta vastuussa olevat henkilöt. Jos lapsella on tuen tar-

peita, varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoi-

menpiteiden sekä toimenpiteiden toteutumisen arviointiin. Tuen tarpeen arviointi 

voi edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen asiantuntemusta, jolloin 

näiden on osallistuttava arvioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän 

pyynnöstä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 2.mom. 23§.) Lisäksi lapselle laadi-

tun varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, riittä-

vyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida ja päivittää vähintään kerran vuo-

dessa tai useammin, mikäli lapsen tuen tarpeet sitä edellyttävät (Varhaiskasva-

tuslaki 540/2018, 3.mom, 23§). 

 

Riittämättömän nykyisestä lainsäädännöstä tekee se, ettei tuen tarvetta ja sen 

tasoja määritellä. Näiden määrittely ja arviointi jäävät kuntien vastuulle. Kuntien 

toimintatavoissa on isoja eroja. (Eskelinen ym., 2017, 77; Heinonen, 2016, 90). 

Perusopetuksen lainsäädännössä on olemassa kolmiportainen tuen malli, mutta 

varhaiskasvatuksessa vastaavaa ei ole. Perusopetuksen lainsäädäntö koskee 



7 
 
 
 

esiopetusta, mutta ei varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa tuen järjestä-

mistä koskevat säännökset puuttuvat. Tuen järjestäminen ja sen taso riippuu siis 

täysin palveluntarjoajasta ja esimerkiksi kuntatasolla tehdyistä valinnoista. Esi-

merkiksi kun varhaiskasvatuslakia uudistettiin, siihen osallistunut työryhmä esitti 

vastaavaa kolmiportaista tukea myös varhaiskasvatukseen – tuloksetta. (Var-

haiskasvatuslain työryhmän lakiesityksen 16 §, 23.)  

 

Jokaisella lapsella on oikeus saada kehityksensä ja hyvinvointinsa tueksi tervey-

denhuollon tukitoimia ja palveluja. Sen takaamiseksi ”sovelletaan sosiaalihuolto-

lakia (1301/2014), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-

toimista säädettyä lakia (380/1987), kehitysvammaisten erityishuollosta annettua 

lakia (519/1977) ja terveyhdenhuoltolakia (1326/2010) sekä mitä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluista muualla laissa säädetään”. Lapsen tuen kokonaisval-

taisen arvioinnin ja toteutumisen vuoksi varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuotta-

jan on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien 

tahojen kanssa. Lisäksi todetaan, että yhteydenotosta sosiaalihuoltoontuen tar-

peen arvioimiseksi säädetään lain35§:ssä (1301/2014). (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 7§.) 

 

Palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa toteutuvat lain 

mukaiset suhdeluvut siten, että kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä on 

riittävästi. Tämä tähtää siihen, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat 

saavutettavissa. Myös vammaisten ja muiden tuen tarpeisten lasten tarpeisiin tu-

lee vastata. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 25§.) Jos lapsiryhmässä on yksi tai 

useampi vammainen tai muuten tuen tarpeessa oleva henkilö, tämä tulee huomi-

oida joko lapsiryhmän koossa tai lapselle henkilökohtaiseksi avustajaksi tarkoi-

tettuna henkilönä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 35§; Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 38§.)  

 

Heinosen ym. mukaan (2016, 91-92) varhaiskasvatuslain työryhmän ehdotus 

olisi, että jos perustasoisen oppimisen ja kehityksen tuki ei ole riittävää, pitäisi 

laissa olla säännös tehostettua tukea koskevaa säännöstä (17§, 23-24). Sillä olisi 
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turvattu lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja, tehoste-

tun tuen muodon saaminen. Tällainen tuki olisi järjestetty laadultaan ja määräl-

tään lapsen tarpeita mukaillen. Tuen saaminen olisi edellyttänyt pedagogisen ar-

vion laatimista, jossa olisi määritelty tuen tarve sekä tukitoimet. Tehostetun tuen 

tarvetta olisi arvioitu vähintään kerran vuodessa, riippuen lapsen tarpeista. Tuen 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tulisi hyödyntää niin varhaiskas-

vatuksen työntekijöiden kuin vanhempien tietämystä sekä moniammatillista yh-

teistyötä. (Heinonen, 2016, 91.)  

 

Samalla tavalla tämä työryhmä ehdotti erityisen tuen järjestämistä varhaiskasva-

tukseen (18§, 24). Lapselle, jolle perustasoinen tai tehostettu tuki ei olisi ollut 

riittävä tukimuoto, olisi voitu tarjota erityistä tukea. Erityinen tuki olisi sisältänyt 

samoja tukimuotoja, kuin perustasoinen- ja tehostettu tuki, mutta se olisi voitu 

järjestää tavallisen lapsiryhmän lisäksi myös erityisryhmässä, joko osittain tai ko-

konaan. Erityisen tuen järjestämisestä olisi tehty kirjallinen päätös. (Heinonen, 

2016, 91.)  

 

Ilman selkeitä ja laissa määrättyjä toimintatapoja, palveluntarjoajat toimivat suu-

resti vaihtelevilla tavoilla. Lisäksi lait ja säädökset muuttuvat tällä hetkellä epä-

tahtisesti ja niiden vallalla oleva epämääräisyys hankaloittavat tilannetta paljon. 

(Heinonen, 2016, 92.) 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla tulee olla kelpoisuus varhaiskasvatuksen 

opettajan tehtävään, jonka lisäksi hänellä tulee olla suoritettuna erityisopettajan 

tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai hänen tulee olla suorittanut 

kasvatustieteen maisterin opinnot pääaineena erityispedagogiikka varhaiserityis-

opettajan koulutuksessa. (Varhaiskasvatuslaki 580/2018, 30§.)  

 

Jotta lapselle tarpeellisen tuen järjestäminen, toteuttaminen ja arviointi toteutuisi, 

on Varhaiskasvatuslaissa säädetty myös salassapitovelvollisuudesta tässä yh-

teydessä.  Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä 

oikeus saada maksutta lapsen varhaiskasvatuksen ja tuen toteutumisen kannalta 

välttämättömät tiedot lapsen huoltajilta, opetustoimen viranomaisilta, sosiaali- ja 
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terveydenhuollon viranomaisilta, muilta varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveyden-

huoltopalvelujen tuottajilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 

Salassapitovelvollisuus ei saa estää tiedon kulkemista lapsen tuen toteuttami-

sesta vastuussa olevien henkilöiden välillä. (Varhaiskasvatuslaki 580/2018, 41§.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on nykyisin normittava asiakirja, 

joka tarkoittaa sitä, että jokaisen varhaiskasvatuksen palveluntarjoajan on sitou-

duttava toiminnassaan noudattamaan sitä. Vaikka Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteita on hiljattain päivitetty. Ainoastaan yhdessä luvussa, luku 5 ”Lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuki” käsitellään melko lyhyesti tuen järjestämistä koske-

vat periaatteet. Se on neljän sivuin mittainen ja siinä käsitellään aiheita: tuen jär-

jestämistä ohjaavat periaatteet, yhteistyö lapsen, huoltajien ja muiden asiantun-

tijoiden kanssa, tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma tuen aikana sekä paikallisesti päätettävät asiat. (OPH, 2018, 54-

58.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2018, 54-58; Pihlaja ym., 2018, 

30) tuo lapsen tuen tarpeet esiin melko yleisellä tasolla. Perusteissa korostetaan 

lapsen vahvuuksien huomioon ottamista sekä kehityksen tarpeita. Laadukas var-

haiskasvatus on jo itsessään tukimuoto. Luvussa korostetaan varhaista tukea ja 

tuen tarpeen tunnistamista sekä oikein kohdennettua tukea. Lisäksi kerrotaan, 

että varhaiskasvatuksessa tuki toteutetaan inkluusionperiaatteiden mukaisesti. 

(OPH, 2018, 54-58.) 

 

2.1.2  Varhaiskasvatuksen laadunindikaattorit 
 
 

Varhaiskasvatuksen laadunindikaattorit pyrkivät varhaiskasvatuksen riittävyy-

den, saatavuuden, saavutettavuuden ja inkluusion ihanteisiin. Suomessa jokai-

sella lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen. 1.8.2020 subjektiivisen 

päivähoito-oikeuden rajoitus poistui ja lasten eriarvoisuutta täyden varhaiskasva-

tusoikeuden saamisen osalta vähennettiin. Laadukkaiden inklusiivisuuteen pe-

rustuvien palveluiden tulisi olla kaikkien lasten saavutettavissa. Suomessa linja-

taan kansallisen ohjausjärjestelmän kautta yksilöllisen kehityksen ja oppimisen 
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tuen toteutumista ja jokaisen lapsen tulisi saada tarvitsemansa tuki. (Karvi, 2019, 

13.) 

 

Paikallisella tasolla varhaiskasvatuksen järjestän varmistettavaksi jää, että laa-

dukkaat ja inklusiivisesti toimivat varhaiskasvatuspalvelus ovat kaikkien lasten 

saatavilla. Paikalliset varhaiskasvatuspalvelut tulisi olla järjestetty niin, että jokai-

sen lapsen yksilöllinen kehitys ja oppiminen on turvattu. Lapsen tarvitsema tuki 

tulisi tuoda lapsen luokse; lapsiryhmään, lähipäiväkotiin jne. (Karvi, 2019, 13.) 

 

Pedagogisen toiminnan tasolla varhaiskasvatuksen johtajan tulisi varmistaa päi-

vittäin, että henkilökuntaa on lain edellyttämä määrä suhteessa lasten määrään. 

Näin turvallisuus ja vuorovaikutussuhteiden pysyvyys voidaan taata sekä ryh-

mien toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti.  Jokaisella lapsella on oikeus 

osallisuuteen kaikessa toiminnassa taustastaan ja yksilöllisistä ominaisuuksis-

taan huolimatta. (Karvi, 2019, 13.) 

 

Laadunindikaattoreissa todetaan, että lapsiryhmänkoko sekä lain määräämät 

suhdeluvut ovat vain yksittäisiä laatuun vaikuttavia tekijöitä. Yleensä yhdysvaiku-

tukset muiden rakenteellisten tekijöiden kanssa ovat suoria vaikutuksia tärkeäm-

piä. Vaikuttava yhdysvaikutus on esimerkiksi varhaiskasvatuksenhenkilöstön 

koulutustason, työkokemuksen ja vuorovaikutuksen laadun välillä. On todettu, 

että mitä korkeampi henkilöstön koulutustaso ja mitä enemmän työkokemusta 

heillä on, sitä sujuvammin organisoitua ja tehokkaampaa varhaiskasvatustoi-

minta oli. Myös suuret lapsiryhmät ovat yhteydessä yhä heikompaan henkilöstön 

tarjoamaan sosio-emotionaaliseen tukeen ja toiminnan organisointiin. (Karvi, 

2019, 32.) 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia luottamuksellisesti, arvostaen ja 

kunnioittaen ammatillista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee 

tunnistaa eri ammattiryhmien ammatilliset velvollisuudet, osaamiset ja vastuut 

sekä hyödyntää näitä varhaiskasvatustyössä sekä sen kehittämisessä. Henkilös-

tön tulee tuntea omat sekä yhteistyötahojen ammatilliset vastuut osaaminen sekä 

osata käyttää niitä monialaisessa yhteistyössä. (Karvi, 2019, 49.) 
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Pedagogiikan toteutuminen on riippuvaista varhaiskasvatuksen henkilöstön mo-

nisyisestä keskinäisestä ammatillisesta vuorovaikutuksesta. On havaittu, että las-

ten kanssa käytävä vuorovaikutus on laadukkaampaa päiväkodeissa, joissa toi-

mintakulttuuri on rakentavaa sekä monipuolista ja henkilöstölle on tarjolla mah-

dollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Avoin toimintakulttuuri, ammattilaisten 

hyvät yhteistyötaidot sekä hallintorakenteiden joustavuus ja tuki vaikuttavat mo-

nialaisen yhteistyön tekemiseen ja toimivuuteen. Monialaisen yhteistyön tavoit-

teena on edelleen luoda lapsen kehitykselle laaja-alainen tukiverkosto. (Karvi, 

2019, 48.) 
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2.2 Inkluusio ja inklusiivinen varhaiskasvatus 

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa yhtenä tarkoituksenani on selvittää inkluusion to-

teutumista Helsingissä VEO-mallin toiminnassa. Varhaiskasvatuksen perusteet 

(2018, 54) ohjaa, että tuki varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa inkluusionperi-

aatteiden mukaisesti. Jo Salamancan julistuksessa on vaadittu kaikkien lasten 

oikeutta opetukseen tavallisessa lapsiryhmässä (UNESCO, 1994).  

 

 

2.2.1 Inkluusion toteutuminen varhaiserityiskasvatuksessa  
 

Tämän päivän varhaiskasvatus pohjautuu inkluusion ajatukselle. Käsitteenä in-

kluusio on monimutkainen ja sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Inkluusiota 

tulisi käsitellä ennemmin kokonaisvaltaisena tapana ajatella. (Viitala 2018, 52.) 

Inkluusion perustana voidaan nähdä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta 

(1989) nousevat oikeudet siitä, että lasta ei saa syrjiä, aina on pohdittava lapsen 

etua ja lapsen erityistarpeet tulee huomioida (artiklat 2, 3 ja 23). Inkluusion taus-

talla ovat arvot ihmisten tasa-arvoisuudesta, yhtäläisistä oikeuksista ja yhdenver-

taisuudesta. (Viitala 2018, 52.)  

 

Inkluusio käsitteenä viittaa Alijoen (2006, 13) mukaan siihen, että lapsen koulu- 

tai hoitopaikka on lähikoulu tai lähinnä oleva päiväkoti. Varhaiskasvatus- tai kou-

lupaikan lisäksi tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä tulee tarkastella ja muokata 

aina sen hetkisiin lasten tarpeisiin soveltuvaksi. Jokaista lasta niin varhaiskasva-

tuksessa kuin koulussakin tulisi kohdella tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Inklu-

siivisessa kasvatuksessa ja opetuksessa korostuu vahvasti yhteistyön merkitys 

eri ammattiryhmien välillä. (Ainscow & Miles 2009; Alijoki 2006, 13.) Vakilin, Wel-

tonin, O’Connorin ja Klinen (2009, 324) mukaan inkluusio ei myöskään ole vain 

sijoitus tiettyyn tilaan, vaan palveluita tuottava metodi, mikä sisältää jokaisen lap-

sen iälle ja tasolle sopivia kehityksellisiä toimintoja.  
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Varhaiserityiskasvatuksessa pyritään integroimaan kasvatuksen didaktiikka ja 

metodit jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin varhaiskasvatuksen erilaisissa kon-

teksteissa. Inkluusion ideana on, että tuki tulee lapsen luo, tuttuun ja turvalliseen 

ympäristöön, jossa oppimisympäristöä mukauttamalla lapsella on riittävä tuki 

kasvunsa ja kehityksensä turvaamiseksi. Sen keskiössä ovat myös erityispeda-

gogiikan eettiset periaatteet; hyväksyminen, arvostus sekä ei loukkaava tai vam-

mauttava toiminta tai puhe. Loukkaavat sanat eivät voi koskaan kuvata ihmistä, 

eikä lapsen luokittelu kosketa häntä kokonaisuutena. Tämä on myös se syy, miksi 

termi erityislapsi ei ole enää suositeltava ammattilaisten puheessa. (Pihlaja & Vii-

tala,2018, 31; Pihlaja, 2018, 79.) Inklusiivisessa lapsiryhmässä kaikki lapset eivät 

ole tuen tarpeisia, vaan suurin osa lapsista on kehittynyt tyypillisesti. Kaikkia lap-

sia kohdellaan tasa-arvoisesti ja osallistaen. (Pihlaja, 2009.)   

 

Hyvässä inklusiivisessa oppimisympäristössä lapsella on luonnolliset mahdolli-

suudet kehittyä vertaistensa seurassa. Inkluusio tukee kieltä, käyttäytymistä ja 

sosiaalista toimintaa sekä antaa mahdollisuuden ystävyyssuhteille lasten kanssa, 

joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Hyvän inkluusion toteutumiseksi Brainerd 

(2020, 53) nostaa kaksi seikkaa. Ensinnäkin ei tukea tarvitsevien lasten on oltava 

enemmistössä lapsiryhmässä. Toiseksi henkilökunnalla on oltava korkea kompe-

tenssi ja pätevyys luoda oppimisympäristö, joka todella tukee jokaisen lapsen 

osallisuutta ryhmässä.  (Brainerd, 2020, 53; Briere & Siegle, 2008, 9.)   

 

Varhaiserityiskasvatuksessa on myös menty kohti inkluusiota. Ajatuksena on 

kaikkien yhteinen kasvatus. Erilaisuus ei ole vain yksilöllisiä lähtökohtia, vaan se 

sisältää myös kulttuurisia käytäntöjä. Erilaisuuteen sisältyy moninaisuus. (Her-

manfors 2017, 124.) Tärkeää lienee kasvattaa lapsia ajatukseen siitä, että moni-

naisuus on hyvä asia. Kaikilla ihmisillä on omat kulttuuriset ja sosiaaliset taus-

tansa, erilaiset tiedot ja taidot sekä vahvuudet ja heikkoudet. Vaikka toinen lapsi 

tarvitsee tukea matemaattisten pulmien ratkaisuun, on hän silti ihmisenä aivan 

yhtä arvokas, kuin hän, joka tarvitsee silloin tällöin hymyn opettajalta pystyäkseen 

jatkamaan aloittamaansa toimintaa. Varhaiskasvatuksessa tuen tarpeet ovat mo-

ninaisia. (Heinonen, 2016, 90.) Varhaiskasvatuksessa kaikki lapset tulisi nähdä 

kuten he ovat. Lapsilla on moninaisia identiteettejä; he ovat luovia persoonia sekä 
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pystyviä ja idearikkaita. (Genishi & Goodwin 2008, 274.) Varhaiskasvatuslaissa 

(2018) todetaan vain yleisesti lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. 

 

Inklusiivisessa opetussuunnitelmassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta, lapsi-

keskeisyyttä ja kokemuksellisuutta sekä sitä, että myös perheiden moninaisuu-

teen opetellaan vastaamaan lasten sekä vanhempien näkemyksiä kuunnellen ja 

huomioon ottaen. (Green & Cherrington 2010, 1-2; Vandenbroeck 2009, 165-

167.) Booth, Ainscow ja Kingston (2006, 3) toteavat, että inklusiivinen kasvatus 

nähdään yleisen ja erityisen kasvatuksen muutosprosessina, jossa pyritään pois-

tamaan oppimisen esteitä, tukemaan kaikkien osallisuutta ja tasa-arvoa sekä 

edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta.  

 

Inkluusion ihanne on, että lapset halutaan nähdä lapsina. Inkluusiossa lapsia ei 

erotella toisistaan tai kiinnitetä huomiota vain lasten ominaisuuksiin. (Booth ym. 

2006, 4).  Dickinsin (2014, 4) mukaan hyvän inkluusion edistäminen varhaiskas-

vatuksessa ei ole vain lasten osallisuuden edistämistä, vaan myös lasten eristä-

miseen ja erilliseen kasvatukseen kohdistuvien vaatimuspaineiden vähentä-

mistä. Varhaiskasvatuksessa lapset ovat luontevasti yhteistoiminnassa. Mukaan 

pääseminen ja mukana oleminen motivoi lapsia osallistumaan yhteiseen toimin-

taan. Hyvässä inklusiivisessa oppimisympäristössä lasten erilaisuuksia kunnioi-

tetaan ja otetaan huomioon lasten oikeus osallisuuteen tukemalla sosiaalista op-

pimista ja yhteistä tekemistä. Varhaiserityiskasvatuksessa hyvässä inkluusiossa 

on kyse eniten toimintaympäristöjen muuttamisessa. Toimintaan osallistumista 

mahdollistetaan useilla eri tavoilla lapsilähtöisesti. (Strandell 1985, 182–189; Viit-

tala 2006, 183–184; Florian & Black-Howkins 2011, 814.)  

 

Havaintojen mukaan tärkeintä on kiinnittää huomiota toimintaympäristöön (Nil-

holm & Alm 2010, 240).  Menetelmiä painottaessa, tilanne on inkluusion kannalta 

epäsuotava, koska silloin toimintaympäristön muokkaamiseen ja kehittämiseen 

ei kiinnitetä huomiota ja toimenpiteet korostavat tukea tarvitsevien lasten fyysistä 

integraatiota. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset pedagogiset ratkai-
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sut opetuksessa lapsen tuen tarpeen täyttämiseksi, kuten esimerkiksi henkilö-

kohtainen ohjaus tai muusta ryhmästä erillinen opetus, jonka järjestämisellä ko-

rostetaan toiseutta. (Nilholm & Alm 2010, 240.) 

 

Suomen varhaiskasvatusjärjestelmässä henkilöstön tukeminen ja erityispedago-

ginen osaaminen toteutuu menetelmäkeskeisesti kiertävän varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan konsultaatiotehtävänä tai lapsiryhmässä työskentelevän varhais-

kasvatuksen erityisopettajan toimesta. (Suhonen ym. 2016, 20.) Booth ym. 

(2006, 6) suosittelee, että erityishenkilöstönimikkeen sijaan käytettäisiin esimer-

kiksi oppimisen tukija- tai inkluusiokoordinaattori-nimikettä. Se suuntaisi konsul-

taatiotukea vielä enemmän inklusiivisen pedagogiikan suuntaan. (Booth ym. 

2006, 6.) 

 

  

2.2.2 Inkluusio Norjassa ja Yhdysvalloissa 
 

Inkluusiota on tutkittu paljon kansainvälisesti. Brainerd (2020) on tutkinut varhai-

serityiskasvatusta Yhdysvalloissa ja Norjassa. Palo tutkimukseen pohjautuu hä-

nen henkilökohtaiseen työkokemukseensa näissä molemmissa maissa. Tutki-

muksen tarkoituksena on ollut hahmottaa molempien maiden hyviä puolia sekä 

heikkouksia inkluusiossa, jotta niistä voitaisiin oppia. (Brainerd, 2020, 10-13.) Yh-

dysvalloissa ja Norjassa toteutetun tutkimuksen perusteella monet asiat vaikutta-

vat tuen tarpeiden huomioimiseen. Jopa paikallisella politiikalla ja ennen kaikkea 

koulutuksen rahoituksella on merkitystä tuen järjestymiseen. (Brainerd, 2020, 3.) 

 
Brainerd (2020, 7) toteaa, että on kolme pääseikkaa, joissa Yhdysvallat ja Norja 

eroavat inkluusion suhteen: hoitoaika päivittäin, kustannukset sekä kohtuuhintai-

suus. Erot ovat isoja ja sen takia ne herättävätkin kysymyksiä siitä, miten ne vai-

kuttavat perheisiin tai palvelun laatuun ja riittävyyteen. Näiden lisäksi eroja löytyy 

opetusmenetelmistä, rutiineista ja organisaatioista. Varhaiserityiskasvatus ei ole 

samanlaista kansainvälisesti tarkasteltuna. (Brainerd, 2020, 7.) Laadukkaan ope-

tuksen järjestäminen lähikoulussa tai päiväkodissa tukee myös lapsen hyvinvoin-

tia. Norjassa tukea tarvitsevien lasten opetus ja hoito järjestetään kotien lähellä 
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sijaitsevissa ECE-keskuksissa. Nämä keskukset ovat sijoiteltu niin tiiviisti, etteivät 

esimerkiksi kuljetukset ole yleensä tarpeellisia. Yhdysvalloissa erityistä tukea tar-

vitsevien lasten perheet ovat ongelmissa päivittäisten kuljetusten osalta, sillä esi-

merkiksi esiopetus on vain puolipäiväinen, josta tulisi siirtyä seuraavaan hoito-

paikkaan vanhemman työpäivän ajaksi. Lapsia kuormittavat päivittäin monet siir-

tymiset, useat eri ympäristöt sekä lepoajan puute.  (Brainerd, 2020, 6-9.) 

 
Norjassa erityistä tukea tarvitsevien tuen saantia turvaavat oikeudelliset asiakir-

jat. Lapsilla on oikeus kokopäiväiseen hoitoon, opetukseen ja erityisopetukseen 

kaikissa ikäluokissa. Norjassa lapsille laaditaan henkilökohtaiset oppimissuunni-

telmat ja opettajina toimivat kolme vuotta varhaiskasvatusta opiskelleet opettajat. 

Näillä opettajilla erityisopetuksen opintoja on kuitenkin vain vähän tai ei ollen-

kaan. Yhdysvalloissa tavallisessa oppilaitoksessa työskentelee lastenhoitajia, 

opettajia sekä esimerkiksi puheterapeutteja päivittäin lasten kanssa. (Brainerd, 

2020, 6-8.) Huolimatta siitä, että Norjan varhaiskasvatus keskuksissa on yleisesti 

korkeatasoista, vaihtelee tuen toteutuminen suuresti keskusten välillä. Koska 

opettajien koulutuksessa ei ole paljoakaan huomioituna erityisopetusta, on lap-

sen tuen toteutuminen Norjan keskuksissa paljon ulkopuolisilta asiantuntijoilta 

saatavan avun ja ohjauksen varassa. (Brainerd, 2020, 48.) Brainerd (2020, 48) 

toteaa, että useiden eri artikkeleiden pohjalta voitiin tehdä päätelmä, että Yhdys-

valloissa tilanne on jo tässä kohtaa parempi. Syy tähän oli, että henkilökunnan 

koulutus ja osaaminen oli monipuolista ja asiaankuuluvaa, vaikka erityisopetusta 

toteutettiin vain 3-5 tuntia päivässä ja yleensä vähemmän kuin 5 kertaa viikossa.  

(Brainerd, 2020, 48-49.)  

 
Norjan vahvuus hyvän inkluusion esimerkkinä on kaikille tasapuolisesti saatavilla 

oleva opetus ja kasvatus. Yhdysvalloissa tuen toteutuminen ECE standardit täyt-

tävästi oli lopulta vain keskinkertaista, sillä opetus ja hoito sekä sen määrä ja 

laatu riippuvat täysin vanhempien asuinpaikasta sekä tulotasosta.  Kunnollisten 

päivähoitomääräyksin puuttuminen vaikuttaa Yhdysvalloissa erityistä tukea tar-

vitsevien sekä heidän perheidensä elämään suuresti. (Brainerd, 2020, 49-51).  
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Fyysinen sijoittelu tavallisiin lapsiryhmiin ei takaa yksinään hyvää ja onnistunutta 

inkluusiota. Hyvän inkluusion ratkaisee oppilaiden todellinen osallisuus ja korkea-

laatuinen opetus. (Blândul,2010, 33; Brainerd, 2020, 48-49; Layzer & Goodson, 

2006.) Laadukkaan opetuksen järjestäminen lähikoulussa tai päiväkodissa tukee 

myös lapsen hyvinvointia. Norjassa esimerkiksi Oslossa tukea tarvitsevien lasten 

opetus ja hoito järjestyy kotien lähellä sijaitsevissa oppilaitoksissa. Nämä on si-

joiteltu niin tiiviisti, etteivät esimerkiksi kuljetukset ole yleensä tarpeellisia. (Brai-

nerd, 2020, 6-8.) Yhdysvalloissa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet ovat 

ongelmissa päivittäisten kuljetusten osalta, sillä esimerkiksi esiopetus on vain 

puolipäiväinen, josta tulisi siirtyä seuraavaan hoitopaikkaan vanhemman työpäi-

vän ajaksi. Lapsia kuormittavat päivittäin monet siirtymiset, useat eri ympäristöt 

sekä lepoajan puute.  (Brainerd, 2020, 9.) 

 
Inkluusion mukaan toimivat opettajat tarvitsivat enemmän osaamista erityisope-

tuksesta ja paremman koulutuksen. Yksi tapa saada osaamista opettajille olisi 

lisätä yliopiston kursseja, jopa kaikille, jotka tähtäävät opettajuuteen. Paremmin 

koulutetut opettajat onnistuivat paremmin osallistamaan lapsen tavalliseen lapsi-

ryhmään siten, ettei tämä tuntisi ulkopuolisuutta tai osaamattomuutta. (Brainerd, 

2020, 53; Briere & Siegle, 2008, 9; LeDoux, Graves., & Burt, 2012, 20; Kirby, 

2017, 187-188.) Esimerkiksi Zimbabwessa varhaiskasvatuksen opettajiksi opis-

kelevat pääsevät harjoittelemaan lapsiryhmiin, jotka toimivat inklusiivisesti 

(Majoko, 2017). Hyvä inkluusio tukee lapsen osallisuutta vertaistensa joukossa 

koko yhteiskunnassa. On tärkeää, että myös vertaiset oppivat, ettei tukea tarvit-

sevaa lasta tarvitse siirtää muualle, vaan hän toimii kuten muutkin; ryhmän mu-

kana. Tämä ymmärrys erityisistä tarpeista ja niiden täyttämisestä tulisi näin ulot-

tua koko yhteiskuntaan, eikä vain ryhmään. Opettajan asenne ja suhde lapsiin 

heijastuu oppimistuloksiin sekä siihen, miten lapset kokevat inkluusion. Jokaisen 

tulee tuntea itsensä hyväksytyksi ryhmässä sekä tuntea kuuluvansa joukkoon. 

(Jones & Hensley, 2012, 37; Kirby, 2017, 187.) 
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2.2.3 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa 

olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön kon-

sultoinnissa ja ohjauksessa (OPH, 2018, 54; Varhaiskasvatuslaki §90,).  

 

Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjes-

telyjä. Nämä pedagogiset järjestelyt ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

työtehtäviä. Hän toteuttaa konsultoivaa tai jaksottaista tukea, lapsikohtaista oh-

jaamista, tulkitsemis- sekä avustamispalveluita sekä erityisten apuvälineiden 

sekä tieto- ja viestiteknologian käyttöä. Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien 

ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Rakenteellisia jär-

jestelyjä ovat muun muassa ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilös-

tön mitoitukseen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hyvinvointia tukevia muita 

järjestelyjä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama 

ohjaus ja konsultaatio. (OPH, 2018, 57.) 

 

Lastentarhanopettajaliitto (nyk. varhaiskasvatuksen opettajienliitto) on määritellyt 

(2007) varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn kolmelle eri tasolle. Ensimmäi-

sellä tasolla on lapsiryhmässä kiinteästi työskentelevä varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja eli VEO, joka toimii lisäksi yksikkönsä varhaiserityiskasvatuksen asi-

antuntijana sekä osallistuu työyhteisönsä osaamisen kehittämiseen. Toisella ta-

solla on yksikön yhteinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka toimenkuva 

määrittyy lasten ja henkilökunnan tarpeiden mukaan päiväkoti- ja toimintakausi-

kohtaisesti. Kolmannella tasolla on kunnan, sen osan tai kuntayhtymän konsul-

toiva tai kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hänen tehtävänänsä on toi-

mia erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu-, 

suunnittelu- ja konsultointitehtävissä useasta päivähoidon toimintayksiköstä 

koostuvalla alueelle.  Kiertävän tai konsultoivan VEO:n vastuulla on selvittää ja 

organisoida tukitoimia alueen tai kunnan tasolla sekä järjestää yksittäisen lapsen, 

lapsiryhmän tai päiväkodin lasten tarvitsemat tukitoimet monialaisessa yhteis-

työssä. (Jormakka, 2011, 26-27.)  
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Paananen ym. (2018, 16) raportoivat, että tuen mallista riippumatta Suomessa 

lapsi saa varhaiskasvatuksessa tukea nimenomaan pedagogisin keinoin. Lähes 

yhtä yleinen tuen toteuttamisen muoto oli varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

konsultaatiokäynnit.  

 
 

2.2.4 VEO-malli Helsingissä 
 

Tämän Pro gradu -tutkielman aineisto on kerätty Helsingistä, jossa yhtenä var-

haiserityiskasvatuksen tuenmuotona on käytössä VEO-malli. VEO-malli tarkoit-

taa, että varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee itsenäisesti päiväkotiyk-

sikön eri ryhmissä. Työaika ja -tehtävät jakaantuvat useamman ryhmän lasten 

tarpeiden mukaisesti. VEO-mallin historia pohjaa erityisesti vuosina 1996-1999 

suoritettuun laajaan tutkimukseen, joka toteutettiin Helsingissä (Takala & Aunio, 

2005).  

 

Takala ja Aunio esittivät julkaisussaan (2005), että varhaiskasvatuksen erityis-

opettaja toimii tavallisissa päiväkodeissa osana varhaiskasvatuksen ryhmää tai 

ryhmiä. Tällä tarkoitettiin tavallisia päiväkoteja, joissa on erityistarpeita omaavia 

lapsia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on silloin mahdollisuus tukea toimin-

taa pienryhmissä tai tukea lasta yksilöllisemmin lapsen tarpeiden mukaisesti. 

Tätä tapaa työskennellä tutkittiin käytännössä vuosina 1996-1999 Helsingissä. 

Tutkimukseen osallistui 13 eri päiväkotia, joihin jokaiseen palkattiin erityisopetta-

jat. Tutkimuksessa haluttiin selvittää miten ja millä menetelmillä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettaja työskentelee tavallisessa päiväkodissa. Lisäksi haluttiin selvit-

tää, mitä uusi systeemi tarjoaa siinä mukana oleville aikuisille. Tutkimuksessa 

selvitettiin myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtäviä. (Takala ym., 

2005, 41.)  

 

Takalan ja Aunion (2005) mukaan tutkimuksessa vuosina 1996-1999 varhaiskas-

vatuksen erityisopettajat raportoivat jokaisena lukuvuotena 8 viikon ajalta kaikki 

työtehtävänsä. Toiminta videoitiin. Näiden pohjalta tulosten pohjalta voitiin pää-

tellä mitä varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee keskimäärin eniten työssään. 



20 
 
 
 

(Takala ym., 2005, 42.) Tuloksista syntyi kuusi varhaiskasvatuksen erityisopetta-

jan työtehtävää. Nämä työtehtävät olivat: 1. Yleinen toiminta eli toimintaa ryh-

mässä ilman erityisopetuksellista tavoitetta. Tämä sisältää esimerkiksi piirtä-

mistä, pukemista tai tarinoiden lukemista; 2. Erityisopetus eli toiminnat, joihin 

sisältyy erityisopetuksellinen tavoite. Muun muassa erilaiset opetusmenetelmät 

ja terapeuttiset toimet, jotka voidaan luokitella varhaiseksi interventioksi.  Tällai-

set toiminnat on suunniteltu etukäteen pohjautuen lasten yksilöllisiin suunnitel-

miin.; 3. Konsultointi eli keskustelut henkilökunnan, perheen sekä terveyden-

huollon kanssa.; 4. Itsenäinen työskentely eli esimerkiksi suunnittelu työ var-

haiserityiskasvatuksen toimintaa varten.; 5. Kokoukset esimerkiksi muiden var-

haiskasvatuksen erityisopettajien kanssa ja tutkimuksen aikana tutkijoiden 

kanssa.; 6. Muut työtehtävät kuten esimerkiksi päiväkodin ryhmien suunnittele-

minen. (Takala ym. 2005, 44.)  

 

Näistä työtehtävistä kolme nähtiin kaikista tärkeimmiksi: 1) työskentely erityis-

opettajana tavoitteellisesti käyttäen erityisopetuksen metodeja, 2) työskentely 

lasten kanssa yleisesti ilman erityispedagogisia tavoitteita ja metodeja sekä 3) 

konsultointi, jota kutsutaan myös pedagogiseksi keskusteluksi ammattilaisten 

kanssa. Myös vanhempia voidaan konsultoida. (Takala ym. 2005, 47.) Tässä tut-

kimuksessa yksilölliset erot erityisopettajien välillä olivat suuret. Osa erityisopet-

tajista työskenteli pääasiassa lasten kanssa ja osa työskenteli pääasiassa aikuis-

ten kanssa. Koulutukseltaan pätevät erityisopettajat enemmän tavoite orientoitu-

neesti ja käyttivät enemmän aikaa konsultointiin. Epäpätevät erityisopettajat, 

jotka olivat työskennelleet aiemmin opettajina, käyttivät enemmän aikaa isossa 

lapsiryhmässä työskentelyyn, kuten olivat aiemmin työssään tottuneet. Epäpäte-

ville erityisopettajille erilaiset erityisopetuksen metodit olivat vieraita. (Takala ym., 

2005, 48.) 

 

Takala ja Aunio totesivat (2007), että tutkimuksessa suurin osa päiväkotien hen-

kilökunnasta koki, että mallin myötä tukea tarvitsevat lapset saivat tarvitsemansa 

tuen. Isoissa päiväkodeissa olisi voitu tarvita kaksi erityisopettajaa, sillä tukea 

tarvitsevia lapsia oli niin paljon. Suurin osa koki, että tämä erityisopettajan toimin-

tamalli oli hyvä. (Takala ym., 2007, 49.) Tutkimusprojekti päättyi vuonna 1999. 
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Sen myötä Helsinkiin sekä muualle Suomeen on palkattu uusia erityisopettajia. 

Erityisopettaja malli oli hyväksytty ja tällä hetkellä se on normaali osa monen päi-

väkodin työtä eri kaupungeissa.  Osa päiväkodeista on kehittänyt tätä mallia pi-

demmälle. Joillain erityisopettajalla voi olla vastuullaan kaksi tai kolme päiväkotia, 

jos tuen tarvitsijoita on määrällisesti vähemmän. (Takala ym., 2005, 49.)  

 

 

Helsingissä aloitettiin keskisellä alueella kehittämistyö sosiaalikeskuksen päivä-

hoidossa vuonna 1998, jonka tavoitteena oli tutkia, kehittää ja seurata integ-

roiduista erityisryhmistä ja erityisryhmistä tavallisiin päiväkotiryhmiin siirtyvän eri-

tyislastentarhanopettajan työtä (nyk. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VEO). 

Silloin tällaisen erityislastentarhanopettajan nimikkeeksi annettiin alueellinen eri-

tyislastentarhanopettaja eli alue-elto. Alueellisuus tarkoitti sitä, että alue-elto työs-

kenteli muutaman päiväkodin (1-3) erityistä tukea tarvitsevien lasten lapsiryh-

missä. Työskentelyalue määrittyi vuosittain sen mukaan, missä oli eniten tarvetta. 

Tarkoituksena oli muokata lapsiryhmässä työskentelevän erityislastentarhan-

opettajan työ alueelliseksi ja inkluusion periaatteita noudattavaksi eli tavallisissa 

päivähoidon ryhmissä tapahtuvaksi. Tarkoituksena oli saavuttaa työote, jossa työ 

tehdään mahdollisimman lähellä lasta, perhettä ja päiväkotiryhmien henkilökun-

taa. Työskentelyn oli tarkoitus olla arkista työtä päiväkotiryhmissä, joissa oli myös 

erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Näin ollen varhaisvuosien erityiskasvatukselli-

nen näkökulma oli läsnä lapsiryhmien arjessa. (Jormakka, 2011, 15.) 

 

Jormakka on tutkinut lisensiaattityössään alue-eltojen toimenkuvaa Helsingin alu-

eella. Tutkimuksessa kuvattiin alue-eltojen ajankäyttöä ja työtehtäviä sisällölli-

sesti. Tutkimuksen aineisto oli kohtuullisen hyvä, sillä tutkimus perustui alue-el-

tojen työajanseurantaan runsaan vuoden ajalta. (Jormakka, 2011, 3.)   Tuloksista 

oli nähtävissä, että alue-eltot työskentelevät lapsiryhmissä samanlaisin toiminta-

tavoin kuin muukin varhaiskasvatuksen henkilökunta, erityisesti lastentarhan-

opettajat. Samanaikaisohjaus päivittäin toistuvissa tilanteissa yhdessä muun var-

haiskasvatuksen henkilöstön kanssa, muodosti suurimman osan alue-eltojen 

työstä päiväkodin lapsiryhmissä. Alue-eltot olivat mukana kaikessa toiminnassa; 
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esimerkiksi ohjatuissa hetkissä, siirtymissä sekä lasten leikeissä. (Jormakka, 

2011, 3.) 

 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa (43-45, 2017) käsitellään lyhyesti ke-

hityksen ja oppimisen tukemista, mutta siinä ei mainita esimerkiksi tässä tutki-

muksessa olevaa VEO-mallia saatikka varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ-

tehtäviä. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti, kuinka 

kiertävä erityislastentarhanopettaja (nyk. varhaiskasvatuksen erityisopettaja) ar-

vioi tuen tarpeita ja sen perusteella voidaan tehdä niin pedagogisia kuin raken-

teellisiakin muutoksia.  
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2.3 Varhaiserityiskasvatus resurssien näkökulmasta 

 

Tässä luvussa avaan varhaiserityiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä haasteita 

sekä resurssipohjaista näkökulmaa. Varhaiserityiskasvatuksen tilannetta on tut-

kinut esimerkiksi Päivi Pihlaja (2010) Varsinais-Suomessa. Pihlajan tutkimus oli 

luonteeltaan melko laaja, sillä se toteutettiin useassa eri kunnassa monitahoarvi-

oinnilla. Resurssit ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan varhaiserityiskasva-

tuksen haasteista ja vahvuuksista. 

 
 

2.3.1 Varhaiserityiskasvatuksen haasteet 
 

Varhaiskasvatuksesta puuttuu yhtenäinen tuen rakenne, sillä tallaista ei ole 

Varhaiskasvatuslaissa yhtä selkeästi säädettynä kuin perusopetuslaissa 

(Eskelinen ym., 2017, 77.) Kuntaryhmäkohtaisia ja alueellisia eroja tuen 

järjestelyissä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on selvitetty Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoaineistoja ja kyselyaineistoja hyödyntäen 

(Eskelinen, Paananen, Suhonen & Alijoki, 2018, 46). Raportti on julkaistu 

valtioneuvoston selvitys ja julkaisusarjassa 55/2018. Raportista käy ilmi, että 

tuen järjestelyiden riittävyys sekä tarkoituksenmukaisuus vaihtelevat 

tilastollisesti merkittävästi rakenteeltaan erilaisissa kunnissa. Maaseutumaiset 

kunnat arvioivat tuen toteutumista ja järjestämistä positiivisemmin kuin 

kaupunkimaisissa kunnissa. AVI-alueet poikkesivat toisistaan tilastollisesti 

merkittävästi tuen järjestämisen toimivuuden arvioissa. Länsi- ja Sisä-Suomen 

AVI-alueet arvioivat tuen käytännöt yhtenäisemmiksi kuin Etelä-Suomen, 

Pohjois-Suomen ja Lapin AVI-alueet.  Lisäksi asiantuntijoiden palveluiden 

saatavuus varhaiskasvatukseen erosi tilastollisesti merkittävästi kuntaryhmien 

välillä fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, psykologien ja 

sosiaalityöntekijöiden osalta. Maaseutumaisissa kunnissa näitä palveluita oli 

tarjolla useammin kuin kaupungeissa. (Eskelinen ym., 2018, 48.) 

 

Kuntaryhmäkohtaisia ja alueellisia eroja selvitettiin lisäksi kysymällä, miksi 

lapsen tarvitsema tukitoimi ei ollut järjestynyt (Eskelinen ym., 2018, 49). 

Tilastollisesti merkittäviä eroja kunnittain olivat henkilöstön puute sekä 
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vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Kaupunkimaiset kunnat arvioivat, että 

edellä mainitut syyt olivat syy sille, miksi tukea ei oltu tarjottu lapselle. 

Maaseutumaisissa kunnissa tuen järjestelyt toteutuivat suuremmalle osalle 

lapsia kuin muissa kuntaryhmissä. Lisäksi tuen järjestelyt koettiin 

joustavammiksi. Näissä kunnissa oltiin enemmän tyytyväisiä tuen riittävyyteen 

ja tarkoituksenmukaisuuteen.  Kokemus  tuen joustavuudesta ja tyytyväisyys 

tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen yhdistyy resurssien 

kohdentamiseen. Maaseutumaisissa, pienemmissä kunnissa, resurssien 

kohdentaminen on helpompaa kuin suurissa kunnissa. (Eskelinen ym., 2018, 

49-50.) 

Varhaiskasvatuslaissa määritetään, että lapsen tuen tarve tulee tunnistaa ja 

siihen tulee kohdentaa tarkoituksenmukaista tukea. Varhaiskasvatuslaki ei 

määrittele tuen tasoja virallisesti. Lainsäädännön tilanne on mahdollistanut sen, 

että tuen järjestäminen eroaa toisistaan suuresti kunnittain ja alueittain. Koska 

käytänteet ovat epäselvät, lapsen tuen tarpeen muuttuessa on riskinä, ettei 

lapsi saa tarvitsemaansa tukea. (Eskelinen ym., 2017, 77.)  

 

Eskelisen ym. (2017, 78) mukaan hallinnollinen tukipäätös jakaa mielipiteitä. Toi-

saalta se takaa lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja toisaalta hallinnollisen 

päätöksen koetaan leimaavan lasta sekä hankaloittavan tuen saamisen aloitta-

mista. Heidän selvityksestään käy ilmi, että tuen aloittaminen edellyttää usein 

hallinnollista päätöstä. Lisäksi sen koetaan olevan hyvä olla olemassa perheen 

oikeusturvan toteutumisen kannalta, sillä hallinnolliseen päätökseen on mahdol-

lisuus hakea muutosta. (Eskelinen ym., 2017, 78.)  

 

Varhaiskasvatuslaista toivotaan Eskelisen ym. (2017, 79) mukaan kattavampaa 

lapsen edun ja tuen kannalta. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät toivovat, että 

Varhaiskasvatuslaissa säädettäisiin henkilöstön mitoitusta, kolmiportaista tukea, 

tukea tarvitsevan lapsen määritelmät, lapsen välittömästä oikeudesta tukeen, 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrästä ja moniammatillisesta yhteis-

työstä. Selvyyttä kaivataan tarjottavan tuen toimenpiteistä, asiantuntijakonsultaa-

tioista, avustajista sekä hallinnollisen päätöksen tekemisestä. Eskelinen ym. 
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(2017) selvittää, että hyvin erilaisien toimintamallien takia, lapselle tarjottavasta 

tuesta tulisi säätää laissa yksityiskohtaisemmin. Nyt tuki on vaihtelevaa, riippuen 

kunnasta, missä lapsi asuu. (Eskelinen ym., 2017, 79.) 

 

Pihlaja, Rantanen ja Sonne (2010) tutkivat varhaiserityiskasvatuksen haasteita ja 

vahvuuksia Varsinais-Suomessa monitahoarvioinnilla. Tutkimuksessa kysyttiin 

kuntien, varhaiskasvatuksen johtajien sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

arvioita koskien esimerkiksi varhaiskasvatuksen järjestämistä ja sisällöllistä ke-

hittämistä. Kuntavastauksissa varhaiskasvatuksen järjestämistä ja sisällöllistä 

kehittämistä vaikutti eniten haittaavan kunnantalous sekä henkilöstöresurssit. 

Muun muassa työntekijöiden palkkaus oli haaste; sijaisrahoista karsittiin ja uusien 

työntekijöiden palkkauksesta luovuttiin. Resurssit olivat yleisesti niukat sekä toi-

minnallisten määrärahojen leikkaus näkyi selvästi. Kuntien tilanne on tällä het-

kellä vaihteleva. Osa kunnista kokee, ettei toiminnallisten määrärahojen leikkaus 

näy resursseissa, kun toiset raportoivat voimakkaasti resurssien puutteesta. (Pih-

laja ym., 2010, 23-24.) 

 

Pihlajan ym. (2010) tutkimuksessa kävi ilmi, että kuntatasolla arvioitiin, että pal-

velujärjestelmässä sekä henkilöstön kompetenssissa on heikkouksia. Henkilös-

tön osaaminen vaihteli kunnittain, mutta myös kuntien sisällä. Varhaiskasvatusta 

edistävinä tekijöinä on nähty hyvä johtajuus, hyvä työilmapiiri, kehittämismyön-

teisyys sekä mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Puitteet ja fyysiset tilat edis-

tävät myös laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Lisäksi kunnallisen 

päätöksenteon sekä palvelujärjestelmän toimivuus, henkilöstön oikea resursointi 

sekä toimivat yhteistyön rakenteet edistävät varhaiskasvatusta ja näin ollen myös 

varhaiserityiskasvatusta. (Pihlaja ym., 2010, 23.) 

 

Tutkimuksessa nousi esiin erityisesti henkilökunnan osaamisen ja riittävyyden 

puutteet. Koulutusta, työnohjausta sekä konsultointia oli riittämättömästi. Avusta-

jien sekä ryhmien perushenkilökunnan määrä oli liian vähäistä.  Myös yhteistyön 

tekeminen (Pihlaja ym., 2010) näyttäytyi haastavana ja useimmiten vaikeudet yh-

teistyössä kuuluivat moniammatillisen sekä vanhempien kanssa tehtävään yh-

teistyöhön. Järjestelmän hitaus järjestää vähäisiäkin tukitoimia oli ongelma. Myös 
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tiedonkulku oli vaikeaa. Kävi ilmi, että varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee 

resurssien riittämättömyyttä kunnassa myös koko perheen tukemiseen. Vanhem-

pien kanssa tehtävässä yhteistyössä haasteita tuottivat erityisesti kieli- ja kulttuu-

rierot. (Pihlaja ym., 2010, 28-29.) 

 

Pihlajan ym. (2010) tutkimuksessa näytti kuitenkin myös siltä, että varhaiskasva-

tuksen henkilökunnalla voisi olla käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta reuna-

ehdot eivät täyttyneet, kuten riittävä määrä työntekijöitä ryhmässä. (Pihlaja ym., 

2010, 28.) Kiertävien erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien palveluita 

joko puuttui kunnista kokonaan tai niitä ei ollut riittävästi. KELTOjen työmäärää 

pidettiin liian suurena. Erityisopettajilla ei ollut riittävästi työaikaa hoitaa tehtävi-

ään. Varhaiskasvatuksessa koettiin, ettei uuden tiedon hankkimiseen ja omaksu-

miseen ollut aikaa ollenkaan. Päivistä puhuttiin useissa vastauksissa ”selviytymi-

senä”. (Pihlaja ym., 2010, 29.) Erityisopettajan antama tuki koettiin vaihtelevasti. 

Osa vastaajista koki saaneensa riittävästi tukea, mutta osa raportoi harvoja käyn-

tejä ja tuen riittämättömyyttä. Tutkimuksen vastaajista selkeästi tyytymättömyyttä 

ilmaisi 15%. Joissain paikoissa tilanne oli vielä pahempi, sillä KELTOa ei ollut 

tukitoimena ylipäätään saatavilla tai hän ei ollut vieraillut ryhmässä. (Pihlaja ym., 

2010, 31.) 

 

 
 

2.3.2 Resurssipohjainen näkökulma  
 

Tämän Pro gradu -tutkielman yhden analyysin lähtökohtana on taloustieteistä 

tuttu resurssipohjainen näkökulma. Resurssipohjaista näkökulmaa on sovellettu 

tässä tutkielmassa ajatukseen, jossa palveluntarjoaja eli kunta ja varhaiskasva-

tusyksikkö ovat ”yritys”. Samalla tavalla resurssipohjainen näkökulma olisi sovel-

lettavissa yksityisiin palveluntarjoajiin, joissa onkin kyse jo itse yrityksistä. Re-

surssipohjaista näkökulmaa on alettu kutsua yhä enemmän resurssipohjaiseksi 

teoriaksi. (Barney, Ketchen & Wright 2011: 1299−1303.) 
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Resurssipohjainen näkökulma perustuu Penrosen (1959) ajatukseen siitä, mikä 

johtaa yrityksen menestymiseen. Hänen mukaansa yrityksellä on hallinnollisena 

organisaationa lukuisia eri voimavaroja, joista tärkeimpiä ovat yrityksen kumuloi-

tuva kokemus ja osaaminen. Jay Barney (1991) esitteli artikkelissaan ajatuksen, 

jossa yrityksen kestävä kilpailuetu perustuu resursseihin ja kykyihin, joita yritys 

hallitsee. Nämä resurssit ovat Barneyn mukaan harvinaisia sekä sellaisia, ettei 

niitä pysty täysin kopioimaan tai korvaamaan.  Resursseissa on kyse aineetto-

mista ja aineellisista hyödykkeistä, mukaan lukien yrityksen johtamistaidot, sen 

organisaatioprosessit, rutiinit sekä tieto ja taito, mitä yritys pitää sisällään. (Bar-

ney ym, 2001.) 

 

Uusimpien tutkimusten myötä on alettu puhua dynaamisista kyvykkyyksistä. Dy-

naamiset kyvykkyydet liittyvät sellaisiin ulkopuolisiin vaikutteisiin, joita yritys ei voi 

kontrolloida, mutta nämä vaikuttavat yrityksen toimintaan. (Teece ym. 1997.) Dy-

naamiset kyvykkyydet ovat yrityksen kykyä ja osaamista reagoida näihin vaiku-

tuksiin ja nopeisiin muutoksiin. Yrityksen prosesseja voidaan arvioida uudestaan 

ja sitä kautta määrittää ja vapauttaa resursseja vastaamaan paremmin yrityksen 

tarpeisiin. (Eisenhardt & Martin, 2000.) On esitetty, että dynaamiset kyvykkyydet 

olisivat ristiriidassa resurssipohjaisen näkökulman kanssa, mutta Barneyn ym. 

(2001) mukaan ne eivät ole. Barneyn mukaan 1991 kehitetty logiikka pääte myös 

nopeissa tilanteissa ja kyse on dynaamisista ominaisuuksista. Sanan vaihtami-

nen ei hänen mukaansa muuta teoriaa asian taustalla. (Barney ym., 2001.) 

 

Yksi tapa määritellä resursseja on jakaa ne fyysisiin, inhimillisiin sekä organisatio-

nalisiin resursseihin. Esimerkkejä resursseista ovat fyysiset puitteet, ihmisten 

osaamisen taso, tieto, asenteet, johtamiseen ja kulttuuriin liittyvät asenteet. (Bar-

ney, 1991.) Resurssin määritelmä on taloudellinen, inhimillinen tai sosiaalinen 

voimavara. Resurssipohjaista näkökulmaa on tutkittu jo vuosikymmeniä talous-

tieteen puolella alkaen Penrosen (1959) oletuksesta, että resurssit voivat olla 

myös aineettomia, mutta ne ovat kuitenkin sidonnaisia yritykseen. Rubin (1973) 

määrittelee taas resurssit kiinteäksi panokseksi, joka muodostuu sekä ihmisestä 

että kiinteästä omaisuudesta, jota käytetään jonkin asian suorittamiseksi.  
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Wernefelt (1984) täydensi resurssipohjaista määritelmää luokittelemalla yrityk-

sen resurssit ”kaikeksi mikä voidaan nähdä yrityksen vahvuutena tai heikkou-

tena”, mitä hän tarkensi sitten ”kaikeksi aineelliseksi ja aineettomaksi omaisuu-

deksi, joka on jossain määrin sidottu yritykseen”. Barney (1991) taas kuvailee 

aiempien tutkimusten pohjalta resursseja organisaation omaisuudeksi ja varalli-

suudeksi; sekä kyvykkyydeksi, tiedoksi, taidoksi ja prosessiksi, joita yritys itse 

kontrolloi ja jotka auttavat sitä luomaan ja noudattamaan strategioita parantaen 

tehokkuutta ja suorituskykyä. Resurssit ovat hänen mukaansa tuotantokykyisiä 

ja ne voidaan luokitella fyysiseen, inhimilliseen ja organisationaaliseen pää-

omaan. 

 

 

2.3.3  Fyysinen resurssi 
 

Fyysiseen pääomaan liittyvät resurssit sisältävät esimerkiksi yrityksen käyttämän 

teknologian, toimintaan tarvittavan välineistön sekä yrityksen maantieteellisen si-

jainnin (Barney, 1991). Tässä tutkimuksessa fyysisiin resursseihin on laskettu 

esimerkiksi päiväkodin sijainti, tilat ja henkilöstön lukumäärä. Pelkästään tilojen 

neliömäärä ei vielä kerro sitä, kuinka ne soveltuvat varhaiskasvatuksessa moni-

muotoiseen ryhmätoimintaan. (Svärd 2001, 45–46). Esimerkiksi se millaisissa ti-

loissa lapsiryhmän kanssa työskennellään, vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka 

oppimisympäristöä voidaan fyysisesti muokata lapsiryhmän tarpeisiin sopiviksi. 

Jos yksi lapsiryhmä toimii eteisessä ja toinen liikuntasalissa, ovat fyysiset puitteet 

jo kovin erilaisia verrattuna siihen, että jollain lapsiryhmällä saattaa olla tilat, jotka 

on jo lähtökohtaisesti suunniteltu varhaiskasvatuksen toteuttamista varten. Myös 

päiväkodeissa on tässä suhteessa eroja; toiset toimivat kerrostalon kellaritiloissa 

ja toisilla on arkkitehdin suunnittelemat päiväkodit varhaiskasvatuksen käyttöön.  

 

Paanasen ym. (2018, 22) tutkimuksessa arvioitiin tuen prosessin joustavuutta ja 

resursointia varhaiskasvatuksessa. Kriittisimmin arvioitiin tuen resursoinnin jous-

tavuutta, henkilöstön osaamista sekä suomi toisena kielenä- tuen resursointia ja 

tarjontaa. Vastausten hajonta oli suurta. Heistä 50% koki, että tuen resurssien 

kohdentaminen tarpeeseen oli joustavaa. Toisaalta 33% eli kolmasosa vastasi, 
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että tuen resurssien kohdentamisessa oli puutteita. (Paananen ym., 2018, 22.) 

Paananen ym. (2018, 28) nosti esiin kysymyksen siitä, onko resursointi riittävää 

tukea antavilla varhaiskasvatuksen opettajilla, sosionomeilla ja lastenhoitajilla 

tuen toteuttamiseen, riittävään suunnitteluun sekä muiden ammattilaisten kanssa 

tehtävään yhteistyöhön. 

 

Pihlaja esitti (2003), että lasten mahdollisuus rauhalliseen ja häiriöttömään leik-

kiin sekä yksilölliseen huomioimiseen toteutuvat huonoiten arvioitaessa päiväko-

tien pedagogisia rakenteita. Parhaiten sen sijaan toteutuivat perushoitoon; ruo-

kailuun sekä siirtymiin liittyvät asiat. Nämä erot olivat suurimmat myös silloin, kun 

vertailtiin erityisryhmien ja tavallisten ryhmien konteksteja. Erityisryhmissä lapsen 

mahdollisuus olla yksin ja leikkiä ilman häiriötekijöitä toteutuivat paremmin. (Pih-

laja 2003, 145–146.) 

 

 

2.3.4  Inhimillinen resurssi 
 

Inhimilliset resurssit puolestaan liittyvät yrityksen johdon ja työntekijöiden yksilöl-

lisiin kokemuksiin, näkemyksiin, osaamiseen ja suhteisiin (Barney, 1991). Tähän 

resurssityyppiin soveltuvat myös esimerkiksi työntekijöiden asenteet. Työntekijöi-

den kompetenssi pohjautuu tietoihin, taitoihin, kokemuksiin ja asenteisiin. Kelpoi-

sia varhaiskasvatuksen opettajia on koko varhaiskasvatuksen henkilökunnasta 

vain 18%, joista suurimmalla osalla on sosiaalialan koulutus, kuten sosionomi 

(AMK) tai vanhempi sosiaalikasvattaja. (Alila ym. 2014, 108–109). Tämä tarkoit-

taa sitä, että varhaiskasvatuksen opettajan yliopisto koulutuksen suorittaneita 

opettajia on varhaiskasvatuksessa vähän. (Puroila, ym., 2017). Valtioneuvoston 

periaatepäätös velvoittaa kuntia seuraavasti: "Henkilöstön ammatillisesta osaa-

misesta tulee huolehtia, jotta varhaiskasvatuksessa voidaan vastata yhteiskun-

nallisten muutosten sekä lapsi- ja oppimistutkimusten tulosten asettamiin haas-

teisiin." (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 14.) 

 

Paanasen ym. (2018, 22) mukaan jopa 40% vastaajista arvioi varhaiskasvatuk-

sen henkilökunnan osaamisen tukiasioissa ainakin osittain riittämättömäksi.  
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Paanasen ym. (2018, 28) nimesivät henkilökunnan pedagogisen osaamisen 

puutteen yleisimmäksi syyksi, miksi lapsen tarvitsema tuki ei toteutunut. Esimer-

kiksi varhaiskasvatuksessa toimivilta avustajilta ei edellytetä alan koulutusta, 

vaikka ryhmäkohtainen avustaja on yksi yleisimmistä rakenteellisen tuen muo-

doista.  Olisi tarpeen selvittää tuen järjestelyjä, niiden tarkoituksenmukaisuutta, 

toimivuutta sekä riittävyyttä. (Paananen, ym., 2018, 28.) 

 

Pelkästään varhaiskasvatuksen on oltava riittävän laadukasta, sillä se korreloi 

suoraan varhaiserityskasvatuksen laatuun. Erityispedagogiikka ei korjaa lapsen 

kasvuympäristön puutteita, vaan merkittävää on se, mitä lapsen arjessa varhais-

kasvatuksessa tapahtuu. Varhaiskasvatuksen perustason laatu riippuu erityisesti 

siitä, millainen pedagoginen koulutus henkilökunnalla on. Millaista tietotaitoa 

heillä on lapsen kehityksestä ja tuen järjestämisestä? Henkilökunnalla tulee olla 

myös riittävät vuorovaikutustaidot moniammatilliseen yhteistyöhön sekä yhteis-

työhön vanhempien kanssa. (Svärd 2001, 45–46.) 

 

 

2.3.5  Organisationaalinen resurssi 
 

Organisaationaalisiin resursseihin voidaan lukea esimerkiksi yrityksen muodolli-

nen ja epämuodollinen suunnittelu, kontrollointi sekä koordinointi. Lisäksi erilaiset 

ryhmien väliset epämuodolliset suhteet niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin 

ovat osa organisationaalisia resursseja. (Barney 1991.) Tässä tutkimuksessa or-

ganisaationaalisiin resursseihin ovat kuuluneet esimerkiksi palveluntarjoajan 

tapa toteuttaa varhaiserityiskasvatusta lainsäädännön ja VASU perusteiden mu-

kaisesti sekä paikallisesti sopien.  

 

Eskelinen ym. (2018, 28) raportoivat, että varhaiskasvatuksessa lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen toimivuudessa on suuria alueellisia 

eroja. Myös Halme, Perälä & Kanste (2015) raportoivat, kuinka erityisesti 

kunnan taloudellisella tilanteella ja johdon kulloisellakin näkemyksellä on tärkeä 

merkitys kehitettäessä lasten ja perheiden palveluita. Valitettavasti 

tutkimuksessa korostui myös lasten ja perheiden näkemysten sekä tutkitun 

tiedon vähäinen merkitys päätöksenteossa. (Halme ym., 2015, 27.) Resurssien 
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kohdentamista mietittäessä ensiarvoisen tärkeää olisi, että kunnat tietäisivät  

todelliset tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa (Pihjlaja ym., 2010, 17).  

 

Vuonna 2001 Erityiskasvatuksen kehittäminen päivähoidossa hanke tuotti koke-

musperäistä tietoa (Svärd, 2001). Kokemuksia kerättiin siitä, miten riittävän laa-

dukkaat erityispalvelut toteutuvat kunnassa. Hankkeesta saatiin jo silloin useampi 

kriteeri. Ensinnäkin varhaiskasvatuksessa tulisi tehdä yksilöllisesti räätälöidyt pal-

velukokonaisuudet. Myös resurssit tulisi budjetoida realistisesti sekä toiminta-

vaihtoehtojen tulisi olla realistisia. Palveluita tulisi tarjota seutukunnallisesti. Li-

säksi videoyhteyksiä ja internetin käyttöä tulee kehittää konsultaation välineenä. 

Tehtävänkuvien ja odotusten selkeys sekä niiden realistiset toimintavaihtoehdot 

ovat yksiä laadukkaan toiminnan kulmakiviä. Realistisesti budjetoidut resurssit 

voisi nähdä myös toteutuviksi resursseiksi.  (Svärd, 2011, 49.)  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tavoitteenani on kuvata, analysoida ja tulkita var-

haiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvaa. Tarkastelen toimenkuvaa suh-

teessa muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan esittämiin ajatuksiin erityisopet-

tajan hyödystä. Lisäksi tarkastelen inkluusion onnistumista VEO-mallissa resurs-

sipohjaisen näkökulman avulla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenku-

vaa ei olla tällä hetkellä vielä Helsingissä määritelty, joten tämän tutkielman ajan-

kohtaisuus on erittäin perusteltua. Lisäksi varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja 

sitä ohjaavat asiakirjat ovat uudistuneet ja uudistumassa, kuten aiemmissa lu-

vuissa käy ilmi. Tutkimuskysymyksiä on yhteensä kolme kappaletta: 

 

1. Millä tavalla varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemykset tärkeim-

mistä työtehtävistään kohtaavat muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

ajatusten kanssa? 

2. Millä tavalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan käyttö vastaa 

muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan toiveisiin? 

3. Miten inkluusio toteutuu VEO-mallissa resurssipohjaisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna? 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Pro gradu -tutkielmani toteutettiin osana Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityis-

kasvatuksen tutkimusryhmän hanketta ”Varhaiskasvatuksen erityisopettajaopet-

taja päiväkotiryhmissä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen 

tukeminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa”. Tutkimusaineisto on kerätty 

Helsingissä 2018 keväällä ja siihen on osallistunut 22 varhaiskasvatuksen erityis-

opettajaa sekä 76 muuta varhaiskasvatuksen työntekijää, jotka olivat varhaiskas-

vatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia lapsiryhmässä. Aineisto koos-

tuu eri kyselylomakkeista, joista osa on suunnattu varhaiskasvatuksen erityis-

opettajille ja osa muulle varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Analysoin aineiston si-

sällönanalyysia hyödyntäen niin aineisto- kuin teoriapohjaisesti.   

 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Tämä Pro gradu -tutkielma on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kvalita-

tiivinen eli laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimuksen tekoon erityisen hyvin, 

sillä tarkoituksena on tutkia asioista, joita ei ole vielä lain tai asiakirjojen tasolla 

määritelty riittävästi. Koska tutkimustehtävänä on selvittää varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan toimenkuvaa, se edellyttää näiden asiantuntijoiden tavoittamista 

ja heidän kokemustensa riittävää kartoittamista. Tutkielmani on toteutettu osana 

hanketta, joten aineiston keräämiseen en ole voinut vaikuttaa. Kvalitatiivisen tut-

kimusotteen kautta asioita ei voida vielä yleistää vallitsevaksi todellisuudeksi, 

mutta se antaa kuvaa asioiden luonteesta ja sisällöistä ja sen otannan osalta 

myös todellisuudesta.  

 
Aineisto on koottu kyselylomakkeilla, joihin ovat vastanneet sekä varhaiskasva-

tuksen erityisopettajat että muu varhaiskasvatuksen henkilökunta. Kyselylomak-

keella on tavoitettu 24 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä 76 muuta var-

haiskasvatuksen työntekijää. Tarkempaa tietoa eri ammattiryhmien jakautumi-

sesta muun henkilökunnan välillä ei ollut saatavissa. Kyselylomakkeet ovat olleet 
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perusteltuja tapoja aineiston kokoamiseen, sillä niillä on tavoitettu mahdollisim-

man kattava otanta Helsingin alueella tätä hanketta varten. Kysymykset ovat ol-

leet pääosin avoimia ja haastattelun omaisia. 

 

4.2 Aineiston käsittely ja analyysi 

 

Tässä tutkielmassa käytettiin analyysimenetelmänä sisällönanalyysia, joka on 

yksi kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmiä. Sisällönanalyysia voi-

daan käyttää monipuolisesti kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä. Sisällönanalyysia 

pidetään sekä yksittäisenä metodina että erilaisiin analyysikokonaisuuksiin liitet-

tävänä teoreettisena kehyksenä. Ulla-Maija Salo (2015) kritisoi sisällönanalyysin 

käyttämistä yksittäisenä metodina, mutta Suomessa sisällönanalyysia käytetään 

paljon erilaisten opinnäytetöiden analyysiin.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Sisäl-

lönanalyysissa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien 

sekä lopuksi tiivistäen. Tavoitteena on saada tutkittava ilmiö kuvattua mahdolli-

simman selkeästi ja tiivistetysti niin, että sitä voidaan vertailla kontekstissaan 

myös muiden tutkimusten tuloksiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

Menetelmä ei edellytä ehdottomasti suurta aineistoa, vaan pienempääkin teksti-

muotoista aineistoa voidaan sen avulla tarkastella yksityiskohtaistesti. (Krippen-

dorff 2013, 17.) 

 

Salo (2015) korostaa, että sisällönanalyysi jää helposti sisällön erittelyn tasolle. 

Toisaalta sisällönanalyysi ja sisällön erittely voidaan erottaa merkityksensä pe-

rusteella. Sisällön erittely on aineiston analyysia, jossa kuvataan kvantitatiivisesti 

tekstin sisältöä. Sisällönanalyysi pyrkii kuvaamaan aineiston sisältöä sanallisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 105-106.) Vaikka aineistoa pyritään tiivistämään sel-

keäksi, ei ole tarkoitus kadottaa informaatiota. Sisällönanalyysissa aineiston laa-

dullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. Aineiston tarkaste-

lua varten, se hajotetaan ensin osiin, käsitellään ja kootaan lopuksi tutkimuk-

sessa loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Tekstimuotoi-

nen tai siihen saatettu aineisto, luokitellaan merkityksensä mukaan erotellen ai-

neistosta samankaltaisuuksia ja eroavuutta (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 

23). 
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Sisällönanalyysia voidaan käyttää aineistolähteisesti, teorialähtöisesti tai teoria-

ohjaavasti. Menetelmiä voidaan samassa tutkimuksessa myös yhdistää, mikäli 

se on tutkimuksen kannalta hyödyllistä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006; Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Tässä Pro gradu -tutkielmassa on hyödyn-

netty sekä aineisto- että teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Resurssipohjaista nä-

kökulmaa on hyödynnetty kolmannessa tutkimuskysymyksessä ja sen analyysin 

teoriaohjaavana pohjana toimii resurssipohjainen näkökulma. Muissa tutkimus-

kysymyksissä toimii aineistopohjainen sisällönanalyysi. 

 

Laadullisen aineiston huolellinen läpi käyminen on erittäin tärkeää, jotta tutkija 

saa itselleen selkeän kuvan sen sisällöistä sekä niistä kysymyksistä, mitä aineis-

tolle on mahdollista esittää.  Aineistolähtöistä sisällönanalyysia on käytetty en-

simmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen. Aloitin aineistolähtöisen sisällön 

analyysin teon pelkistämällä eli redusoimalla aineiston. Tarkoituksena on ollut 

karsia aineistosta tutkimukselle epäolennaiset asiat pois. Aineistosta on pyritty 

löytämään tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset.  Aineistosta pyritään löytä-

mään tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset luokittelulla (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 109–110.) 

 

Kolmas tutkimuskysymys analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Teoria-

ohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin tavoin. Prosessi on menetelmissä sama. Aineistolähtöisessä analyysissa 

teoreettiset käsitteet tutkimukseen nousevat aineistosta, mutta teoriaohjaavassa 

ne tuodaan valmiina.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Tällä tavalla olen halunnut 

ottaa huomioon resurssipohjaisen näkökulman mukana tuomat tiedot resurs-

seista. Olen soveltanut mallia siten, että kyse ei olekaan taloudellista voittoa ta-

voittelevasta yrityksestä vaan varhaiskasvatuksen palveluntuottajasta. Resurssi-

pohjainen näkökulma asettui aineistoon ja sen analysointiin hyvin. 

 

Sisällönanalyysissa samaa asiaa kuvaavat käsitteet yhdistetään luokaksi. 

Luokka nimetään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Näin aineisto tiivistyy, sillä 



36 
 
 
 

yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Luokitteluyksikkönä voi-

daan käyttää tutkittavan ilmiön piirrettä, ominaisuutta tai käsitystä. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 110.) Tässä tutkielmassa luokat kuvasivat varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan erilaisia työtehtäviä, varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokemaa 

hyötyä sekä resurssityyppejä (kuvio 1). Vastaukset tärkeimmistä työtehtävistä oli-

vat sen sijaan luettelon omaisia. Tässä tutkielmassa olen klusteroinut eli ryhmi-

tellyt samankaltaisuuksia luokiksi; esimerkiksi lapsiryhmässä oleminen, pienryh-

mätoiminta ja lasten tukeminen on klusteroitu analyysissa ”lasten tukeminen” ni-

miseksi luokaksi.  Sekä aineisto- että teoriaohjaavien luokittelujen jälkeen olen 

lähtenyt rakentamaan varsinaista analyysia. Olen vertaillut esiin nousseita luok-

kia ja aineiston osia toisiinsa ja pyrkinyt tekemään tulkintoja ja johto päätöksiä 

niiden välillä. 

 

"Konkreettinen tuki ja läsnäolo 
ovat ensiarvoisen tärkeitä."

"Elto on aivan loistava rymässä, 
koska tuki on konkreettista  ja 

yksilöllistä."

"Helpottaa ryhmän kanssa 
työskentelyä."

Konkreettist
a tukea 
lapsille, 

ryhmässä 
toimiminen

Lasten 
tukeminen

"Konsultointi apua tarvittaessa."

"Keskusteluja ryhmön lapsista."

"Kysellyt käytännön vinkkejä, mitä 
voisi arjessa tehdä tiettyjen lasten 

kanssa."

"Häneltä saamme tukea ja ohjausta."

Konsultointi, 
neuvot, 

keskustelu

Konsultointiapu 
ja keskustelu

Kuvio 1. Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä luokiksi 
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Viimeinen sisällönanalyysin vaihe on aineiston abstrahointi eli käsitteellistämi-

nen. Tämän tarkoituksena on luoda teoreettiset käsitteet aineistosta. Käsitteellis-

tämistä on jatkettu niin kauan, kuin luokitusten yhdisteleminen on aineiston sisäl-

löstä ollut mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) Esimerkiksi lasten tuke-

mista on voitu kuvata monellakin eri tavalla aineistossa, mutta käsitteellistämisen 

jälkeen kaikissa on kyse ”lasten tukeminen” luokasta. Viimeisessä vaiheessa em-

piiristä aineistoa tulisi yhdistää teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi&Sarajärvi 2009, 

113).  Teoriaohjaavassa analyysissani empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin 

käsitteisiin resurssipohjaisesta näkökulmasta.  

 

Lopuksi kvantifioimalla aineisto, voidaan laskea, kuinka monta kertaa sama asia 

esiintyy aineistossa. Usein laadulliset aineistot voivat olla kuitenkin niin pieniä, 

ettei kvantifiointi välttämättä anna mitään merkittävää uutta tietoa tai näkökulmaa 

tuloksien tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009,120–122.) Tutkielmassani aineistoa 

on kvantifioitu ryhmittelyn ja käsitteellistämisen vaiheissa, vaikka aineisto onkin 

ollut pieni esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien kohdalla.  

 

Tulososiossa esittelen analyysia käyttäen osittain hyödyksi suoria lainauksia ke-

rätystä aineistosta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajista olen käyttänyt nimikettä 

ELTO sekä numeroinut heidät aineiston rivien perusteella. Syksyllä 2018 voi-

maan tulleen varhaiskasvatuslain myötä erityislastentarhanopettajan (ELTO) ni-

mike vaihtui varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi (VEO). Koska laki on muuttu-

nut, koen relevanttina puhua tässä Pro gradu -tutkielmassa uusilla nimikkeillä. 

Aineisto on koottu vielä vanhojen nimikkeiden aikana, joten tulososiossa puhu-

taan merkittävän paljon ELTO-mallista ja ELTOista, joilla tarkoitetaan varhaiskas-

vatuksen erityisopettajan työskentelyä yksikkönsä tavallisissa lapsiryhmissä 

sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Tehtävänimikkeet ovat tällä hetkellä 

päivittyneet ja päivittymässä uuden lain mukaisiksi ympäri Suomen. 

 

 

  



38 
 
 
 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Pro gradu -tutkielmani kuuluu osaksi Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasva-

tuksen tutkimusryhmän hanketta ”Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkoti-

ryhmissä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen 

inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa”.  Tämän osahankkeen ensimmäisenä teh-

tävänä on kartoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvaa, silloin kun 

hän toimii osana päiväkodin kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa tavallisissa päiväko-

tiryhmissä (VEO-malli). Tutkielmani tarkoitus on selvittää, mitä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan toimenkuvaan kuuluu ja vastaako se muun varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön toiveisiin.  Lisäksi tarkastelen inkluusion onnistumista VEO-mal-

lissa resurssipohjaisen näkökulman avulla.  

 

 

5.1 Miten toimenkuvat kohtaavat 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ”Millä tavalla varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan näkemys tärkeimmistä työtehtävistään kohtaavat muun varhaiskasva-

tuksen henkilökunnan ajatusten kanssa?” pyrittiin selvittämään, niin varhaiskas-

vatuksen erityisopettajan tärkeimpiä työtehtäviä kuin muun varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan hyötyä ja näkemyksiä niistä. Analyysissa on käytetty sekä var-

haiskasvatuksen erityisopettajan että varhaiskasvatuksen henkilökunnan vas-

tauksia. Tämän tutkimuskysymyksen kohdalla ei ole pääsääntöisesti tehty lai-

nauksia varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastauksista, sillä heidän vastauk-

sensa tässä kysymyksessä olivat luettelonomaisia. Näistä vastauksista on tehty 

yksi esimerkki lainaus. 

 

Analyysissa on verrattu varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuk-

sen henkilökunnan vastauksia, pyrkien selvittämään millä tavalla ne kohtaavat 

työtehtävien osalta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien kyselylomakkeelta va-

litsin kysymykset “Nimeä viisi tärkeintä työtehtävääsi” sekä “Mainitse vähintään 

viisi työtehtävää, johon käytät eniten työaikaasi ja arvioi näiden työtehtäviesi 
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osuus työajastasi prosentteina.” Vastauksia on verattu  varhaiskasvatuksen hen-

kilökunnan kyselylomakkeelta kysymyksen “Kuvaile miten elton kanssa tehty yh-

teistyö on tukenut sinua omassa työssäsi?” vastauksiin.  

 

Kyselylomakkeella vastauksia kysymykseen “Mainitse vähintään viisi tärkeintä 

työtehtävääsi” tuli yhteensä 22 eri varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. Rivejä 

oli lähetetty 24, mutta niistä kaksi oli tyhjiä, joten vastauksia tuli 22 kappaletta. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tärkeimmät työtehtävät jakautuivat aineis-

tosta seuraavasti: lasten tukeminen, henkilökunnan konsultointi ja tukeminen, yh-

teistyö, toiminnan suunnittelu - toteutus ja arviointi sekä kirjalliset työtehtävät. 

Vastaukset olivat kyselylomakkeella luettelona ja ne kuvasivat työtehtäviä hyvin 

selkeästi.  

 

”Lapsen tukeminen, toiminta ryhmissä yhteistyössä tiimien kanssa 
lapsiryhmää/lapsia tukien ja havainnoiden, tiimien/ työyhteisön tuke-
minen ja opastaminen, yhteistyö vanhempien sekä lasta kuntoutta-
vien ja tutkivien tahojen kanssa, toiminnan suunnittelu.” ELTO 15 

 
 
Taulukko 1. VEO:n mainitsemat tärkeimmät työtehtävät ja henkilökunnan maininnat 
vastaavista työtehtävistä heidän tukenaan. 
 

Tärkeimpien työtehtävien luokat Varhaiskasva-
tuksen erityis-
opettajien mai-
ninnat 

Varhaiskasva-
tuksen muun 
henkilökunnan 
maininnat 

Lasten tukeminen 18/22 5/52 

Henkilökunnan konsultointi ja tukeminen 16/22 35/52 

Yhteistyö 15/22 1/52 

Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi 11/22 2/52 

Kirjalliset työtehtävät 5/22 5/52 

 

 

Lasten tukemiseen liittyvät varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastaukset 

(18/22) kuvasivat sisällöltään lasten tukemista lapsiryhmässä. Lasten tukeminen 

työtehtäväluokka syntyi, yhdistelemällä samankaltaisuudet aineistosta yhdeksi 

luokaksi. Näitä samankaltaisuuksia olivat esimerkiksi: toiminta ryhmässä, saman-
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aikaisopetus, pienryhmät, kasvatustehtävät, lasten tukemisen sekä erityistä tu-

kea tarvitsevien lasten tukemisen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2018) todetaan, että tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään inklusiivisin periaat-

tein. Myös kyselylomakkeen vastaukset ilmentävät inklusiivisia periaatteita tältä 

osin, sillä lasten tukeminen nousi useilta osin esille.  

 

Vastauksia on vertailtu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle esitettyyn kysymyk-

seen ”Kuvaile miten elton kanssa tehty yhteistyö on tukenut sinua omassa työs-

säsi?”. Tähän kysymykseen vastausrivejä oli yhteensä 76kpl, joista 52kpl hyväk-

syttiin analysoitavaksi, sillä osa riveistä oli jätetty tyhjiksi.  Vain 5/52 vastauksessa 

mainittiin, että varhaiskasvatuksen erityisopettajasta on hyötyä nimenomaan lap-

siryhmässä työskennellessä. 

 
 “Konkreettinen tuki ja läsnäolo on ensiarvoisen tärkeätä.” Henkilö 4 

 
“Elto auttaa ja antaa hyviä neuvoja/ideoita erityisyyden suhteen, myös 
muiden lasten osalta. Elto on aivan loistava ryhmässä, koska tuki on konk-
reettista ja yksilöllistä. Vastuun jakaminen ja tiedon saanti erittäin helppoa, 
kun elto on ryhmässä fyysisesti.” Henkilö 9 
 

“Hänen omat tuokionsa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa ovat aut-
taneet lasta ja tämä heijastuu positiivisena käyttäytymisenä ryhmässä.” 

Henkilö 51 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastauksissa nousi selkeästi esille myös 

työtehtäväluokka henkilökunnan konsultointi ja tukeminen. Se esiintyi yhteensä 

16/22 vastauksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkivät sen hyvin sel-

keästi yhdeksi tärkeimmäksi työtehtäväkseen. Myös varhaiskasvatuksen muu 

henkilökunta näki tämän tärkeäksi, sillä heidän vastauksissaan se sai eniten mai-

nintoja. Nämä vastaukset esiintyivät 35/52 kertaa. He kaipasivat niin keskustelu- 

kuin konsultointiapua, mutta myös tukea arkiseen toiminnan suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin. Useat vastaukset ilmensivät molempia luokkia, vaikka puh-

taasti suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin nousi vain 2/52. Näissä vastauk-

sissa nähtiin tärkeäksi, että varhaiskasvatuksen erityisopettaja jakaisi omaa 

osaamistaan. Varhaiskasvatuksen henkilökunta kuvasivat tätä saamaansa tukea 

monipuolisesti.   
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”Elto on neuvonut esimerkiksi puheeseen liittyviä harjoitteita, draamaa, 
keskusteluissa tuonut erityispedagogista osaamista.” Henkilö 1 

 

”Olen saanut paljon konkreettisia ideoita ja malleja toimimiseen niin eri-
tyislasten kanssa, kuin myös muiden ryhmän lasten kanssa. Keskuste-
lemme paljon tiimin kesken eri tilanteista, jolloin elton näkemys on laajen-
tanut omaa ajattelua. --” Henkilö 7 

 

”Keskustelut erilaisista toimintamalleista haasteellisimpien lasten kasva-
tuksessa olleet suurena apuna. Olen myös kokenut tärkeänä sen, että el-
tolta voi aina kysyä konsultaatio apua.” Henkilö 43 

 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhdeksi tärkeimmäksi työtehtäväluokaksi 

syntyi yhteistyö. Se esiintyi 15/22 vastauksessa. Yhteistyö muodostui vanhem-

pien, hoitavien ja kuntouttavien tahojen sekä esimiehen kanssa tehtävästä yh-

teistyöstä. Näistä vastauksista nousi esiin selkeimmin vanhempien kanssa teh-

tävä yhteistyö; mainittu peräti 14/22 kertaa. Hoitavien ja kuntouttavien tahojen 

kanssa tehty yhteistyö oli esillä 10 kertaa ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö 

vain kaksi kertaa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta kuvasi kaikissa vastauksis-

saan yhteistyötä nimenomaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa, 

mutta vain 1/52 yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja VEO:n tukea siinä yhteis-

työssä. 

 

”Yhteistyö elton kanssa tukee omaa työtäni paljon: saan mm. apua 
tukea tarvitsevien lasten asioiden hoitamiseen liittyen (mitä tulee 
tehdä milloinkin, pedagoginen selvitys/arvio yms), voin konsultoida 
häntä arjessa ilmeneviin haasteisiin liittyen--.” Henkilö 16 

  
“Keskustelut erilaisista toimintamalleista haasteellisimpien lasten 
kasvatuksessa olleet suurena apuna. Olen myös kokenut tärkeänä 
sen, että eltolta voi aina kysyä konsultaatio apua” Henkilö 43 

 
“Yhteistyö on tukenut ennen kaikkea vahvistamaan näkemystä lap-
sen tilanteesta. Voi keskustella ja jakaa ajatuksia sekä miettiä toimin-
tatapoja jonkun toisen asiantuntijan kanssa.” Henkilö 69 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat nostivat tärkeimpiin työtehtäviinsä myös kir-

jalliset työtehtävät. Työtehtävä esiintyi 5/22 vastauksessa. Kirjallisia työtehtäviä 

edustivat tässä tapauksessa viralliset kirjaamiset sekä tuen tarpeen määrittelyt. 

Varhaiskasvatuksessa tukea tarvitseville lapsille laaditaan erilaisia tuen tarpeen 
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selvityksiä ja pedagogisia arviointeja. Myös varhaiskasvatuksen henkilökunta il-

mensi osittain tällaisiin työtehtäviin saamaansa apua ja sen mainitsi 5/52 työnte-

kijästä. 

 

”Yhteistyö elton kanssa tukee omaa työtäni paljon: saan mm. apua tukea 
tarvitsevien lasten asioiden hoitamiseen liittyen (mitä tulee tehdä milloin-
kin, pedagoginen selvitys/arvio yms.), voin konsultoida häntä arjessa ilme-
neviin haasteisiin liittyen, --.” Henkilö 16 

 

” Lasten asiat on saatu eteenpäin ja varhaiskasvatukselliset tukitoimet kir-
jattua monelle niitä tarvitsevalle.” Henkilö 20 

 
”Elto on antanut työkaluja miten toimia tilanteissa ja vahvistanut minun te-
kemiä havainnointeja lapsista. On tarkistanut varhaisen tuen kirjaamisia ja 
korjannut mahd. sanallisia virheitä. Olen mielestäni saanut häneltä hyvää ja 
positiivista tukea työlleni.” Henkilö 58 

 

 

 
Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan näkemys siitä, mikä VEO:n kanssa tehty 
yhteistyö on tukenut heitä eniten työssään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

67%

2%
4% 10%

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan näkemys siitä, mikä 
VEO:n kanssa tehty yhteistyö on tukenut heitä eniten 

työssään.

Lasten tukeminen

Konsultointi ja tukeminen

Yhteistyö

Toiminnan suunnittelu, toteutus ja
arviointi

Kirjalliset työtehtävät
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5.2 Työaika suhteessa toiveisiin 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin ”Millä tavalla varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan työajan käyttö vastaa muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan toi-

veisiin?”. Tähän analyysiin on hyödynnetty seuraavia kyselylomakkeiden kysy-

myksiä VEO:ille “Mainitse vähintään viisi työtehtävää, joihin käytät eniten työai-

kaasi ja arvioi näiden työtehtäviesi osuus työajastasi prosentteina.”  sekä varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle “Mitä toivoisit yhteistyöltä elton kanssa?”. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työajankäyttöä selvitettiin kyselylomak-

keella heti tärkeimpien työtehtävien jälkeen kysymyksellä “Mainitse vähintään 

viisi työtehtävää, joihin käytät eniten työaikaasi ja arvioi näiden työtehtäviesi 

osuus työajastasi prosentteina.”  Kyselylomakkeelta hyväksyttiin yhteensä 18/24 

riviä. Hylätyt rivit, eivät vastanneet kysymykseen prosenteilla, vaan luetteloivat 

pelkästään työtehtäviään tai viittasivat aiempaan kysymykseen kyselylomak-

keelta esimerkiksi “kts. Ylempää”.  Hyväksytyt vastaukset tähän kysymykseen 

olivat myös luettelonomaisia ja kuvasivat selkeästi työtehtäviä, joten niiden luo-

kitteleminen onnistui hyvin. Ne myös kertoivat prosentein selkeästi, mihin aikaa 

kuluu esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

”elto-lasten arkeen osallistuminen (65%) - tiimien konsultointi (15%) - 

vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (10%) - yksikön henkilökunnan 

konsultointi (5%) - materiaalin luominen ja hankkiminen (5%)” ELTO 10 

 

 

Tässä analyysissä on hyödynnetty ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä nous-

seita varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtäväluokkia.  Tähän analyysiin 

luokkia jäi siis jäljelle viisi kappaletta: lasten tukeminen, toiminnan suunnittelu- 

toteutus ja arviointi, henkilökunnan konsultointi ja tukeminen, yhteistyö sekä kir-

jalliset työtehtävät.  Esimerkiksi lapsiryhmässä oleminen, pienryhmät, lasten tu-

keminen rinnakkaisopettajana ja siirtymätilanteisiin osallistuminen on klusteroitu 

samaa työtehtävää kuvaavaan luokkaan lasten tukeminen.  
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Varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastauksia työajan jakautumisesta on ver-

rattu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle esitettyyn “Mitä toivoisit yhteistyöltä el-

ton kanssa?” kysymyksen vastauksiin. Tähän kysymykseen hyväksyttyjä rivejä 

saatiin yhteensä 46/76kpl. Muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan vastaukset 

on luokiteltu käyttäen samoja luokkia kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

kohdalla; lasten tukeminen, toiminnan suunnittelu – toteutus ja arviointi, henkilö-

kunnan konsultointi ja tukeminen, yhteistyö, kirjalliset työtehtävät sekä niihin li-

sättynä luokka resurssit (kuvio 3). Vastauksia luokiteltiin samalla tavalla, sillä ole-

massa olevien luokkien kautta pystyi löytämään sekä samankaltaisuuksia että 

huomaamaan eroavuudet. Resurssit esimerkiksi nousivat eroavana tekijänä sel-

keästi ja siksi sen luokan perustaminen oli perusteltua ja se käsitellään omana 

luokkanaan. 

 

 
Kuvio 3. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan käyttö suhteessa muun varhais-
kasvatuksen henkilökunnan toiveisiin. 
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Lasten tukeminen 

Kaikissa varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastauksissa nostettiin esiin lasten 

tukeminen. Prosentuaalisesti se vei työaikaa vähintään 40% mutta enintään 80%. 

Näiden vastauksien perusteella lasten tukemiseen työajasta kuluu keskimäärin 

65%. Tähän luokkaan kuuluivat esimerkiksi seuraavat vastaukset: erityislasten 

tukeminen, elto-lasten työskentely pienryhmissä, lapsiryhmässä työskentely, siir-

tymätilanteisiin osallistuminen, lasten leikin ja vuorovaikutustilanteiden tukemi-

nen ja havainnointi olemalla mukana tilanteissa sekä osallistuminen lapsiryhmän 

toimintaan rinnakkaisopettajana.  

 

Kun muulta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta kysyttiin millaisia toiveita, heillä 

olisi yhteistyöltä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa, lasten tukeminen 

nousi esiin 10/46 vastauksessa. Nämä vastaukset ilmensivät tarvetta saada lap-

sille konkreettista tukea enemmän lapsiryhmässä ja pienryhmissä (kuvio 3).  

 

”Toivoisin elton kiertävän kaikissa lapsiryhmissä vähintään muuta-

man kerran/toimintakausi, jotta varhaisentuen tarpeita pystyttäisiin 

yhdessä kartoittamaan paremmin, sekä levottomille lapsille löytyisi 

enemmän aikaa ja apua.” Henkilö 10 

 

”Lisää eltoja ja siis resursseja tukemaan lto:ta ryhmiin. Liian kuormit-

tava määrä yhdelle eltolle iso talo, jossa paljon tukea tarvitsevia ja 

maahanmuuttajataustaisia.” Henkilö 39 

 

 

Henkilökunnan konsultointi ja tukeminen 

Henkilökunnan konsultointi ja tukeminen luokka nousi esiin 13/18 kertaa. Var-

haiskasvatuksen erityisopettajat kuvasivat, että tämä työtehtävä vie heidän työ-

ajastaan 1-25%. Keskimäärin vastanneilla kului työaikaa henkilökunnan konsul-

tointiin ja tukemiseen 16%. Tähän luokkaan tulivat esimerkiksi nämä vastaukset: 

Päiväkodin muun henkilökunnan konsultointi, ammatillinen keskustelu sekä yh-

teistyö muun henkilökunnan konsultointi ja koulutus.  
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Verrattuna varhaiskasvatuksen henkilökunnan toiveisiin tämäkin työtehtävä-

luokka oli mielenkiintoinen. Konsultointi ja tukea toivottiin nimittäin heidän puo-

lestaan eniten. 23/46 varhaiskasvatuksen työntekijää toivoi saavansa apua esi-

merkiksi keskusteluun lapsista ja heidän tarpeistaan, tukea ja ohjausta haastaviin 

tilanteisiin, käytännönvinkkejä, toimintatapoja arjessa pärjäämiseen sekä var-

haiskasvatuksen erityisopettajan ammattiosaamista ja sitä kautta erityispedago-

gisia näkökulmia yhteiseen keskusteluun (kuvio 3). 

 

”Ajatusten vaihtoa koskien erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita.” Henkilö 

15 
 

”Toivon saavani tukea erityisellä tuella olevien lasten toiminnan suunnitte-
luun, toteutukseen ja arviointiin. Pienryhmätoiminta ja yhteiset suunnittelu/ 
arviointikeskustelut ovat tärkeitä.” Henkilö 36 

 
”Toimintatapoja miten pärjätä arjessa.” Henkilö 42 

 
”Konsultaatio apua yksittäistapauksissa sekä konkreettista pitkä kestoi-
sempaa "seurantaa" haasteellisimmissa tapauksissa. Esim. tämä konsul-
taatiomalli levottomille ja tarkkaamattomille lapsille oli erittäin hyvä.” Henkilö 

43 
 

”asioiden päivitystä, neuvoja, keskustelua - yhteistyötä lapsen edun mu-
kaan.” Henkilö 45 

 
”Uusinta tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten hyväksi toimimisesta.” Hen-

kilö 74 
 
 

Toiminnan suunnittelu, arviointi ja havainnointi 

Toiminnan suunnittelu, arviointi ja havainnointi nousi esiin 7/18 vastauksessa. Se 

vei varhaiskasvatuksen erityisopettajalta 5-25% työaikaa. Keskimäärin näistä 

vastauksista toiminnan suunnittelu, arviointi ja havainnointi vei työaikaa 10%. Toi-

minnan suunnitelu, arviointi ja havainnointi työtehtäväluokka koostui seuraavista 

sisällöistä: elto-lasten tuen suunnittelu, materiaalien valmistus, oppimisympä-

ristö, materiaalien luominen ja hankkiminen, suunnittelu, havainnointi ja arviointi. 

Muusta varhaiskasvatuksen henkilökunnasta 19/46 osoitti toiveensa myös tähän 

luokkaan (kuvio 3). 
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”Toivon saavani tukea erityisellä tuella olevien lasten toiminnan suunnitte-

luun, toteutukseen ja arviointiin.” Henkilö 36 

 

Yhteistyö 

Yhteistyö luokka nousi esiin 10/18 kertaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

vastauksissa. Tämän luokan alle on laskettu yhteistyö vanhempien, esimiehen ja 

hoitavien sekä kuntouttavien tahojen kanssa. Näihin yhteistyön muotoihin kyse-

lyyn vastanneilta varhaiskasvatuksen erityisopettajilta kului työaikaa vaihtelevasti 

5-25%. Keskimäärin työaikaa kului vastanneilla yhteistyöhön 14%.  Vastaukset 

kuvasivat yhteistyö luokkaa esimerkiksi seuraavasti: Tiimi palaverit, talo- ja pe-

dakokoukset, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, Hoitavien ja kuntouttavien 

tahojen kanssa tehtävä yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö hoitavien tahojen 

kanssa, esimiehen tukeminen ja toiminnan kehittäminen sekä esimies yhteistyö. 

 

Muu varhaiskasvatuksen henkilökunta ei toivonut saavansa tukea tämänkaltai-

seen yhteistyöhön. Kolmessa vastauksessa mainittiin yhteistyö, mutta se näissä 

vastauksissa se kuvasi lähinnä erityisopettajan kanssa mitä tahansa tehtävää yh-

teistyötä (kuvio 3). Toisaalta kaikki muun varhaiskasvatushenkilökunnan vas-

taukset ilmensivät yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.  

 

Kirjalliset työtehtävät 

Kirjalliset työtehtävät mainittiin 7/18 vastauksessa. Varhaiskasvatuksen erityis-

opettajat käyttivät työaikaansa näihin työtehtäviin 5-10% ja keskimäärin 8,5%. 

Tähän luokkaan kuuluneet vastaukset olivat seuraavanlaisia: kirjaaminen, kirjal-

liset työt, arvioinnit, esitykset kuvaukset ym. kirjalliset työtehtävät sekä tukeen 

liittyvät kirjalliset työt (kirjaamiset ja arvioinnit). 

 

Myöskään kirjallisiin työtehtäviin muut varhaiskasvatuksen työntekijät eivät toivo-

neet tukea, sillä tämäkään luokka ei noussut yhtään kertaa esille heidän toivei-

tansa käsitelleissä vastauksissaan (kuvio 3). 
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Resurssit 

Koska varhaiskasvatuksen erityisopettajilta kysyttiin heidän työtehtäviään ja ajan-

käyttöä niihin ja muulta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta toiveita siitä, mil-

laista tukea he haluaisivat erityisopettajalta, oli kenties ilmeistä, että vastauksista 

nousee myös toisistaan eroavia luokkia. Varhaiskasvatuksen henkilökunta il-

mensi resurssipulaa vastauksissaan seuraavasti: 

 

”Yhteistyötä saisi olla enemmänkin, tuntuu etteivät kaikki saa tarvitse-

maansa tukea kiireen takia.” Henkilö 13 

 

”Mahdollisuus saada elto ryhmään vierailemaan useammin.” Henkilö 31 

 

”Nykyinen tilanne hyvä laadullisesti, mutta ajallisesti tavoitteet ja suunni-

telmat eivät aina toteudu. Elto joutuu jakamaan aikaansa myös muihin kuin 

hänelle alun perin suunniteltuihin tehtäviin.” Henkilö 37 

 

”Johdonmukaisuutta, säännöllisiä keskustelujakin, mutta onnistuvatko-

han kun aina on joku poissa ja joudumme rakentamaan työtä päivän ker-

rallaan.” Henkilö 76 

 

Vastauksissa puhuttiin kiireestä, VEO:n vähäisestä ajasta ryhmälle sekä VEO:n 

tehtävien jakautumisesta muihin kuin hänelle alun perin suunniteltuihin tehtäviin.  
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5.3 Miten inkluusio toteutuu VEO-mallissa 

 
 

Kolmas tutkimuskysymys on ”Miten inkluusio toteutuu VEO-mallissa resurssipoh-

jaisesta näkökulmasta tarkasteltuna?”. Tässä tutkimuskysymyksessä olen pyrki-

nyt selvittämään syitä inkluusion toteutumiseen sekä niitä haasteita, jotka estävät 

sitä toteutumasta VEO-mallissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asiakir-

jan mukaan varhaiskasvatuksessa tuki lapsille toteutetaan inklusiivisen periaat-

tein.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajilta kysyttiin kyselylomakkeella ”Mitkä tekijät 

elto-mallissa tukevat inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista?” sekä ”Mitkä 

tekijät elto-mallissa heikentävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista?”. 

Vastauksia lukiessani aloin ajatella asiaa resurssikäsitteen kautta ja pohtimaan 

vastauksista erilaisia resursseja. Valitsin analyysin teoreettiseksi taustaksi re-

surssipohjaisen näkökulman. Resurssi määritellään taloudelliseksi, inhimilliseksi 

ja sosiaaliseksi voimavaraksi. Tähän analyysin hyödynsin kolmea resurssin pää-

tyyppiä: fyysiset resurssit, inhimilliset resurssit sekä organisatoriset resurssit 

(Barney, 1991).  Molempiin kyselylomakkeen kysymyksiin tuli vastauksia 22/24 

riviä ja niistä kaikki oli luokiteltavissa pääresurssityyppien mukaisesti.  

 

Fyysiset resurssit 

Fyysisiin resursseihin luokittelin vastaukset, jotka koskivat sijaintia, puitteita sekä 

lapsen fyysistä sijoittumista vertaisryhmään. Inkluusion toteutumista edistävissä 

vastauksissa yhteensä 11/17 voitiin luokitella osittain myös fyysisiin resursseihin. 

Eniten näissä vastauksissa nousi esiin lapsen sijoittuminen lähipäiväkotiin ja ver-

taisryhmään, jossa lapsella on oikeus olla kuin kuka tahansa muukin lapsi. Tuki-

toimia muotoillaan lapsille sopivaksi lapsilähtöisesti ja heidän mielenkiinnonkoh-

teitaan kuunnellen. Myös oppimisympäristön muokkaaminen kuului näihin vas-

tauksiin. 

 

”Lapsen ja perheen tukeminen tapahtuu lähipäiväkodissa. Lapsi toimii ver-
taisryhmässä.” ELTO 4 
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”Lapsi voi osallistua ryhmän toimintaan mahdollisimman täysivaltaisesti.” 
ELTO 15 
 
”Lapset saavat tukea omassa ryhmässä, omien kavereiden kanssa. Tuki 
tulee suoraan arjen tilanteisiin. Lapsen mielenkiinnon kohteet ja lapsiläh-
töisyys ovat perustana kuntoutukselle. Ei koppiterapiaa!” ELTO 16 

 
”Lapset saavat tarvittaessa erityistä ja/tai tehostettua tukea lähipäiväko-
dissa, pienryhmätoiminta mahdollistuu paremmin.” ELTO 18 

 
”Lapset ovat omassa luonnollisessa lähipäiväkodissa. -- Vertaisryhmä on 
on merkittävässä roolissa inklusiiviseesa varhaiskasvatuksen toteutumi-
sessa ja sen hyödyntäminen pedagogisesti järkevällä tavalla on suuri rik-
kaus kaikille lapsille.” ELTO 20 

 
”Rinnakkain työskentely muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa Ympä-
ristön joustava muokkaaminen lasten tarpeita vastaavaksi.” ELTO 24 

 

Inkluusion toteutumista heikentämään fyysisiä resursseja kuvattiin yhteensä 4/18 

vastauksessa.  

 

”Jos henkilökunta olettaa elton toimivan kaksistaan yhden lapsen kanssa 
avustajan, tapaan.” ELTO 1 

 

”Isot lapsiryhmät, resurssien puute--.” ELTO 4 
 

” Lapset voivat olla todella tarpeisia, ison ryhmän ärsykkeet kuormittavat 
eikä aina pystytä muokkaamaan toimintaa ja ympäristöä kyseisen lapsen 
tarpeiden mukaan.” ELTO 12 

 

” Usein eltolle halutaan antaa tarvitsevimmat lapset pienryhmiin. Inkluusi-
osta pitää muistuttaa kasvattajia. Kaikkea kuntouttavaa ei voi toteuttaa 
isossa ryhmässä.” ELTO 16 

 

 

Inhimilliset resurssit 

Inhimillisissä resursseissa oli kyse kompetenssista eli minkälaiset tiedot ja taidot 

henkilökunnalla on. Vastauksista voidaan päätellä, että inhimillisenä resurssina 

VEO-malli edistää inkluusion toteutumista varhaiskasvatuksessa konsultoinnin, 

keskustelun, tiedon ja toimintatapojen mallittamisen, interventioiden ja suunnitte-

lun kautta. Vaikutti siltä, että yhteistyössään varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

voi vaikuttaa henkilökunnan taitoon ja asenteisiin. Varhaiskasvatuksen muu hen-
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kilökunta toivoi osakseen konsultointia ja tukea. Tämä voi kertoa siitä, ettei am-

mattitaito riitä yksin haastavien tilanteiden edessä ja varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan inhimillinen resurssi eli tieto ja taito ovat toivottuja lapsiryhmiin, joissa 

varhaiserityskasvatusta toteutetaan inklusiivisin periaattein.  

 

”Konsultatiivinen tuki henkilökunnalle on suhteellisen helppo järjestää.” 
ELTO 3 

 
”Kun tiimi saadaan mukaan kuntoutukseen ja sitä toteutetaan viikon jokai-
sena päivänä, ja siihen lisätään elton pitämät pienryhmät (joiden sisältöön 
tiimi voi vaikuttaa)voidaan todeta inkluusion toteutuvan.” ELTO 7 

 
”Lapsen vertaissuhteiden luomisen mahdollisuus kaikkiin lapsiin - elto mu-
kana arjessa hyödyttää kaikki lapsia ja henkilökuntaa: uusien toimintata-
pojen tuominen arkeen, mallittaminen, yhteinen pohtiminen, työssä tuke-
minen.” ELTO 10 

 
”Tiedon ja toimintatapojen mallittaminen lapsiryhmässä. Erityisesti tuntuu 
asenneilmaston muokkaamisen olevan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Pien-
ryhmätoiminta interventiona. Elton oleminen samassa ryhmässä useam-
man päivän.” ELTO 12 

 
”Synergia kasvattajien välillä, yksikössä nousee esiin erityispedagogista 
keskustelua ja suunnittelua.” ELTO 17 

 
”--Lisäresurssin tässä tapauksessa elton sijoittuminen mietitään tarkkaan, 
että se palvelisi tukea tarvitsevien lasten tarpeita. --Aikuisten vahva osaa-
minen ja sitoutuminen on edellytys inklusiivisen mallin toteutumiseen.” ELTO 

20 
 

Inhimillisissä resursseissa haasteita inkluusion onnistumiselle ovat esimerkiksi 

muutosvastarinta, tiimien toimimattomuus, aikuisten heikko osaaminen ja sitou-

tuminen sekä asenteet ja väsyminen. Yksi vastanneista mainitsi, ettei VEO-mal-

lissa työskennellessä ole samanlaista auktoriteettia asioiden muuttamiseksi kuin 

esimerkiksi kiertävällä varhaiskasvatuksen erityisopettajalla.  

 

”Aikaa tuntuu olevan liian vähän, kun vain päivä yhtä lasta kohden. Se 
asettaa myös paineita tuoda välineitä ja mallittaa erilaisia toimintatapoja 
käyttöön muillekin päiville, kun ne on juurrutettava pienessä ajassa. ” ELTO 

1 
 

”Jotkut lapset tarvitsevat vahvempaa tukea, henkilökunnan muutosvasta-
rinta, --” ELTO 3 
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”Henkilökunnan asenteet ja väsyminen” ELTO 4 

 
”Jos tiimit ovat toimimattomia. Kun eltoa nähdään päivittäin, hänellä ei ole 
samaa auktoriteettia kuin keltolla” ELTO 17 

 
”Päiväkoteihin tarvitaan lisää eltoja, alueelliset lasten laatuerot ovat hui-
mia.” ELTO 19 

 
”Aikuisten heikko osaaminen ja sitoutuminen” ELTO 20 

 
”Resurssien niukkuus Henkilökunnan asenteet Liian vähän aikaa ja osaa-
mista moniammatilliseen työskentelyyn” ELTO 24 
 

 

Organisationaaliset resurssit 

Organisationaalisiin resursseihin laskettiin organisaation toimintamallit sekä joh-

tamiseen ja päiväkodin kulttuuriin liittyvät resurssit. VEO-mallista organisationaa-

lisia resursseja nousi muutamia. Ensinnäkin VEO-mallin toimintatapa itsessään 

on jo organisationaalinen resurssi. Siinä varhaiskasvatuksen erityisopettaja osal-

listuu säännöllisesti lasten arkeen ja pysyy paremmin ajan tasalla tuen toteutu-

misesta. Se mahdollistaa myös joustavuutta arkeen ja pienryhmien järjestäminen 

on helpompaa. Myös oman työajan jakaminen lapsiryhmien, kirjaamisten ja suun-

nitteluiden välillä saattaa olla helpompaa. 

 

”Erityistä/tehostettua tukea tarvitsevat lapset ovat tavallisessa ryhmässä  - 
Elto osallistuu arkeen - Elton ollessa ryhmässä helpompaa jakaa lapset 
toimiviin pienryhmiin - Elto pysyy lapsen tilanteen tasalla, kun mukana ar-
jessa.” ELTO 2 

 
”Elto mallin keskeisin tekijä on elton toimiminen samassa yksikössä edes 
osan viikkoa ja olevan tietoinen lapsen kehityksestä, ryhmän tilanteesta ja 
tilojen sekä henkilökunnan muodostamista reunaehdoista.” ELTO 6 

 

”Perustoiminta suunnitellaan ajatellen tavalliseen tapaan kehittynyttä 
lasta. Joustavuus tarpeen mukaan painottaen. On mahdollista pitää integ-
roituja pienryhmiä. ”ELTO 17 
 

”Mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omaa työtä lapsen näkökulmasta te-
hokkaimmin sekä ryhmän toimintaan parhaiten sopivaksi, mahdollisuus 
suunnitella päivä tehokkaasti esim. toiminta-ajan, suunnittelun ja kirjaami-
sen ajoittaminen.” ELTO 19 
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Organisationaaliset resurssit olivat selkeästi esillä inkluusion onnistumista hei-

kentävinä tekijöinä. VEO-mallissa varhaiskasvatuksen erityisopettaja lasketaan 

kasvattajien vahvuuteen, jolloin arvokasta työaikaa saattaa kulua esimerkiksi si-

jaistamiseen. Jos henkilökuntaa puuttuu, varhaiskasvatuksen erityisopettaja jou-

tuu sijaistamaan puuttuvaa työntekijää.  

  

Heikentävänä organisationaalisena resurssina voidaan katsoa myös työnjakau-

tumista. Siinä missä VEO-malli antaa parhaimmillaan mahdollisuuksia tehdä 

joustavasti työtä lasten edun mukaisesti, se myös rajoittaa sitä. Kun ryhmiä ja 

tuen tarvitsijoita on liikaa yhdelle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, hänen 

työaikansa ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen mihin pitäisi.  

 

”Aikaa tuntuu olevan liian vähän, kun vain päivä yhtä lasta kohden. Se 
asettaa myös paineita tuoda välineitä ja mallittaa erilaisia toimintatapoja 
käyttöön muillekin päiville, kun ne on juurrutettava pienessä ajassa - Kon-
takti vanhempiin jää ohueksi, kun heitä ei tapaa kovinkaan usein - Ajan 
jakaminen välillä hankalaa, kun joutuu jättämään jotain pois, jos tarvitaan 
toisessa ryhmässä enemmän -> jatkuva priorisointi ja arvointi.” ELTO 2 
 
”Välillä lapsi ei saa tarvittavaa tukea. Henkilökunnan poissaolot tuntuvat 
heti. Elto joutuu monesti toimimaan sijaisena.” ELTO 6 
 
”Konsultoitavien ryhmien ja huolta herättävien lasten ja perheiden suuri 
määrä. Ajankäytöllisesti vaikea löytää sopivia aikoja, kun kaikki tarvitsevat 
aina samoja aamupäivän aikoja, jolloin lapset ovat virkeitä. Elton tarvitsee 
hallita asioita, joihin ei ole saanut koulutusta (psykologiset taidot, perheen 
dynamiikkaan liittyvät asiat, kriisityö).” ELTO 7 
 
”Lapsille, joilla erityisen haastavia on pulmia tunne-elämässä, vaikeuksia 
toimia isossa ryhmässä, elton tuki on monesti riittämätön.” ELTO 8 

 
”Elton laskeminen kasvatushenkilöstöön. Aiheuttaa herkästi tilanteita, 
joissa on painetta elton käyttämiseen sijaisena. eli ei palkata sijaista, jos 
laskennallisesti talossa on tarpeeksi väkeä, vaikka elton ryhmästä puuttuu 
esim. lastenhoitaja, ei oteta sijaista, jos elto sattuu olemaan siinä ryh-
mässä ko. päivänä. Tätä ei tietenkään hyväksytä, mutta olisi helpompaa, 
jos elto olisi ns. muu henkilöstö kuten esim. erityisavustajat.”  ELTO 9 
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”Elton sijoittuminen moneen ryhmään: Voi olla, että elto käy ko. talossa ja 
ryhmässä vain kerran viikossa. Toisissa ryhmissä toimintatavat eivät to-
teudu elton poissa ollessa.” ELTO 12 

 
 
”Päiväkodit joutuvat jatkuvasti huomioimaan täyttö- ja käyttöasteita...kun 
esim. ryhmästä, jossa elto toimii tiettyinä päivinä...usein joku tiimistä jou-
tuu siirtymään toiseen ryhmään tai taloon...jotta toiminta talossa olisi tur-
vallista ja toimivaa” ELTO 18 

 

 

 

Yhteenveto inkluusion toteutumisesta VEO-mallissa  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Miten inkluusio toteutuu VEO-mallissa re-

surssipohjaisesta näkökulmasta tarkasteltuna?” löytyi paljon vaikuttavia resurssi-

tekijöitä. Jokainen kolmesta resurssityypistä sekä heikensi että tuki inkluusion on-

nistumista VEO-mallissa (taulukko 2).  

 

Heikentäviä tekijöitä olivat VEO-resurssin väärinkäyttö, isot lapsiryhmät, resurs-

sien puute, työntekijöiden osaamisen puute, muutosvastarinta, asenteet, tiimien 

toimimattomuus, työhön väsyminen, VEO:n resurssiin laskeminen, liian suuri työ-

määrä ja työn jakautumisen ongelmat.  

 

VEO-malli tukee inkluusion onnistumista lähipäiväkodeilla, vertaisryhmän merki-

tyksellä, lapsilähtöisyydellä ja mahdollisuudella muokata oppimisympäristöä. Li-

säksi siinä on helpompi toteuttaa konsultointia ja keskusteluapua, jakaa tietoja, 

mallittaa toimintaa, järjestää ja suunnitella interventioita, vaikuttaa asenteisiin po-

sitiivisesti sekä suorittaa työtehtäviä joustavammin, toteuttaa pienryhmiä ja koh-

dentaa työaikaa tehokkaammin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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 Heikentävät tekijät 
 

Tukevat tekijät 
 

Fyysinen resurssi 

• VEO-resurssin 

väärinkäyttö  

• Isot lapsiryhmät 

• Resurssien puute 

• Lapsille kuormittava 

ympäristö 

• Haasteet kuntoutuksen 

toteutuksessa  

• Lähipäiväkoti 

• Vertaisryhmä 

• Lapsilähtöisyys 

• Oppimisympäristön 

muokkaaminen  

Inhimillinen resurssi 

• Työntekijöiden heikko 

sitoutuminen  

• Työntekijöiden heikko 

osaaminen 

• Muutosvastarinta 

• Asenteet 

• Työhön väsyminen 

• Tiimien 

toimimattomuus 

• Konsultointi ja 

keskusteluapu  

• Tiedon jakaminen 

• Toiminta tapojen 

mallittaminen 

• Interventiot ja 

suunnitteleminen 

• Tietoihin, taitoihin ja 

asenteisiin 

vaikuttaminen 

Organisationaalinen 

resurssi 

• VEOn resurssiin 

laskeminen 

• Työmäärä usein liian 

suuri 

• Työnjakautuminen 

VEOlle ongelmallista 

• Joustavuus arjessa 

• Pienryhmien helpompi 

järjestäminen 

• Työajan kohdentaminen 

voi olla helpompaa 

Taulukko 2. Inkluusion toteutuminen VEO-mallissa resurssityyppien kautta tarkastel-
tuna. 
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6 Johtopäätökset 
 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysyttiin “Millä tavalla varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan näkemys tärkeimmistä työtehtävistään kohtaavat muun var-

haiskasvatuksen henkilökunnan ajatusten kanssa?”.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkivät tärkeimmiksi työtehtävikseen viisi eri 

työtehtävää. Nämä olivat 1. lasten tukeminen, 2. henkilökunnan konsultointi ja 

tukeminen, 3. yhteistyö, 4. toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä 

5. kirjalliset työtehtävät.  Sen sijaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalta suurin 

tarve nousi konsultointi ja keskusteluapuun varhaiskasvatuksen erityisopetta-

jalta. Omaan osaamiseen ja työn tekemiseen tarvittiin tukea. Tämän jälkeen tär-

keimmäksi nähtiin lasten tukeminen. VEO-malli pohjautuu Takalan ja Aunion 

(2005) tutkimuksessaan esittämään erityisopettaja malliin. Heidän tekemässä tut-

kimuksessa vuosina 1996-1999 Helsingissä tärkeimmät työtehtävät nähtiin sa-

mansuuntaisiksi. Tuloksista syntyi kuusi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ-

tehtävää. Nämä työtehtävät olivat: 1. Yleinen toiminta eli toimintaa ryhmässä il-

man erityisopetuksellista tavoitetta. Tämä sisältää esimerkiksi piirtämistä, puke-

mista tai tarinoiden lukemista; 2. Erityisopetus eli toiminnat, joihin sisältyy erityis-

opetuksellinen tavoite. Muun muassa erilaiset opetusmenetelmät ja terapeuttiset 

toimet, jotka voidaan luokitella varhaiseksi interventioksi.  Tällaiset toiminnat on 

suunniteltu etukäteen pohjautuen lasten yksilöllisiin suunnitelmiin.; 3. Konsultointi 

eli keskustelut henkilökunnan, perheen sekä terveydenhuollon kanssa.; 4. Itse-

näinen työskentely eli esimerkiksi suunnittelu työ varhaiserityiskasvatuksen toi-

mintaa varten.; 5. Kokoukset esimerkiksi muiden varhaiskasvatuksen erityisopet-

tajien kanssa ja tutkimuksen aikana tutkijoiden kanssa.; 6. Muut työtehtävät kuten 

esimerkiksi päiväkodin ryhmien suunnitteleminen. (Takala ym. 2007, 44.) Näistä 

kuudesta työtehtävästä kaikista tärkeimpiä olivat seuraavat kolme: 1) työskentely 

erityisopettajana tavoitteellisesti käyttäen erityisopetuksen metodeja, 2) työsken-

tely lasten kanssa yleisesti ilman erityispedagogisia tavoitteita ja metodeja sekä 

3) konsultointi. (Takala ym. 2005, 47.)  
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Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin “Millä tavalla varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan työajan käyttö vastaa muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan toi-

veisiin?”. Konsultointia ja henkilökunnan tukemista kaivattiin muun varhaiskasva-

tuksen henkilökunnan osalta eniten. Pahimmillaan varhaiskasvatuksen erityis-

opettaja ilmoittaa, että konsultoinnin toteuttamiseen on aikaa vain 1% työajasta 

ja enimmillään 25% työajasta. Myös organisationaalista resurssia tarkastellessa 

työnjakautuminen ja työajan riittävyys koettiin haastavaksi VEO-mallissa. Kunta-

ryhmäkohtaisia ja alueellisia eroja tuen järjestelyissä varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa on selvitetty aiemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilas-

toaineistoja ja kyselyaineistoja hyödyntäen. (Eskelinen ym., 2018, 46). Raportista 

käy ilmi, että tuen järjestelyiden riittävyys sekä tarkoituksenmukaisuus vaihtelevat 

tilastollisesti merkittävästi rakenteeltaan erilaisissa kunnissa. Maaseutumaiset 

kunnat arvioivat tuen toteutumista ja järjestämistä positiivisemmin kuin kaupun-

kimaisissa kunnissa. AVI-alueet poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkittävästi 

tuen järjestämisen toimivuuden arvioissa. (Eskelinen ym., 2018, 48.) Helsinki on 

rakenteeltaan iso ja kaupunkimainen kunta, joten vaihtelua tuen järjestelyiden 

riittävyydessä ja sen tarkoituksenmukaisuudessa on varmasti. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin “ Miten inkluusio toteutuu VEO-

mallissa resurssipohjaisesta näkökulmasta tarkasteltuna?” .Tätä kysymystä tut-

kittiin teoriapohjaisesti kolmen eri resurssityypin kautta. Nämä resurssityypit oli-

vat fyysinen resurssi, inhimillinen resurssi ja organisationaalinen resurssi (Bar-

ney, 1991). Jokainen näistä resurssityypeistä sekä edistää että heikentää in-

kluusion toteutumista. Kokonaistuloksena VEO-mallissa on paljon hyvää, mutta 

myös paljon kehitettävää. Resurssointi on riittämätöntä, jotta inkluusio voisi to-

teutua hyvin. Hyvän inkluusion ratkaisee oppilaiden todellinen osallisuus ja kor-

kealaatuinen opetus. (Blândul,2010, 33; Brainerd, 2020, 48-49; Layzer & Good-

son, 2006.) Resurssien merkitystä korostettiin jo vuonna 2001, kun Erityiskasva-

tuksen kehittäminen päivähoidossa -hanke tuotti kokemusperäistä tietoa. Koke-

muksia kerättiin siitä, miten riittävän laadukkaat erityispalvelut toteutuvat kun-

nassa. Tehtävänkuvien ja odotusten selkeys sekä niiden realistiset toimintavaih-
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toehdot ovat yksiä laadukkaan toiminnan kulmakiviä. Realistisesti budjetoidut re-

surssit voisi nähdä myös toteutuviksi resursseiksi.   (Svärd 2001, 49.) Samat sei-

kat sopivat myös tämän Pro gradu -tutkielman tuloksiin. 

 

Tässä tutkimuksessa fyysisiin resursseihin on laskettu esimerkiksi päiväkodin si-

jainti, tilat ja henkilöstön lukumäärä. Inkluusion toteutumista VEO-mallin fyysi-

sissä resursseissa edisti ainakin se, että tukitoimia muotoiltiin lapsille sopivaksi 

lapsilähtöisesti ja heidän mielenkiinnonkohteitaan kuunneltiin. Lisäksi varhais-

kasvatuksen erityisopettaja on helposti saatavilla VEO-mallissa ja oppimisympä-

ristöä voi olla helpompi muokata. Inkluusion onnistumista heikensi fyysistä re-

sursseista VEO-resurssin väärinkäyttö, isot lapsiryhmät, resurssien puute, lap-

sille kuormittava ympäristö ja haasteet kuntoutuksen toteutuksessa. Inkluusion 

tarkoituksena olisi säilyttää oppilaan osallisuus normaalissa opetusryhmässä, 

eikä eristää ryhmän ulkopuolelle (Brainerd, 2020, 53; Briere & Siegle, 2008, 9).  

 

Inhimillisenä resurssina VEO-malli edistää inkluusion toteutumista varhaiskasva-

tuksessa konsultoinnin, keskustelun, tiedon ja toimintatapojen mallittamisen, in-

terventioiden ja suunnittelun kautta. Vastauksista päätellen vaikutti siltä, että yh-

teistyössään varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi vaikuttaa henkilökunnan tai-

toon ja asenteisiin. Inhimillisissä resursseissa haasteita inkluusion toteutumiselle 

ovat esimerkiksi muutosvastarinta, tiimien toimimattomuus, aikuisten heikko 

osaaminen ja sitoutuminen sekä asenteet ja väsyminen.   Osaamisen puutteet 

ovat ilmenneet myös Pihlajan ym. (2010) tutkimuksessa. Siinä tutkimuksessa 

kuntatasolla arvioitiin, että palvelujärjestelmässä sekä henkilöstön kompetens-

sissa on heikkouksia. Henkilöstön osaaminen vaihteli kunnittain, mutta myös kun-

tien sisällä. (Pihlaja ym., 2010, 23.) 

 

Yksi organisationaalinen resurssi on varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO-

mallissa. Vastauksista kävi ilmi, että heikentävinä organisationaalisina resurs-

seina VEO-mallissa varhaiskasvatuksen erityisopettaja lasketaan kasvattajien 

vahvuuteen, VEO:n työmäärä on usein liian suuri ja työnjakautuminen VEO:lle on 
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ongelmallista. Toisaalta nämä heikkoudet, olivat toimiessaan myös VEO-mallin 

vahvuuksia. VEO-mallissa inkluusion toteutumista tukee joustavuus arjessa, 

pienryhmien helpompi järjestäminen ja työajan helpompi kohdentaminen.  Pihlaja 

ym. (2010) raportoivat osittain samankaltaisia tuloksia kuin tässäkin tutkielmassa 

on saatu. Erityisopettajilla ei ollut riittävästi työaikaa hoitaa tehtäviään. Varhais-

kasvatuksessa koettiin, ettei uuden tiedon hankkimiseen ja omaksumiseen ollut 

aikaa ollenkaan. Päivistä puhuttiin useissa vastauksissa ”selviytymisenä”. (Pih-

laja ym., 2010, 29.) Eskelinen ym. (2018) raportoivat, että maaseutumaisissa 

kunnissa tuen järjestelyt toteutuivat suuremmalle osalle lapsia kuin muissa kun-

taryhmissä. Lisäksi tuen järjestelyt koettiin joustavammiksi. Näissä kunnissa oltiin 

enemmän tyytyväisiä tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Maaseutu-

maisissa, pienemmissä kunnissa, resurssien kohdentaminen on helpompaa kuin 

suurissa kunnissa. (Eskelinen ym., 2018, 49-50.)  

 

Tiivistetysti voidaan tutkimuskysymysten ja vastauksien pohjalta päätellä, että 

vaikka varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee töitä prosentuaalisesti kohtuulli-

sen järkevästi jakautuen, resurssina VEO-malli ei vastaa kaikkien toiveisiin. VEO-

malli ei vastaa riittävästi varhaiskasvatuksen muun henkilökunnan toiveisiin siitä 

tuesta, mitä voisivat työhönsä saada varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. Var-

haiskasvatuksen erityisopettaja tekee ison osan työajastaan toivotun konsultoin-

nin parissa, mutta tarpeet ja työajan riittävyys eivät kohtaa. Tämä on linjassa 

myös Eskelisen ym. (2017) selvityksen kanssa, jossa varhaiskasvatuksen henki-

lökunnalta nousi selkeät tarpeet varhaiskasvatuslain kehittämiseksi. Varhaiskas-

vatuslaista toivotaan Eskelisen ym. (2017, 79) mukaan kattavampaa lapsen edun 

ja tuen kannalta. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät toivovat, että varhaiskas-

vatuslaissa säädettäisiin henkilöstön mitoitusta, kolmiportaista tukea, tukea tar-

vitsevan lapsen määritelmät, lapsen välittömästä oikeudesta tukeen, varhaiskas-

vatuksen erityisopettajien määrästä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Selvyyttä 

kaivataan tarjottavan tuen toimenpiteistä, asiantuntijakonsultaatioista, avustajista 

sekä hallinnollisen päätöksen tekemisestä. Eskelinen ym. (2017) selvittää, että 

hyvin erilaisien toimintamallien takia, lapselle tarjottavasta tuesta tulisi säätää 
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laissa yksityiskohtaisemmin. Nyt tuki on vaihtelevaa, riippuen kunnasta, missä 

lapsi asuu. (Eskelinen ym., 2017, 79.) 
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7 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa tarkastelen Pro gradu -tutkielman luotettavuutta aineiston ke-

ruusta, tutkimuksen kestosta sekä aineiston analyysista käsin. Lisäksi pohdin 

teoreettisen viitekehyksen ja tulosten välistä vuoropuhelua. 

 

Pro gradu -tutkielma oli osana Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen 

tutkimusryhmän hanketta ”Varhaiskasvatuksen erityisopettajaopettaja päiväkoti-

ryhmissä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen 

inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa”. Kyselylomaketta on ollut laatimassa 

joukko varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijoita. Asiantuntijoi-

den laatima kyselylomake lisää tutkimuksen luotettavuutta hankkeessa. Pro 

gradu -tutkielmassa valmiiksi laaditun kyselylomakkeen ja vastauksien hyödyn-

täminen vaatii huolellista tutkimuskysymyksien asettelua, jotta aineisto vastaisi 

annettuihin kysymyksiin. Aineisto on kerätty keväällä 2018, joten se on laadultaan 

ajankohtainen ja tuore.  

 

Analyysin tekoon ovat todennäköisesti vaikuttaneet omat kokemukseni ja koulu-

tukseni varhaiskasvatuksesta ja varhaiserityiskasvatuksesta. Olen pyrkinyt kir-

joittamaan analyysin objektiivisesti. Inhimilliset virheet ovat kuitenkin mahdollisia. 

Lisäksi aineistoa voi tulkita eri tavalla, kuin tässä tutkielmassa on tehty. Lisäksi 

olen hyödyntänyt resurssipohjaista näkökulmaa ilman taloustieteen koulutusta ja 

osaamista. Taloustieteiden laajempi osaaminen ja ymmärrys tukisi varmasti pa-

remmin analyysin lopputulosta.  

 

Olen pyrkinyt kuvaamaan tässä Pro gradu -tutkielmassa mahdollisimman ajan-

kohtaista ja relevanttia teoreettista viitekehystä. Tarkoituksenani on ollut keskus-

teluttaa saamiani tuloksia teoreettisen viitekehyksen kanssa. Olen löytänyt tämän 

tutkielman taustalle mielenkiintoisia varhaiserityiskasvatusta koskevia lähteitä. 

Inkluusiota kuvaava lähteistö on kansainvälinen ja laajasti käytetty. 
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8 Pohdinta 
 

Resurssipohjainen näkökulma antoi mielenkiintoisen perspektiivin tarkastella 

varhaiskasvatuksen resurssointia. Kuten tuloksissa todettiin, VEO-malli on or-

ganisationaalisena resurssina ylikuormitettu ja haasteita työajan riittävyydelle 

asettavat isot yksiköt, useat tuentarpeiset sekä esimerkiksi se, että VEO laske-

taan varhaiskasvatuksen henkilökunnan vahvuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan on sijaistettava poissaolevaa 

henkilökuntaa yksikössään. Tässä tutkimuksessa VEO:n ajanpuute näyttäytyi 

myös henkilökunnan vastauksissa. Yhden ryhmän ja sen työntekijöiden kanssa 

toimimiseen ei välttämättä ole paljon. Varhaiskasvatuksen henkilökunta toivoi 

konsultointia ja tukea omaan työhönsä eniten varhaiskasvatuksen erityisopetta-

jalta.  

 

Henkilökunnan konsultointi ja tukeminen nousi toiveena ohi lasten tukemisesta. 

Oma päätelmäni on, että muut varhaiskasvatuksen työntekijät tunnistavat ajan 

rajallisuuden. He ymmärtävät, että aikaa ei ole riittävästi konkreettiseen toimin-

taan ja mallittamiseen, vaan heidän on saatava keskustella näistä asioista ja sitä 

kautta mahdollisesti onnistuttava suunnittelemaan omaa toimintaansa pidem-

mälle ja toteuttamaan erityispedagogisia toimintoja ilman varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan läsnäoloa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointitehtävä 

on haastava, sillä koulutustaustat varhaiskasvatuksessa ovat hyvin erilaiset. Alle 

kymmenellä prosentilla työsuhteissa olevista on yliopistopohjainen opettajankou-

lutus, ja loput työntekijät tulevat muun muassa sosiaalialan koulutuksista. Osalla 

ei ole koulutusta lainkaan. Näin ollen neuvojen on oltava helposti ymmärrettäviä. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutus kattaa hyvin vähän erityispedago-

giikkaa ja ymmärrys inkluusion tavoitteista voi olla ohut. Inklusiivisen varhaiskas-

vatuksen kehittäminen lähtee oppimisympäristön muuttamisesta ja se vaatii työn-

tekijöiltä vahvaa ammatillisuutta.  
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Konsultointiapu on inklusiivisen opetuksen keskiössä. Tarkoituksena ei ole har-

joittaa ryhmästä eriyttävää yksilöllistä opetusta, vaan tukea jokaisen lapsen osal-

lisuutta omassa lapsiryhmässään. Ryhmissä on usein useampia tuen tarvitsijoita, 

lisäksi VEO:n ajatuksia halutaan kuulla myös muiden lasten kasvusta ja kehityk-

sestä. Tämän takia VEO:n aikaa jää suhteellisen vähän yhtä lasta kohden. Tukea 

tarvitsevia lapsia voi olla useassa eri ryhmässä, tästä johtunee, että huonoim-

massa tapauksessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja ilmoittaa, että konsultoin-

nin toteuttamiseen on aikaa vain 1% työajasta ja enimmillään 25% työajasta. Vii-

delle lapsiryhmälle jaettuna se olisi 0,2% erityisopettajan työajasta yhtä ryhmää 

kohden eli jokaiselle ryhmälle aikaa jäisi vajaat viisi minuuttia viikossa.  Jos viiden 

ryhmän talossa konsultointia kaipaavat kaikki ja enimmillään sitä on tarjolla 25% 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajasta, se tarkoittaisi noin kahta tuntia 

konsultointiapua ryhmää kohti viikossa. 

 

Vaikka fyysiset resurssit olivat tärkeä osa inkluusion toteutumista, niissäkin oli 

pulmansa. Pelkästään tilojen neliömäärä ei vielä kerro sitä, kuinka ne soveltuvat 

varhaiskasvatuksessa monimuotoiseen ryhmätoimintaan. (Svärd 2001, 45–46). 

Fyysinen sijoittelu tavallisiin lapsiryhmiin ei takaa yksinään hyvää ja onnistunutta 

inkluusiota. Laadukkaan opetuksen järjestäminen lähikoulussa tai päiväkodissa 

tukee myös lapsen hyvinvointia. (Brainerd, 2020, 6-8.) 

 

Suurien lapsiryhmien luoma kuormitus näkyi vastauksissa. Inkluusion idea kärsii 

kiireessä ja “selviytymisessä”. Silloin ei välttämättä ehditä vastaamaan lasten yk-

silöllisiin tarpeisiin riittävän hyvin, eikä oppimisympäristöä ehditä suunnitella ja 

muokata tarpeen mukaan. Osassa vastauksissa näkyi myös inkluusion idean 

väärin ymmärtäminen. Varhaiskasvatuksen henkilökunta saattoi toivoa, että VEO 

vie haastavimmat tukea tarvitsevat lapset erilliseen tilaan pois vertaisryhmän 

luota. Tämä taas voi liittyä siihen, että varhaiskasvatuksen henkilökunta on koke-

nut, ettei heillä ole riittävää tietotaitoa näiden tuen tarvitsijoiden kanssa. Hyvässä 

inklusiivisessa ympäristössä lapsella on luonnolliset mahdollisuudet kehittyä ver-

taistensa seurassa. Inkluusio tukee kieltä, käyttäytymistä ja sosiaalista toimintaa 
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sekä antaa mahdollisuuden ystävyyssuhteille lasten kanssa, jotka eivät ole eri-

tyistarpeisia. (Brainerd, 2020, 53; Briere & Siegle, 2008, 9.) 

 

Asenteet ja työntekijöiden osaaminen vaikuttavat kiinteästi siihen, mitä esimer-

kiksi varhaiskasvatuksessa tapahtuu tai kuinka esimerkiksi VEO-malli tukitoi-

mena toteutuu. VEO- mallissa yhtenä inkluusion toteutumista edistävänä tekijänä 

voidaan ajatella varhaiskasvatuksen erityisopettajan helppoa tavoittamista. Pal-

jon toivottu konsultointiapu ja erityispedagogisten toimintamallien rantautuminen 

lapsiryhmiin, tuntuvat ainakin ajatuksen tasolla helpommilta toteuttaa, kun var-

haiskasvatuksen erityisopettaja on tavoitettavissa viikoittain. 

 

Yhdessä vastauksessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuulunut henkilö, toi-

voi, että olisi tasavertainen työntekijä ryhmässä. Jää epäselväksi, miksi moniam-

matillinen yhteistyö heikentäisi yksilön omaa ammatillisuutta tai tarvitaanko meiltä 

kaikilta samanlaista osaamista eri työtehtävissä. On erittäin perusteltua, että var-

haiskasvatuksen opettaja osaa perustella tiimilleen pedagogisesti lapsiryhmän 

tarpeita ja siihen suunniteltavaa toimintaa ja rakennetta, mutta varhaiskasvatuk-

sen lastenhoitajan ammatin ydinosaamiseen tällainen ei kuulu.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamia neuvoja ei välttämättä haluta ottaa 

vastaan. Asenne tukea tarvitseviin lapsiin sekä tukitoimiin voi olla haasteellinen, 

jos työpaikalla vallitsee ”näin on aina tehty” kulttuuri. Silloin toiminnan mukautta-

minen lasten tarpeisiin sopiviksi, ei tunnu heistä ehkä hyvältä tavalta toimia. 

Tässä tutkielmassa resurssityyppejä tarkastellessa inkluusiota heikentävinä teki-

jöinä nousivat esiin henkilökunnan heikko sitoutuminen, muutosvastarinta ja 

asenteet. Yksi vastanneista mainitsi, ettei VEO-mallissa työskennellessä ole sa-

manlaista auktoriteettia asioiden muuttamiseksi kuin vaikka kiertävällä varhais-

kasvatuksen erityisopettajalla. VEO-mallissa varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

on kenties haastavaa vaikuttaa henkilökunnan asenteisiin ja muutosvastarintaan 

”tasaveroisena” ja liian tuttuna työntekijänä. Eri yksiköissä kiertävällä konsultoi-
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valla varhaiskasvatuksen erityisopettajalla voi myös olla heikompi kuva siitä, mi-

hin lapsiryhmissä oikeasti sitoudutaan ja mihin ei, kun taas VEO-mallissa var-

haiskasvatuksen erityisopettaja on säännöllisesti näkemässä tiimien toimintaa ja 

asenneilmapiiriä.  

 

Siinä missä VEO-malli antaa parhaimmillaan mahdollisuuksia tehdä joustavasti 

työtä lasten edun mukaisesti, se myös rajoittaa sitä. Kun ryhmiä ja tuen tarvitsi-

joita on liikaa yhdelle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, hänen työaikansa ei 

yksinkertaisesti riitä kaikkeen mihin pitäisi. Työ on pirstaleista, eikä kukaan saa 

riittävästi tukea – eivät lapset eikä henkilökunta. Osana ongelmaa on mielestäni 

se, ettei varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattitaitoa riittävästi arvosteta tai 

osata hyödyntää. Työnkehittäminen yksikössä johtajan kanssa on vähäistä ja toi-

minta keskittyy pahimmillaan perusturvallisuuden saavuttamiseen. Suuret laa-

tuerot johtamisen suhteen vaikuttavat VEO-mallin toimivuuteen. Erityispedagogi-

sen toiminnan organisoimisessa ja tuen järjestämisessä on siis haasteita. 

 

Pihlajan ym. (2010) tutkimuksessa erityisopettajien antama tuki koettiin vaihtele-

vasti. Osa vastaajista koki saaneensa riittävästi tukea, mutta osa raportoi harvoja 

käyntejä ja tuen riittämättömyyttä. Tutkimuksen vastaajista selkeästi tyytymättö-

myyttä ilmaisi 15%. Joissain paikoissa tilanne oli vielä pahempi, sillä keltoa ei 

ollut tukitoimena ylipäätään saatavilla tai hän ei ollut vieraillut ryhmässä. (Pihlaja 

ym., 2010, 31.) Paanasen ym. (2018, 22) tutkimuksessa arvioitiin tuen prosessin 

joustavuutta ja resursointia varhaiskasvatuksessa. Vastausten hajonta oli suurta. 

Vastaajista 50% koki, että tuen resurssien kohdentaminen tarpeeseen oli jousta-

vaa. Toisaalta 33% eli kolmasosa vastasi, että tuen resurssien kohdentamisessa 

oli puutteita. (Paananen ym., 2018, 22.) 

 

Resurssien puutteet ovat nousseet esiin aiemmissakin tutkimuksissa. Jatkotutki-

mus voisi keskittyä kokonaan resurssipohjaiselle näkökulmalle sekä perustua 

laajempaan aineistoon. Erityisesti inhimilliset resurssit kiinnostavat minua, sillä 
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työntekijän henkilökohtainen osaaminen ja asenteet ovat niiden keskiössä. Kou-

lutuksen merkitys työntekijöiden osaamisessa lienee ilmeinen. Inhimillisiin re-

sursseihin keskittyvä tutkimus, tukisi kenties myös koulutuksien kehittämistä. Sel-

lainen tutkimus voisi tuottaa tietoa erityisesti siitä, millaista koulutusta jatkossa 

tarvitaan. Esimerkiksi erityispedagogista osaamista tuntuu tarvitsevan nykyisin 

jokaisessa lapsiryhmässä.  
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Liitteet 
 

 

LIITE 1 

 

KYSYMYKSET MUULLE HENKILÖKUNNALLE 

 

A Oletko tehnyt yhteistyötä elton kanssa kuluvan lukukauden (2016–2017) ai-
kana? (1=kyllä, 2=ei) 
 
B Jos vastasit kyllä, kuvaile millaista yhteistyösi elton kanssa on? 

 

A Onko teillä säännöllisiä palavereita elton kanssa, jossa keskustelette ryh-
männe lapsista? (1=kyllä, 2=ei) 
B Jos vastasit kyllä, miten usein kokoonnutte? (1 = kerran viikossa, 2 = kerran 
kahdessa viikossa, 3 = kerran kuukaudessa, 4 = harvemmin) 
 

Kuvaile miten elton kanssa tehty yhteistyö on tukenut sinua omassa työssäsi? 

 

Mitä toivoisit yhteistyöltä elton kanssa 
 

 



2 
 
 
 
LIITE 2 

 

KYSELY VEOILLE: 

 
Mainitse vähintään viisi tärkeintä työtehtävääsi 
 

Mainitse vähintään viisi työtehtävää, johon käytät eniten työaikaasi ja arvioi näi-

den työtehtäviesi osuus työajastasi prosentteina. 

 

Mitkä tekijät elto-mallissa tukevat inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista? 

 

Mitkä tekijät elto-mallissa heikentävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutu-

mista? 

 

Mitkä asiat koet työssäsi palkitseviksi? 

 

Mikä asiat koet työssäsi vaikeiksi? 

 

 


