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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten varhaiserityisopettajat 

tukevat lapsen kasvua ja oppimista, sekä miten tuki jakaantuu lapsen 

luonnolliseen ja erityiseen ympäristöön. Tutkimus toteutettiin laadullisena 

tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. 

Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää varhaiserityisopettajaa joiden 

työnkuvat kattoivat yleisimmät varhaiserityisopettajan toimenkuvat; kiertävä 

erityislastentarhanopettaja, resurssierityislastentarhanopettaja, 

päiväkotierityislastentarhanopettaja ja ryhmäerityislastentarhanopettaja. 

Aineiston analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Teoriapohjana tutkimukselle ovat ekokulttuurinen teoria sekä lapsen 

luonnollisen ympäristön käsite.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin 36 erilaista tapaa kuvaamaan 

varhaiserityisopettajan toteuttamaa tukea. Tuen muotoja tarkasteltiin suhteessa 

tuen saajaan sekä tuen ympäristöön. Tuki kohdistui sekä lapsiin ja kasvattajiin 

varsin tasaisesti, kuitenkin niin että lapsille suunnattu tuki toteutui eniten 

pienryhmä ja päiväkoti ympäristöissä ja kasvattajille suunnattu tuki päiväkoti 

ja koti ympäristössä. Lisäksi varhaiserityisopettajat toteuttivat paljon tukeen 

tähtääviä toimia, esimerkiksi yhteydenpitoa yhteistyötahojen kanssa sekä 

tiedonhakua. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että 

varhaiserityisopettajan lapselle tarjoama tuki suuntautuu suuriltaosin lapsen 

luonnolliseen ympäristöön. 

Hakusanat: varhaiserityisopettaja, varhaiserityiskasvatus, erityinen tuki, 

luonnollinen ympäristö.  
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1 JOHDANTO

Nykyään erityinen tuki pyritään toteuttamaan inkluusioperiaatteen mukaisesti. 

Inkluusioon kuulu pyrkimys toteuttaa tukitoimet mahdollisimman 

luonnollisessa ympäristössä. Tähän liittyy esimerkiksi lähikoulu- ja 

lähipäiväkotiperiaate, eli lasta ei tarvitse siirtää pois hänen luonnollisesta 

ympäristöstään, jotta riittävää tukea voitaisiin tarjota. Inkluusio- ja 

lähikouluperiaate on kirjattu ensimmäisen kerran Salamancan julistukseen 

(1994), jonka myös Suomi on ratifioinut jo samana vuonna. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) todetaan yksiselitteisesti, että 

tukea toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.  

Lapsen siirtäminen lähikouluun tai -päiväkotiin ei kuitenkaan takaa tuen 

toteutumista luonnollisessa ympäristössä. Vaikka varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2018) mukaan tuki tulisi toteuttaa osana 

varhaiskasvatuksen jokapäiväistä toimintaa ensisijaisesti lapsen omassa 

ryhmässä on tukitoimia edelleen mahdollista toteuttaa irrottamalla lapsi 

normaalista ryhmästään tukitoimien ajaksi, esimerkiksi erityisopettajan 

luokkaan tai muuhun erilliseen tilaan. Rantala ja Uotinen (2005) tutkivat 

kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käsityksiä lasten tukitoimien 

toteuttamisesta. Lähes puolet vastaajista arvioi parhaaksi toimintatavaksi juuri 

omassa ryhmässä tapahtuvan ohjauksen, niin että tuki sisällytetään 

normaaleihin rutiineihin. Kuitenkin vain hieman yli kymmenen prosenttia 

vastaajista arvioi, että tukea käytännössä toteutetaan tällä tavoin.  

Tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella, miten varhaiserityisopettaja tukee 

lapsen kasvua ja oppimista sekä miten varhaiserityisopettajan antama tuki 

jakautuu lapsen luonnolliseen ja erityiseen ympäristöön. Tutkimuksen 

teoreettisena pohjana on ekokulttuurinen teoria, jossa korostetaan arkipäivän 

toimintojen merkitystä ja tuen sitomista niihin (Weisner 2002). Tavoitteena on 

toteuttaa mahdollisimman paljon tuesta lapsen luonnollisessa ympäristössä 

kotona ja tavallisessa päiväkotiryhmässä. Ekokulttuurinen teoria ottaa 

huomioon myös perheen oman kulttuurin ja arvot. Perheen merkitysten 
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pohjalta lähdetään pohtimaan juuri heille tärkeitä tukitoimia, jotka auttavat 

arjen rutiinien pyörittämisessä. (Weisner 2002.) 

Aihe on ajankohtainen koska kokoajan siirrytään enemmän kohti 

integraatiota ja erillisten erityisryhmien purkua, monissa kaupungeissa kaikki 

integroidut erityisryhmät on purettu ja lapset on yksilöintegroitu tavallisiin 

lapsiryhmiin lähipäiväkoteihinsa. Kuitenkin tuen järjestämisestä tavallisessa 

ryhmässä on hyvin vähän ohjeita tai säännöksiä. Muutoksen myötä 

varhaiserityisopettajan, entiseltä nimikkeeltään erityislastentarhanopettajan, työ 

tulee entistä tärkeämmäksi, niin tukea tarvitsevien lasten, kuin myös 

konsultointia kaipaavien työntekijöiden näkökulmasta. Varhaiserityisopettajan 

toimi on myös suhteellisesti nuori etenkin pienemmillä paikkakunnilla. 

Erillisissä erityisryhmissä on ollut jo pitkään varhaiserityisopettajia, mutta koko 

kunnan käytössä olevat kiertävät erityislastentarhanopettajat sekä useassa 

päiväkodissa työskentelevät resurssierityislastentarhanopettajat ovat varsin 

uusia toimenkuvia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) 

erityisopettajan tehtäviksi mainitaan erityisopetus ja kasvatus, sekä konsultointi 

ja ohjaus, mutta tehtävien suhdetta tai painopisteitä ei määritellä tarkemmin. 

Yleisesti tietoa varhaiserityisopettajan työstä ja käytännön tuen järjestämisestä 

ei juurikaan ole. Varhaiserityisopettajien työnkuva ja tuen käytänteet myös 

vaihtelevat laajasti kunnasta toiseen ja joskus myös kunnan sisällä. 

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta: Varhaisvuosien 

erityiskasvatus – varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ ja vanhempien 

osallisuus. Tutkimushankkeen vetäjinä toimivat Anja Rantala ja Sanna Uotinen. 

Tämän tutkimuksen aihe liittyy hankkeen osaan, jossa kartoitetaan 

varhaiserityisopettajan työnkuvaa sekä lapsen saaman tuen toteuttamistapoja. 

Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin luomaan kattava kuva yhden kaupungin 

tilanteesta, siitä kuinka ja minkälaisissa ympäristöissä varhaiserityisopettajat 

toteuttavat tukea.  



7 
 

2 EKOKULTTUURINEN TEORIA JA TUKI ARJEN 

RUTIINEISSA 

Tässä luvussa esitellään ekokulttuurisen teorian keskeisimmät käsitteet ja 

ajatukset, sekä kuinka tukea toteutetaan niiden pohjalta. Ensimmäisessä 

luvussa käsitellään rutiineja yleisesti ja seuraavat luvut keskittyvät kuvaamaan 

nichen, eli sosiokulttuurisen ympäristön, sekä perheen merkitystä rutiinien 

muodostumiselle ja tuen suunnittelulle.  

2.1 Rutiinit ja niiden muodostuminen 

Yksi ekokulttuurisen teorian keskeisiä ajatuksia on se, että lasten osallistuminen 

kestäviin rutiineihin on hyväksi lapsille ja lisää myös hyvinvointia (Weisner 

2002, Weisner 2009). Hyvinvoinnin taas nähdään koostuvan osallistumisesta 

kulttuurisesti hyväksyttäviin aktiviteetteihin, sekä niiden tuottamista 

kokemuksista, kuten onnellisuudesta ja luottamuksesta (Weisner 1998). 

Esimerkiksi ruoanlaittaminen yhdessä perheen kanssa tai kirjastossa käyminen 

voivat olla tällaisia aktiviteettejä. 

Rutiinit liittyvät laajempaan kulttuuristen polkujen käsitteeseen. Nämä 

polut muotoutuvat omanlaisikseen jokaisessa kulttuurissa riippuen esimerkiksi 

siitä mikä katsotaan sopivaksi kyseisessä kulttuurissa, minkälaista suojelua 

lapsi tarvitsee, onko riittävän ravinnon hankkiminen helppoa, tai miten 

kiintymystä ilmaistaan. (Weisner 2002.) Vanhemmat haluavat yleensä rakentaa 

päivittäisen rutiinin siten, että se mahdollistaa lapselle kunnollisen 

huolenpidon ja valvonnan sekä tarjoaa riittävästi virikkeitä (Gallimore, 

Weisner, Kaufman & Bernheimer 1989). Vaikka perheen rutiinien toimivuus on 

aina kulttuurisidonnaista, on kuitenkin olemassa joitain yleisiä kriteerejä 

toimivalle rutiinille. Rutiinia arvioitaessa voidaan tarkastella sen sopivuutta 

kyseiseen ekologiseen ympäristöön sekä rutiinin mahdollistamia resursseja. 

Perheen kannalta tärkeää on rutiinin merkityksellisyys sekä sen sopivuus 
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perheen arvoihin ja muihin intresseihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon rutiinin 

ennustettavuus ja pysyvyys, jotka ovat tärkeitä etenkin lapsille. Jos nämä osa-

alueet ovat onnistuneita, perheen rutiini on kestävämpi ja sitä on helpompi 

ylläpitää. (Weisner 2002.)  

Rutiinit koostuvat lasten päivittäisistä aktiviteeteista kuten aamupalasta, 

television katselusta, läksyjen teosta tai ruoanlaitosta (Weisner 2002). Näihin 

aktiviteetteihin sisältyy viisi keskeistä tekijää: ketkä ovat läsnä, mitkä ovat 

heidän arvonsa ja tavoitteensa, mitä tehdään, miksi tehdään sekä mitkä säännöt 

ohjaavat vuorovaikutusta (Gallimore ym. 1989). Päivittäiset aktiviteetit ovat 

hyödyllisiä yksiköitä nimenomaan tutkimuksen kannalta, koska niitä on helppo 

havainnoida ja lisäksi ne ovat merkityksellisiä asioita myös vanhemmille, mikä 

helpottaa tiedon keräämistä haastattelemalla (Weisner 2002).  

2.2 Sosiokulttuurisen ympäristön vaikutukset rutiineihin 

Toinen ekokulttuurisen teorian keskeisistä termeistä on niche, jolla tarkoitetaan 

laajasti perhettä ympäröivää sosiokulttuurista ympäristöä. Nicheen sisältyy niin 

perheen asuinpaikka sekä siellä vallitseva ilmasto ja kulttuuri, kuin myös 

perheen tulot, terveydelliset olot sekä etäisyys ystäviin ja sukulaisiin. Niche ei 

ole kuitenkaan muuttumaton tila vaan perhe muokkaa sitä aktiivisesti itselleen 

paremmin sopivaksi. (Bernheimer, Gallimore & Weisner 1990.) 

Ekokulttuurisessa teoriassa akkomodaation käsite kuvaa perheen 

sopeutumista omaan nicheensä ja sen muokkaamista itselleen sopivammaksi. 

Tähän voi kuulua esimerkiksi työpaikan vaihto, uusien taitojen oppiminen, 

tukiryhmään liittyminen tai uusien uskomusten omaksuminen. (Bernheimer 

ym. 1990.) Akkomodaatio voi olla asioita joita tehdään tai jätetään tekemättä 

ainakin osittain johtuen tukea tarvitsevasta perheenjäsenestä. Näillä 

muutoksilla pyritään parantamaan perheen tilannetta ja esimerkiksi pyritään 

luomaan parempi suhde lapseen.  (Weisner & Hay 2014.) Akkomodaatioiden 

toimivuus mitataan niiden pitkän aikavälin vaikutuksilla perheeseen, ei siis 

yksinomaan lapseen (Gallimore, Keogh & Bernheimer, 1999). Akkomodaatioilla 
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ei saavuteta lapsen mittaustulosten tai kognitiivisten kykyjen parantumista, 

vaan positiiviset vaikutukset liittyvät perheen hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen 

sekä päivittäisen rutiinin ylläpidon helpottumiseen (Weisner & Hay 2014). 

Toisaalta, kun perhe ja sen toiminta voidaan kokonaisuudessaan muokata 

helpommin ylläpidettäväksi, hyödyttää se tukea tarvitsevaa lasta sekä koko 

perhettä (Bernheimer & Weisner 2007). 

Nicheen liittyvät ympäristön ja kulttuurin ominaisuudet eivät ole 

jaoiteltavissa positiivisiin ja negatiivisiin tekijöihin, vaan tekijöiden valenssi 

riippuu aina perheestä itsestään. Perinteisesti positiivisiksi koetut asiat tai 

esimerkiksi ammattilaisten positiivisiksi kokemat asiat voivatkin perheen 

näkökulmasta olla negatiivisia (Gallimore ym. 1989; Bernheimer ym. 1990.)  

Esimerkiksi uuden terapian lisääminen lapselle voi osoittautua perheelle, ja 

lapselle itselleen, lopulta negatiiviseksi jos se kuormittaa liikaa perheen 

aikatauluja. Nichen ominaisuudet eivät toimi tyhjiössä, vaan ovat yhteydessä 

toisiinsa ja myös vaikuttavat toisiinsa. Ominaisuudet eivät myöskään ole kaikki 

samanarvoisia, vaan toisilla on enemmän vaikutusta rutiinin muodostumisessa. 

(Gallimore ym. 1989).  

2.3 Perhe rutiinien luojana ja toteuttajana 

Ekokulttuurinen teoria ottaa huomioon perheen näkökulman 

kokonaisvaltaisesti. Tähän sisältyvät esimerkiksi perheen arvojen, tavoitteiden 

ja tarpeiden huomioon ottaminen. (Bernheimer ym. 1990.) Ekokulttuurinen 

teoria korostaa perheen itse luomia merkityksiä omasta tilanteestaan, 

esimerkiksi kuinka perhe tarkastelee lapsen vammaisuutta omien arvojensa ja 

tavoitteidensa kautta. Käsityksien lisäksi teoria painottaa myös perheen 

aktiivisia toimia ja reaktioita omaa tilannettaan kohtaan. (Bernheimer ym. 1990.)  

Perhe muokkaa, käsittää ja antaa merkityksiä arkipäivän elämälleen tehden 

siitä paremmin toimivan (Bernheimer ym. 1990). Perhe nähdään aktiivisena 

toimijana, jonka on mahdollista muokata omaa tilannettaan. Perhe ei siis ole 

vain passiivisena osapuolena vastaanottamassa tukitoimia. 
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Perheen arvojen ja tavoitteiden huomioon ottaminen tukitoimien 

suunnittelussa parantaa myös niiden toteutusta, sillä perheet ovat 

halukkaampia toteuttamaan tukitoimia jotka tukevat heidän omia, itse 

määrittelemiään tavoitteita (Bernheimer ym. 1990). Myös ammattilaisten 

antamien suositusten noudattaminen on todennäköisempää jos ne ovat linjassa 

perheen omien arvojen ja uskomusten kanssa. Ekokulttuurinen teoria 

korostaakin sitä, että perheen näkemykset otetaan tosissaan huomioon 

huolimatta siitä, ovatko ne linjassa ammattilaisten näkemysten kanssa. 

(Bernheimer ym. 1990.) Samaa näkemystä tukee myös Euroopan 

tilanneanalyysi (Soriano 2005), jossa tarkasteltiin erityistä tukea 

varhaislapsuudessa. Analyysissä korostetaan esimerkiksi sitä, että tuen tulisi 

vastata perheen tarpeita ja olla perhekeskeistä. Yksi analyysin suosituksista on 

että perheiden ja asiantuntijoiden tulee olla yhtä mieltä tuen tavoitteista ja 

hyödyistä. Toisin sanoen asiantuntijat eivät voisi yksipuolisesti päättää 

tavoitteita perheen puolesta ja määritellä toimia perheelle hyödyllisiksi. 

(Soriano 2005.) 

Edellä esitetyt periaatteet pätevät myös päiväkodin kontekstissa. Toisin 

sanoen ryhmä ja sen kasvattajat ovat aktiivisia toimijoita, joilla on omat 

käsityksensä tilanteesta ja myös mahdollisuuksia muokata tilannetta itselleen ja 

lapsille paremmaksi. Tällaisessa toiminnassa varhaiserityisopettaja on tärkeä 

tukija ja voi mahdollistaa tai panna alulle näitä muutoksia. Suunniteltaessa 

tukitoimia toteutettaviksi päiväkotiin on tärkeää, että ne sopivat päiväkodin, 

ryhmän ja kasvattajien tarpeisiin ja arvoihin.  
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3 ERITYISESTÄ TUESTA LUONNOLLISEEN 

TUKEEN 

Tässä luvussa kuvataan luonnollisen ympäristön käsitteen muodostumista ja 

sen historiaa. Tämän jälkeen tarkastellaan tuen toteuttamista erityisessä 

ympäristössä, mikä on ollut yleisin muoto tuen toteuttamiselle aina 

nykypäivään saakka. Lopuksi pohditaan erityistyöntekijöiden roolia tuen 

toteuttajina ja perhettä ja päiväkotia tuen vastaanottajien roolissa. 

3.1 Luonnollinen ympäristö 

Luonnollinen ympäristö eli natural environment-käsite esiintyy ensimmäisen 

kerran Yhdysvaltojen laissa Amendments to the Education of the Handicapped 

Act (P.L 99-457) jo vuonna 1986. Termiä on myöhemmin verrattu käsitteeseen 

least restrictive environment, eli vähiten rajoittava ympäristö, jota käytetään 

esimerkiksi UNESCO:n Salamancan julistuksessa (1994). Least restrictive 

environment termi viittasi kuitenkin koulumaailmaan, jossa tavoitteena oli 

lasten opiskelu mahdollisimman pitkälle vertaistensa kanssa. Natural 

environment termiä taas käytetään etenkin alle kouluikäisten lasten kanssa. 

Luonnollinen ympäristö kuvaa alle kouluikäisen lapsen tukitoimien 

sijoittumista sellaiseen ympäristöön, jossa saman ikäiset lapsen normaalisti 

viettävät aikaa (Code of Federal Regulations, 1999). 

Yhdysvaltojen lainsäädännössä IDEA (Individuals with Disabilities 

Education Act) edellyttää tukitoimien toteuttamista lapsen luonnollisissa 

ympäristöissä. Luonnollisten ympäristöjen määritelmä on kuitenkin laissa 

varsin suppea ja erikseen mainitaan vain koti ja yhteisö lapsen luonnollisina 

ympäristöinä. Ammattilaiset jäävätkin yksin tekemään tulkintoja siitä, mitä 

nämä ympäristöt tarkemmin ovat ja miten tukea ympäristöissä tarjotaan. (Chai, 

Zhang & Bisberg 2006.) Dunst, Bruder, Trivette, Raab ja McLean (2001) tarjoavat 

tarkempaa määritelmää ympäristöille ja tuen toteutukselle. He jaottelevat 
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luonnollisen ympäristön oppimismahdollisuudet kolmeen kategoriaan, perhe-

elämä, varhaiskasvatus ja päivähoito sekä yhteisöllinen elämä. Näissä 

ympäristöissä pieni lapsi viettää suurimman osan ajastaan, joten on järkevää, 

että myös tukitoimet suunnitellaan tapahtuvaksi näihin ympäristöihin. Nämä 

paikat, koti, päiväkoti ja yhteisö voidaan edelleen jakaa pienempiin osiin, 

oppimisympäristöihin. Oppimisympäristönä kodissa voi olla esimerkiksi pihan 

uima-allas. Oppimisympäristöstä taas voidaan edelleen erottaa erilaisia 

oppimismahdollisuuksia kuten veden loiskiminen käsillä tai vaikka esineiden 

kellumisen tutkiminen. (Dunst ym. 2001.) Luonnollisen ympäristön 

oppimismahdollisuudet voidaan lisäksi jakaa spontaaneihin ja suunniteltuihin 

tilanteisiin. Esimerkiksi päivittäinen leikkipuistokäynti ja siellä motoristen 

taitojen harjoittelu voidaan nähdä suunniteltuna tilanteena. Kuitenkin myös 

arkipäivän spontaanit tilanteet voivat pitää sisällään paljon mahdollisuuksia. 

Esimerkiksi kauniin linnun näkeminen matkalla leikkipuistoon on oiva tilanne 

lapsen harjoitella kommunikointia, huomion jakamista tai pyyntöjen esittämistä 

aikuiselle. (Dunst ym. 2001; Woods, Wilcox, Friedman & Murch 2011.) 

Koti luonnollisena ympäristönä käsittää siis monia erilaisia 

oppimisympäristöjä ja oppimismahdollisuuksia, jotka ovat jo valmiiksi 

olemassa. Ne pitää vain osata hyödyntää. Luonnollisen ympäristön käsitteen 

voikin nähdä vain paikkaa laajempana konseptina. Shelden ja Rush liittävät 

käsitteeseen tukitoimien paikan lisäksi myös sen, kuinka tukitoimia toteutetaan. 

(Chai ym. 2006.) Esimerkiksi Cambell ja Sawyer (2007) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että vaikka tukitoimia toteutettiin kotona, toteutuivat ne silti 

perinteisen mallin mukaisesti hyvin lapsikeskeisesti. Erityistyöntekijä johti 

tilannetta ja vanhemmat jätettiin usein vain katselijan rooliin. Monet tutkijat 

ovatkin huomanneet, että kotona järjestettävät tukitoimet eivät välttämättä 

juurikaan eroa klinikoilla tai muussa erityisessä ympäristössä järjestettävästä 

tuesta, jossa erityistyöntekijä käyttää omia materiaalejaan ja harjoitteitaan 

taitojen saavuttamiseksi (Campbell, Sawyer & Muhlenhaupt 2009). 
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3.2 Erityinen ympäristö 

Aiemmin normaalina toimintamallina on pidetty tuen järjestämistä esimerkiksi 

erilaisilla terapiaklinikoilla sekä erityisissä ohjelmissa ja laitoksissa. 

Luonnollisen ympäristön painotuksen myötä tukitoimet ovat kuitenkin 

siirtyneet koteihin ja päiväkoteihin. Ideana ei kuitenkaan ole samojen 

tukitoimien toteuttaminen eri ympäristössä, vaan myös tukitoimia tulee 

muokata. Toisinaan myös tuki erityisessä ympäristössä on kuitenkin tarpeen. 

Dunst, Trivette, Humphries, Raab, ja Roper (2001) erottelevat 

oppimistilanteista kolme eri dimensiota. Ensimmäinen dimensio erottaa 

toisistaan kontekstuaalisen ja ei-kontekstuaalisen oppimisen. Kontekstuaalinen 

oppiminen tapahtuu jokapäiväisissä ympäristöissä ja edistää kulttuurisesti 

merkityksellisiä toimintatapoja. Ei-kontekstuaalinen oppiminen taas on 

normaalista tilanteesta irrotettua taitojen harjoittelua jonka merkitystä tai 

käyttöä on vaikea yhdistää arkipäivään.  (Dunst, Trivette ym. 2001.) Toisin 

sanoen kontekstuaalinen oppiminen tapahtuu luonnollisessa ympäristössä ja ei-

kontekstuaalinen taas erityisessä ympäristössä. Esimerkiksi 

päiväkotiympäristössä kontekstiin sidottu oppiminen voisi olla sosiaalisten 

taitojen opettelua kavereiden kanssa leikkiessä. Kun taas kontekstista irrotettu 

oppiminen olisi saman taidon opettelua erillisessä tilassa erityisopettajan 

kanssa kahden.  

Toinen dimensio erottaa oppimistilanteet aikuisjohtoisiin ja lapsilähtöisiin 

tilanteisiin. Kolmas dimensio taas jakaa oppimistilanteet sellaisiin, joissa 

erityistyöntekijä ei ole läsnä ja sellaisiin tilanteisiin jotka ovat erityistyöntekijän 

toteuttamia. (Dunst, Trivette ym. 2001.)  Luonnollisessa ympäristössä tapahtuva 

tuokio on Dunstin, Trivetten ja muiden (2001) mukaan kontekstiin sidottua ja 

lapsilähtöistä. Vanhemmat luovat nämä oppimismahdollisuudet ja ohjaavat 

niitä, erityistyöntekijä taas toimii uusien toimintatapojen välittäjänä. (Dunst, 

Trivette ym. 2001.) Oppimisen paras tuki ei siis ole terapeutin kanssa vietetty, 

kontekstista irrotettu tunti viikoittain. Terapeutin vierailuaika tulisi käyttää 
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siihen että terapeutti opettaa vanhempia ja kasvattajia tukemaan lasta koko 

viikon ajan kontekstuaalisissa oppimistilanteissa. (McWilliam, 2000)  

Toisinaan kuitenkin erityistyöntekijän toimiminen lapsen kanssa on myös 

välttämätöntä esimerkiksi arvioinnissa ja mallintamisessa (Rush, Shelden & 

Hanft 2003). Terapeutti voi siis esimerkiksi tehdä lapsen kanssa kahdestaan 

arviointiin liittyviä asioita, joiden pohjalta taas pohditaan yhdessä vanhempien 

kanssa uudet tavoitteet ja toimintamallit, jotka erityistyöntekijä sitten mallintaa 

vanhemmille lapsen kanssa toimimalla. Luonnolliseen ympäristöön suunniteltu 

tuki ei siis kokonaan sulje pois erityistyöntekijän ja lapsen välistä toimintaa, 

vaan pikemminkin siirtää fokuksen enemmän vanhempien kanssa tehtävän 

toiminnan puolelle. Toisinaan myös erityistyöntekijä itse voi tarvita 

konsultaatiota ja apua muilta kollegoiltaan, jotta voisi parhaiten ohjata 

vanhempia toimimaan lapsen kanssa (Rush ym. 2003). Erityistyöntekijän 

toteuttama tuki, joka ei ota huomioon perheiden osallisuutta voi johtaa jopa 

tuen määrän vähenemiseen ja tuen vaikuttavuuden heikkenemiseen (Chai ym. 

2006). 

Vaikeat kehityksen ja oppimisen haasteet voivat joskus edellyttää 

erityistyöntekijän ja lapsen välistä erillistä opetusta. Mukana tulisi kuitenkin 

aina olla pyrkimys yleistää opitut taidot luonnolliseen ympäristöön. Liiallisella 

erityisissä tilanteissa ja ympäristöissä tapahtuvalla tuella on kuitenkin 

ongelmansa. Monet erilaiset terapiat ja palvelut voivat olla rasitteita lapselle 

sekä perheelle. Etenkin jos ne sijoittuvat työ- ja päiväkotipäivien jälkeiseen 

aikaan jää vapaa-aika vähäiseksi. Perheet ja erityistyöntekijät voivat kuitenkin 

myös itse pyytää enemmän erityispalveluja siinä uskossa, että palvelujen 

lisääminen lisää myös oppimistuloksia (Dunst, Trivette ym. 2001). McWilliamin 

ja Caseyn mukaan tutkimukset eivät kuitenkaan tue ajatusta siitä, että 

erityispalvelujen tuntimäärän tai palvelujen lisääminen olisi parempi lapselle 

(McWilliam n.d.). Erityispalvelujen sijasta tulisikin lisätä varsinaisen tuen ja 

oppimismahdollisuuksien määrää (McWilliam n.d.), ja tämä saavutetaan juuri 

tuomalla tuki normaaliin arkeen. 
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Kun onnistutaan toteuttamaan tukitoimia, jotka ovat lähtöisin lapsen 

aloitteista normaalissa arjessa, voidaan harjoitella monia taitoja ilman, että on 

tarvetta keskeyttää normaaleja toimia (Harjusola-Webb & Robbins 2012). 

Esimerkiksi päiväkotiryhmässä taitoja voidaan harjoitella päivän rutiinien 

lomassa, jolloin ei ole tarvetta ottaa lasta erilleen muusta ryhmästä 

harjoittelemaan taitoa yhdessä erityistyöntekijän kanssa. Tutkimukset 

osoittavatkin, että erityisellä tuella voi olla kaikkein suurimmat vaikutukset, 

kun se toteutetaan luonnollisessa ympäristössä yhdessä ammattilaistiimin ja 

vanhempien kanssa (Childress 2004). 

3.3 Erityistyöntekijä tuen suunnittelijana 

McWilliam (n.d.) toteaa, että lapselle ideaali oppimistapa ei ole tiheät 

terapiatapaamiset, sillä lapsella on vielä rajallinen kyky siirtää oppimaansa 

muihin tilanteisiin etenkin, jos oppimistilanne on hyvin kaukana tavallisen 

elämän tilanteista, joissa taitoa tarvittaisiin. Aikuisilla taas on kykyä oppia 

lyhyistä tuokioista ja siirtää oppimaansa uusiin tilanteisiin. Näin ollen paras 

tapa saavuttaa tuloksia lasten oppimisessa on aikuisten kautta. (McWilliam 

n.d.) Aikuiset, eli vanhemmat kotona tai opettajat ja kasvattajat päiväkodissa, 

myös viettävät lapsen kanssa huomattavasti aikaa, mikä mahdollistaa 

tukitoimien toteutumisen ihanteellisesti koko päivän ajan, eikä vain terapeutin 

lyhyen tuokion aikana.  

Luonnollisen ympäristön tuen ideana onkin, että tuki toteutuu terapeutin 

tai muun erityistyöntekijän tapaamisten välillä, eikä itse tapaamisen aikana 

(McWilliam n.d.). Erityistyöntekijän tehtävänä on löytää lapsen luonnollisesta 

ympäristöstä, eli kodista, yhteisöstä ja päiväkodista, ne oppimisympäristöt ja 

oppimismahdollisuudet jotka siellä jo valmiiksi ovat, ja jotka palvelevat lapsen 

sen hetkisten tavoitteiden saavuttamista (Chai ym. 2006). Oppimisympäristöt ja 

mahdollisuudet ovat siis jo olemassa olevia perheen rutiineja, kuten yhteisiä 

ruokahetkiä, kaupassa tai kirkossa käyntiä tai leikkiä. Terapeutti ei siis luo 

perheelle uusia rutiineja, vaan tukitoimet toteutetaan luonnollisessa 
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ympäristössä, jo olemassa olevien rutiinien avulla. Esimerkiksi päivittäiset 

toiminnot kuten käsien pesu, postin lukeminen ja leikkiminen tarjoavat 

mahdollisuuksia erilaisten taitojen, kuten kommunikoinnin harjoittamiseen. 

Rutiineihin sisällytetyt tukitoimet ovat lapselle mielekkäitä ja aikuiselle 

helppoja toteuttaa normaalin arjen lomassa (Woods ym. 2011; McWilliam n.d.). 

Kun luonnolliseen ympäristöön sidotut tukitoimet suunnitellaan osaksi 

perheen tavallista arkea, voidaan maksimoida lapsen saama tuki ja minimoida 

erityisessä ympäristössä, kuten terapiaklinikoilla tapahtuva tuki (Harjusola-

Webb & Robbins 2012).  

3.4 Perhe ja päiväkoti tuen vastaanottajina ja toteuttajina 

Koska luonnolliseen ympäristöön sijoittuvan tuen toteuttajina ovat pääasiassa 

vanhemmat sekä päiväkodin henkilökunta, eikä erityistyöntekijä itse, on 

kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että nämä tuen toteuttajat saavat 

riittävästi tukea myös itselleen. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että 

perhekeskeinen ohjaus, johon sisältyy emotionaalista, materiaalista ja tiedollista 

tukea, lisää positiivisia tuloksia lapselle ja perheelle (McWilliam n.d.; Childress 

2004). Materiaaliseen tukeen kuuluvat välineet ja materiaalit sekä rahallinen 

tuki. Tiedolliseen tukeen kuuluu tiedon välittäminen; lapsen normaalista 

kehityksestä, lapsen vammasta tai sairaudesta, palveluista ja resursseista sekä 

siitä mitä lapsen kanssa pitäisi tehdä. Erityistyöntekijän tehtävänä onkin 

välittää perheelle tarvittavat tiedot ja varmistaa että tarvittavat materiaalit ovat 

saatavilla, jotta on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet. Tuen tulisi lisäksi 

olla kannustavaa ja rohkaisevaa sekä emotionaalisesti perhettä tukevaa. 

(McWilliam n.d.) 

Valitettavan tyypillistä on kuitenkin se, että luonnolliseen 

kotiympäristöön saapuvalla erityistyöntekijällä on mukana pussillinen leluja 

joilla hän leikkii lapsen kanssa. Vanhemmat voivat osallistua tai seurata sivusta, 

tai jopa poistua huoneesta. Vanhempien tukeminen ja opettaminen rajoittuu 

usein pelkkään keskusteluun tuokion jälkeen. (Childress 2004.) Saman riskin 
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voi olettaa piilevän myös päiväkotiympäristössä toteutettavassa tuessa, eli 

erityistyöntekijän saapuessa kasvattajat eivät ole mukana toiminnassa ja saavat 

hyvin vähän neuvoja ja ohjausta lapsen tukemiseen. Erityistyöntekijät eivät 

myöskään yleensä kannusta tai ohjaa vanhempia ottamaan vahvempaa 

johtavaa roolia tuen järjestämisessä (Campbell ym. 2009).  

Tutkimusten mukaan perheet ovat tyytyväisiä erityistyöntekijöihin jotka 

tunnistavat perheen omat voimavarat sekä arvostavat perheen omaa tietoa ja 

päätöksiä, muokkaavat palvelut perheen tilanteen mukaisiksi sekä tarjoavat 

perheelle tiedollista ja emotionaalista tukea (McWilliam n.d.). Perheen 

tarpeiden, toiveiden ja arjen huomiointi tukitoimien suunnittelussa ja 

toteutuksessa onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta lapsi ja perhe saisivat parhaan 

mahdollisen tuen. Perheet myös todennäköisemmin toteuttavat sellaisia 

tukitoimia jotka ovat heille merkityksellisiä sekä heidän tarpeistaan lähtöisin ja 

jotka on helppo sovittaa arkeen (McWilliam n.d.).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka 

aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineiston 

analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan 

tarkemmin tutkimuskysymykset, tutkimuksen aineistoa, valittuja metodeja 

sekä tutkimuksen kulkua. Lopuksi tarkastellaan vielä tutkimuksen 

luotettavuutta, sekä eettisiä kysymyksiä. 

4.1 Tutkimuskysymykset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) tuki määritellään lapsen 

yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi, yhteisöllisiksi ratkaisuiksi sekä 

oppimisympäristöihin liittyviksi ratkaisuiksi. Tässä tutkimuksessa on 

tarkoituksena selvittää, mitä tuo tuki pitää sisällään, esimerkiksi minkälaisia 

tuen muotoja liittyy lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen ja missä näihin 

tarpeisiin vastataan. Laajemmin tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 

varhaiserityisopettajan työtä lapsen tukemisen näkökulmasta ja tuottaa siitä 

uutta tietoa. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

 

1. Miten varhaiserityisopettaja tukee lapsen kasvua ja oppimista? 

2. Miten varhaiserityisopettajan tuki jakautuu luonnollisen ja erityisen 

ympäristön välille? 

4.2 Tutkittavat ja tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erään Suomen kaupungin 

varhaiserityisopettajat. Aluksi joukkoa pyrittiin rajaamaan vain ryhmästä irti 

oleviin varhaiserityislopettajiin. Tutkittavia oli kuitenkin haastavaa saada 

tarpeeksi tällä rajauksella ja lisäksi yksi haastateltava vaihtui äkillisesti. 
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Kohderyhmää päätettiinkin laajentaa koskemaan myös ryhmässä toimivia 

varhaiserityisopettajia sillä rajauksella, että heidän työnkuvaansa kuului myös 

muiden ryhmien konsultointi. Tällä rajauksella haastateltavien määräksi saatiin 

seitsemän. 

Varhaiserityisopettajien työnkuvien kirjo tulee tutkimuksessa hyvin esille 

osallistujien laajan jakauman ansiosta. Haastateltavissa oli yksi kiertävä 

erityislastentarhanopettaja (kelto), yksi resurssierityislastentarhanopettaja 

(relto), kaksi päiväkotierityislastentarhanopettajaa, sekä kolme 

ryhmäerityislastentarhanopettajaa. Tämä jakauma kuvastaa varsin osuvasti 

myös kentän todellista tilannetta kaupungissa, eli keltoja ja reltoja on 

vähemmän suhteessa päiväkoti- ja ryhmäerityislastentarhanopettajiin. 

Tutkimuksen teon aikana erityislastentarhaopettajan nimike vaihtui 

varhaiserityisopettajaksi, selkeyden vuoksi tutkimuksessa on päätetty säilyttää 

haastateltavien nimikkeet samoina kuin haastatteluhetkellä.  

Haastateltavien vastuualueiden lapsimäärissä oli luonnollisesti suuri 

skaala johtuen työnkuvien erilaisuudesta (taulukko 1). Esimerkiksi 

ryhmäerityislastentarhanopettajilla oli normaalisti oma lapsiryhmä, jonka 

lisäksi he olivat vastuussa muiden ryhmien erityisen tuen toteutuksesta. Reltot 

ja keltot taas olivat vastuussa huomattavasti suuremmista alueista ja 

lapsimääristä. Näiden alueiden sisällä toimii kuitenkin yleensä myös ryhmä- ja 

päiväkotierityislastentarhaopettajia. 

 

TAULUKKO 1. Haastateltavien alueelliset lapsimäärät 

Lasten määrä alueella Haastateltavia 

alle 100 2 

100–200 3 

200–300 1 

yli 1500 1 
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Haastateltavilla oli myös työkokemusta hyvin erilaisia määriä, joista lyhyin aika 

oli 2,5 vuotta ja pisin aika noin 31 vuotta (taulukko 2). Jakauma oli kaiken 

kaikkiaan hyvin tasainen. 

 

TAULUKKO 2. Haastateltavien työkokemus 

Työkokemus vuosina Haastateltavia 

alle 10 2 

10–20 2 

20–30 2 

yli 30  1 

 

Haastateltavien hankinta alkoi varhaiserityisopettajien yhteystietojen 

hankkimisella kaupungin nettisivujen kautta. Tämän jälkeen kaikille 

soveltuville henkilöille lähetettiin sähköpostitse kirje tutkimukseen 

osallistumisesta. Tämä vaihe tehtiin kahteen kertaan joista jälkimmäisellä 

kerralla poistettiin kriteeri ilman omaa lapsiryhmää toimimisesta. 

Haastattelukirjeeseen vastasi lopulta seitsemän varhaiserityisopettajaa. Myös 

haastattelut toteutettiin kahdessa osassa joista ensimmäinen sijoittui talveen 

2015–2016 ja toinen kesään 2016. Haastattelujen kesto oli keskimäärin tunti ja 

yhteensä nauhoitettua aineistoa kertyi 7 tuntia 17 minuuttia. Tämän jälkeen 

nauhoitetut haastattelut litteroitiin josta litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 114 

sivua. 

4.3 Tutkimusmenetelmät  

4.3.1 Haastattelu metodina 

Haastattelu on menetelmänä joustava ja mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen 

haastateltavan kanssa. Haastattelu sopii erityisesti aiheisiin, joista on ennestään 
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vähän tietoa, sillä valmiiden kysymyslomakkeiden laatiminen tällaisiin 

aiheisiin on haastavaa (Hirsjärvi & Hurme 2014). Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa haastattelulomakkeen tekeminen olisi ollut vaikeaa, koska 

varhaiserityisopettajan työ on vaihtelevaa, eikä siitä ole saatavilla kattavaa 

tietoa. Haastattelu on lisäksi osallistujille motivoivampi kuin pelkkä 

kyselylomake (Hirsjärvi & Hurme 2014). Tässä tutkimuksessa osallistumiseen 

motivointi oli erittäin tärkeää, sillä mahdollisten haastateltavien joukko oli 

rajattu, joten kyselylomakkeella osallistujamäärä olisi saattanut jäädä liian 

pieneksi.  Haastattelu mahdollistaa myös tiedon syventämisen, sillä 

haastattelija voi esittää lisäkysymyksiä ja täsmennyksiä haastattelun aikana 

(Hirsjärvi & Hurme 2014). Yksi lomakekyselyn haitoista onkin avointen 

kysymysten vastausten niukkasanaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2009). Koska 

tarkoituksena on nimenomaan muodostaa laaja kuva aiheesta ja saada uutta 

tietoa, sopii teemahaastattelu menetelmäksi juuri avoimuutensa ja 

joustavuutensa takia.  

Haastattelu on toisaalta tutkimusmenetelmänä aikaa vievä ja kallis 

(Hirsjärvi & Hurme 2014). Tässä tutkimuksessa kuitenkin haastattelut 

sijoittuivat yhden kaupungin alueelle, mikä vähentää matkustamiseen 

vaadittavaa aikaa ja rahaa. Haastattelun luotettavuutta voidaan myös pohtia, 

sillä haastateltavilla on mahdollisuus muuttaa vastauksiaan sen mukaan mitä 

he ajattelevat haastattelijan odottavan. Havainnoinnilla olisikin kenties 

mahdollisuus saada objektiivisempaa tietoa lasten tukemisesta. Kuitenkin 

koska tutkimuksessa on tarkoitus saada aiheesta laaja yleiskuva, olisi 

havainnointi liian työlästä. Toisaalta myös havainnoinnin yhteydessä 

tutkittujen olisi mahdollista muuttaa käytöstään.  

4.3.2 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelussa haastattelurunko muodostetaan tiettyjen teemojen 

ympärille, joita on haastattelutilanteessa mahdollista tarkentaa kysymyksillä. 

Teemahaastattelu mahdollistaa haastateltavan näkemysten esiin tuomisen, kun 
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tarkat kysymyksenasettelut eivät sido haastattelua liikaa haastateltavan 

ennakkokäsityksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2014.) Koska tässä tutkimuksessa 

haastattelijan tiedot aiheesta ovat rajalliset, ja haastateltavat ovat aiheen 

asiantuntijoita, oli heidän näkemystensä ja tietojensa esiin tuominen ja niihin 

syventyminen keskeistä.  

Haastattelun teemat perustuvat yleensä asioihin joita aiheesta jo tiedetään, 

kuten olemassa oleviin teorioihin (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tässä 

tutkimuksessa haastattelurunko muodostettiin ekokulttuurisen teorian sekä 

luonnollisen ja erityisen ympäristön teorian pohjalta. 

4.4 Aineiston analyysi 

Aineistoa lähdettiin tarkastelemaan sisällönanalyysin avulla. Ensin litteroidusta 

aineistosta eroteltiin tutkimuksen kannalta tärkeät kommentit. Haastateltavien 

samansisältöisistä kommenteista luotiin pelkistetyt ilmaukset ja nämä eroteltiin 

haastattelun teemojen mukaan, lapsiin, kasvattajiin ja vanhempiin liittyviksi 

kokonaisuuksiksi. Lopullisen analyysin avuksi muodostui luontevasti Rantalan, 

Uotisen ja McWilliamin (2009) luoma kaavio jossa kuvataan tuen toteutumista 

kahdella akselilla joista toinen kuvaa ympäristöä ja toinen tuen kohdetta.  

Hyödynsin kaaviota analyysin pohjana muokaten sitä tähän tutkimukseen 

sopivaksi. Esimerkiksi tuen ympäristöistä community program jäi kokonaan 

pois (community program voisi vapaasti kääntyä yhteisön tarjoamaksi 

toiminnaksi, joka voisi Suomen kontekstissa olla esim. erilaisten yhdistysten 

tarjoamaa leikkitoimintaa tai lastenhoitoa).  

Näiden kahden akselin välille lähdin sijoittamaan haastatteluista 

pelkistettyjä ilmauksia. Suurin osa solahti luonnollisesti dimensioiden luomaan 

karttaan, mutta lopulta jäi jäljelle myös ilmauksia joita ei voinut sijoittaa 

mihinkään dimensioiden akseleilla. Näistä ilmaisuista muodostui oma 

luokkansa jonka sisällä on kaksi alaluokkaa. 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa monia asioita, joita kuitenkin on 

tutkimusta tehdessä pyritty karsimaan ja minimoimaan mahdollisimman 

paljon. Haastatteluissa ongelmaksi voi muodostua yleisesti sovinnaisten 

vastausten antaminen, eli haastateltava ennakoi mitä haastattelija odottaa 

kuulevansa tai mikä on itselle edullinen kommentti (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009). Haastateltavien vastausten johdatteleminen pyrittiin 

minimoimaan miettimällä kysymyksen asettelut tarkkaan, ja muodostamalla 

niistä suhteellisen laveat jotta haastateltavan omalle kerronnalle jäi 

mahdollisimman paljon tilaa (ks. liite 1). Haastattelijan roolissa pyrin tekemään 

mahdollisimman vähän välikommentteja jotka olisivat voineet johdatella 

vastauksia. 

Analyysivaiheessa haasteita tuotti vastausten ja aiheiden kietoutumisen 

toisiinsa. Tämä oli toisaalta odotettavissa, sillä tuen toteuttamista on vaikea 

lokeroida vain yhteen kategoriaan, vaan tuki voi esimerkiksi kohdistua samaan 

aikaan lapselle ja kasvattajille, ja vaihtaa paikkaa erityisestä yleiseen hyvinkin 

nopeasti esimerkiksi relton työskennellessä lapsiryhmässä. Päätelmät ovatkin 

aina tukijan itsensä tekemiä ja niihin vaikuttavat myös monet tiedostamattomat 

asiat kuten oman kokemukset ja koulutus. Aineiston analysoinnissa on 

kuitenkin pyritty suhtautumaan kriittisesti omiin tulkintoihin ja haastamaan 

aina ensimmäiset ideat ja mielleyhtymät sekä etsimään perusteita tulkinnoille. 

Luotettavuutta pyritään ilmentämään raportoimalla tutkimus mahdollisimman 

selkeästi ja käyttämällä otteita haastatteluista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009). 

4.6 Eettiset kysymykset 

Tässä tutkimuksessa suurimmaksi eettiseksi kysymykseksi muodostuu 

luultavasti haastateltavien anonymiteetti. Tunnistamisen mahdollistavat tekijät 

tuleekin aina arvioida aineistokohtaisesti (Kuula 2011). Koska 
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varhaiserityisopettajia ei ole kovinkaan paljon per kaupunki, esimerkiksi 

suhteessa varhaiskasvatuksen opettajiin, tulee haastateltavien 

tunnistamattomuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Toisaalta tutkimukseen 

osallistuminen on haastateltaville vapaaehtoista ja heitä on informoitu 

anonymiteetin vaikeuksista. Etenkin keltojen kohdalla tämä on haastavaa, 

koska heidän määränsä on varsin pieni. Tutkijan velvollisuutena on myös tehdä 

päätöksiä siitä mitkä asiat ovat tässä tutkimuksessa erityisen arkaluontoisia 

tunnistamista ajatellen (Kuula 2011). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen 

kaupunkia, tai mitään tietoja joista haastateltavat voisi tunnistaa, kuten alueita 

tai yksittäisiä päiväkoteja ei missään vaiheessa kerrota. Aineistoesimerkeistä on 

poistettu muutamia tunnistettavuutta lisääviä kohtia, kuitenkaan muuttamatta 

tekstin merkitystä. Lisäksi aineistoesimerkkien kohdalla tehtiin tietoinen valinta 

olla lisäämättä haastateltavien tunnisteita, esim. H3, katkelmien perään. 

Anonymiteetin säilymistä pohdittiin myös haastattelun taustakysymysten 

osata, eli mitkä kysymykset ovat tutkimuksen kannalta välttämättömiä, ja 

mitkä lisäävät tunnistettavuutta turhaan. Taustakysymysten määrä pyrittiinkin 

pitämään mahdollisimman pienenä. Taustatiedot voivat kuitenkin olla 

tutkimuksen ymmärtämisen kannalta tärkeitä (Kuula 2011). Tässä tapauksessa 

taustatiedoilla pystyttiin havainnollistamaan aineiston kattavuutta eri 

työnkuvien kirjolla ja työkokemuksen vaihtelevuudella.  
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset niin, että ensin tarkastellaan 

yleisesti varhaiserityisopettajan antamaa tukea kuvion (kuvio 1) kautta ja sitten 

syvennytään tarkemmin kunkin luokan sisältöön aineistoesimerkkien avulla. 

Lopuksi tarkastellaan puuttuvia tuen muotoja sekä analyysin tuloksena saatuja 

tuen muotoja, joita ei voitu sisällyttää kuvioon.  

5.1 Missä ja miten varhaiserityisopettaja tukee lasta 

Kuvion luokat sijoittuvat kahdelle akselille, jotka ovat tuen ympäristö ja tuen 

kohde. Ympäristö akselin ääripäissä ovat luonnollinen ja erityinen ympäristö 

kun taas kohde akselin ääripäät ovat kasvattaja ja lapsi. Haastatteluista 

pelkistetyt ilmaukset on sijoiteltu näiden akseleiden mukaan kuvioon.  
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kasvattajille 

Mallintaminen 
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Kasvattaja   ←   TUEN KOHDE   →   Lapsi 

KUVIO 1. Tuen sijoittuminen ympäristöön 

 

Kuvioa lähdetään käymään läpi ympäristö akselin kautta, koska 

tutkimuskysymyksen fokus suuntaa enemmän ympäristöön kuin kohteeseen. 

Eri ympäristöjä tarkasteltaessa siirrytään kohde akselilla lapsesta kasvattajia 

kohden. Tarkastelussa siis kuljetaan kohti tavoiteltavampaa toimintamallia, eli 

kasvattajien tukemista luonnollisessa ympäristössä.  
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5.1.1 Klinikka 

Suomen olosuhteissa klinikka voi viitata esimerkiksi erilliseen terapiatilaan, 

varhaiserityisopettajan käytössä olevaan huoneeseen tai mihin tahansa tilaan, 

joka varataan yksilöllisen tuen toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa klinikka 

ympäristössä tuki kohdistettiin suoraan lapseen sekä opetuksena kasvattajille.  

Tuki ja opetus suoraan lapselle klinikka ympäristössä pitää sisällään 

kolme tuen muotoa; yksilöopetus, spontaani yksilöopetus, sekä arviointi. Nämä 

ovat kaikki tukea joka tapahtuu tyypillisesti kahden kesken, joskus jopa niin 

että aikuisia on paikalla useampia. Esimerkiksi arvioinnissa eriytetty ympäristö 

voi olla toimiva ratkaisu, kun halutaan saada todenmukaista tietoa lapsen 

osaamisesta, ilman normaalin ryhmätilanteen tuomia häiriöitä ja muuttujia, 

jotka usein vaikuttavat suoritukseen. 

—että esimerkiks semmosissa tilanteissa missä lapsi on niinku hyvin paljon alun perin 
vaikka tarvinnu ihan yksilö, semmosta yksilöharjottelua, mutta sitten on taas tullu ikää ja 
sillai kaverit tärkeemmäksi että lapsi on ite halunnu siihen kaverin niin sitten on ollu 
kaks siinä.  

Mun työhön kuuuu niinkun tällänen...sen kehityksen vaiheen arvioiminen jollainlailla, 
niillähän on tälläsiä tehtävä patteristoja mitä viisvuotiaiden kanssa tehdään esimerkiksi, 
kuusvuotiaiden kanssa et niis mää saatan olla—  

Opetus kasvattajille klinikka ympäristössä sisältää ainoastaan suoran 

opettamisen.  

—mä voin viittoa sille lapselle, sit ne kattoo et okei se oli tolleen se viittoma sit me 
harjotellaan sitä vielä niinku sen henkilökunnan kanssa… että ehkä semmosta niinku 
yksilöllistä ohjausta jossain—  

Suora opetus voi olla esimerkiksi johonkin tiettyyn teemaan liittyvää opetusta, 

jota varhaiserityisopettaja pitää kohdennetusti esim. yhdelle tiimille tai yhdelle 

kasvattajalle. 

5.1.2 Pienryhmä 

Pienryhmällä viitataan tässä normaalin lapsiryhmän sisällä toimivaan 

pienempään lapsiryhmään, jonka koko voi tyypillisesti vaihdella seitsemästä 

kahteen lapseen. Pienryhmä voi olla osa jokapäiväistä toimintaa omassa 
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ryhmässä tai jotain tiettyä tarkoitusta varten koottu ryhmä, jota vetää 

esimerkiksi varhaiserityisopettaja. Pienryhmässä tukea kohdennettiin suoraan 

lapseen sekä kasvattajiin mallintamalla ja opettamalla. 

Tuki ja opetus lapselle sisälsi neljänlaista toimintaa: rinnakkaisopetus, 

pienryhmän vetäminen, yksilöllinen tuki ryhmätilanteessa, sekä erikseen 

ryhmässä opetus. Rinnakkaisopetus katsotaan tässä lapsen tukikeinoksi siksi, 

että kahden aikuisen läsnäolo mahdollistaa lapselle enemmän tukea.  

—jos ruvetaan vaikka pelaamaan tai leikkimään niin sittenhän voi olla niinsanotusti 
samanaikaisopettajana, että toisella on vaikka toinen leikkiryhmä ja mulla on joku toinen 
leikkiryhmä jossa sitten tavallaan toimitaan—  

Mä oon niinkun ylimääräisenä siinä tilanteessa, joko ohjaan sormella paperilla peittäen 
jotain tehtäviä, että pidän niinkun sen lapsen fokuksen siinä mitä ollaan tekemässä, tai 
sitten...mmm...helponnan hälle tai annan hänen tehdä rauhallisemmassa tahdissa, 
niinkun rinnakkaisopettajana sitten myös—  

Mallintaminen kasvattajille sisälsi kaksi tuen muotoa: rinnakkaisopetus, sekä 

lisäaikuinen, mahdollistaja. Lisäaikuisena varhaiserityisopettaja saattoi 

esimerkiksi mahdollistaa tiettyjen toimintatapojen käyttämisen tai opettajan 

keskittymisen vain yhteen osaan opetuksesta, kun varhaiserityisopettaja 

huolehti lopusta. 

—samalla sitten mä pystyn niinun rinnakkaisopettamaan siinä sitten niitä työntekijöitä 
että kun he näkee niitä toimintatapoja eikä mun tarviii välttämättä niinpaljon sitten 
selittää sitä ilman että ne näkee miten se tapahtuu, vaan että he niinkun pystyy siinä itse 
havainnoimaan taas että hei täähän toimiikin sen lapsen kanssa.  

—autistisen lapsen kanssa toimimista, niin siinä on pystyny oleen sitten apuna sillälailla 
että järjestämään sitten muuta ohjelmaa lapselle sillon kun tiedetään että lapsi ei pysty 
olemaan mukana isossa ryhmässä, tai on jotain julhlia tai muita joita hän ei sitten niinku 
kestä niin oon pystyny kyllä sitten auttamaan siinä.  

-ja sitten me ollaan monesti jaettu yhen eskariopettajan kans silleen että, että hän on 
saattanu olla sen joka tarvii erityistä tukee, sen lapsen kanssa— 

Opetuksena kasvattajille tuki toteutui toimintatapojen pohtimisena, sekä tiedon 

tarjoamisena. 

—mietitään niitä aikuisten toimintatapoja, sitä miten ne aikuiset on siinä 
vuorovaikutuksessa ja dialogissa niitten lasten kanssa, mitä kieltä ne käyttää, miten ne 
puhuu—  

—se elton semmonen niinku konsultointi vastuu niinkun korostuu… että sen osaamisen 
ja tiedon ja menetelmien vieminen sinne arkeen henkilökunnalle—  
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Varhaiserityisopettaja tuki kasvattajia viemällä tietoa esimerkiksi erilaisista 

tuen tarpeista ja niiden erityispiirteistä. Lisäksi varhaiserityisopettaja oli 

kasvattajien tukena pohtimassa esimerkiksi heidän oman toimintansa 

vaikutuksia ja toimivuutta. 

5.1.3 Päiväkoti 

Päiväkoti on tuen ympäristöistä selkein, sillä se kuvaa kirjaimellisesti 

päiväkodissa tapahtuvaa tukea. Erotuksena pienryhmästä päiväkoti kuvaa 

esimerkiksi koko päiväkotiryhmän kanssa tehtävää toimintaa (n. 14–21 lasta), 

tai päiväkodin yleisiä käytänteitä ja toimintoja. Päiväkoti ympäristöön tuli 

eniten mainintoja ja tuen kohteena olivat sekä lapsi että kasvattajat. 

Varhaiserityisopettajan tarjoama tuki ja opetus lapselle sisälsi neljän tuen 

muotoa: hyvän huomaaminen ja kannustaminen, taitojen opettaminen arjen 

tilanteissa, läsnäolo arjen tilanteissa, ongelmatilanteissa tukeminen, sekä 

huomio. Nämä kaikki kuvaavat varhaiserityisopettajan läsnäoloa normaaleissa 

arjen tilanteissa lapsiryhmän mukana joko suunnitellusti esim. ryhmätilassa tai 

spontaanisti, esim. ruokalassa tai käytävillä tavattaessa. 

—se läsnäolo, eli ihan konkreettisissa tilanteissa auttaminen...arjen tilanteet, 
perushoitotilanteet, nämä pukemiset, riisumiset, vessat, kaikki tälläset konkreettinen et 
niissä lapsi tarvii apua.  

—että mitä siinä johonkin tiettyyn tilanteeseen niin aha tässä saatan kokeilla ekstempore 
jotain tukitoimea, jota ei ole vielä edes sovittu… tai et se tulee siinä jotenkin että hei nyt 
tässähän voiskin sellanen toimia niinkun ihan suoraa just sen lapsen kanssa.  

Mallintaminen kasvattajille tapahtui kahdella eri tavalla: mallintaminen ja 

akuutteihin tilanteisiin reagoiminen. Mallintaminen saattoi tapahtua 

yhtäaikaisesti lapsen suoran tukemisen kanssa, esimerkiksi lapsen kanssa 

toimiessaan varhaiserityisopettaja samalla mallinsi toimintaa läsnä oleville 

kasvattajille. 

—ja ehkä sitten sillä semmosella omalla esimerkillä että miten niissä tilanteissa sitten, että 
mallintamalla sitten kun mää toimin jonkun lapsen kanssa tai käytän kuvia tai 
keskustelen jonkun, selvittelen jonkun tilanteen että... —  
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Opetus kasvattajille ilmeni kahdella eri tavalla: uusien ideoiden välittäminen ja 

pedagoginen suunnittelu. Tässä erona suoraan opettamiseen on ideoiden 

vieminen suuremmalle yleisölle – usein koko päiväkodille. 

Varhaiserityisopettaja suunnitteli usein yhdessä esimerkiksi johtajan kanssa 

isompia, koko päiväkotia tai sen toimintakulttuuria koskevia pedagogisia 

asioita. 

—oon toki sitten jakanu sitä materiaalia jos on niinku luentorungot taikka diat saatu 
sieltä (koulutuksesta). Ja sitten oon ite tehny semmosia tiivistelmiä niistä—  

—me suunnitellaan sit meijän johtajan kanssa sit vaikka näitä meijä pysäkki iltoja mitä on 
aina välillä, tai sitten suunnittelupäiviä tai sitten pedakahvilaa esimerkiksi—  

—johtaja ja elto tekee paljon työtä keskenään niinku sen pedagogiikan eteen et tavallaan 
niinku sieltä lähtee se...niinku tämmönen yleien, niinku päiväkodin ja tän talon 
pedagoginen suunnittelu sieltä—  

Varhaiserityisopettajan tarjoama tuki suoraan kasvattajille sisälsi eniten tuen 

muotoja: hyvän huomaaminen ja kannustus, kuunteleminen ja tukeminen, 

ympäristön muokkaaminen, menetelmien ja materiaalien suosittelu, yhdessä 

pohtiminen, sekä reflektion herättely. 

—niinku tavallaan olla semmosena tukena että.. antaa sitä palautetta henkilökunnalle 
että hyvi teette ja on menny eteenpäin ja sit taas jos ei mee niin sitten yhtälailla niinkun 
että ei se välttämättä sitä tarkoita että olis huonosti tehty asioita—  

—no nyt tää teijän tila on vähän semmosen olonen että tässä helposti rupee lapset 
juoksemaan tai jotakin, että voitasko tähän jotakin väliseinää ja voisitteko vähän miettiä 
että missäkohti se nyt on se missä niitä kuvia katotaan… että ihan semmosta ympäristön 
kattomista et miten se toimii, toimis parhaiten—  

—ei eltokaan kuitenkaan tiiä kaikkea ratkasua että sekin on semmonen asia että ei voi 
mennä ja sanoa että tehkää näin, mutta voi tavallaan niinku ehottaa ja käydä niitä 
keskusteluja ja nostaa niitä asioita niinku esiin—  

Varhaiserityisopettaja tukee kasvattajia arjen työssä ja muistuttaa edistymisistä, 

sekä kannustaa kasvattajia pohtimaan tilanteita ja toimintatapoja. Hän voi myös 

ehdottaa toimintatapoja, menetelmiä tai muutoksia hankalaan tilanteeseen. 
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5.1.4 Koti 

Koti ympäristö kuvaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Eli tuen 

toteuttamispaikkana ei välttämättä ole fyysisesti perheen koti, vaan tuki 

kohdentuu kotona tapahtuviin asioihin ja perheen arkeen. Tässä ympäristössä 

kasvattaja viittaa siis vanhempiin, eikä henkilökuntaan. 

Varhaiserityisopettaja tarjoaa opetusta kasvattajille kolmella tavalla: suora 

opettaminen, tiedon tarjoaminen, sekä neuvojen antaminen. Suora opettaminen 

voi sisältää suoraa tuen opettamista esimerkiksi jonkun päiväkodissa 

toimivaksi havaitun apukeinon tai toimintatavan opettaminen. Tiedon 

tarjoaminen voi olla esimerkiksi tietoa vamman tai sairauden ominaispiirteistä, 

tai yhteistyötahoista ja etuuksista. Neuvojen antaminen on vähemmän 

kirjoitettuun faktaan perustuvaa ja saattaa sisältää esim. oman kokemuksen 

tuomaa tietoa. 

—et joskus tietysti semmosia kasvatus keskusteluja ja vinkkejä ja mietitään että, että mikä 
siellä kotona auttas tai kerrotaan miten me täälä tehään ja voisko niistä olla vinkkiä 
kotiin—  

Tuki suoraan kasvattajille toteutui kuudella eri tavalla: hyvän huomaaminen ja 

kannustus, kuunteleminen ja tukeminen, ympäristön muokkaaminen, 

menetelmien ja materiaalien suosittelu, havaintojen vertaileminen ja 

keskusteleminen, sekä yhteisten toimintatapojen sopiminen. Ensimmäiset neljä 

tuen muotoa ovat samat kuin varhaiserityisopettajan antama tuki suoraan 

kasvattajille päiväkoti ympäristössä. 

—tälläsiä ajatuksia mulle siitä heräs… että kuulostaako teidän lapselta vai eikö kuulosta 
ja mitä ajatuksia herää että...  

Mm...no opettamalla menetelmiä, taas pitää olla läsnä ja kuunnella tai sit sellanen uuden 
materiaalin niinku vieminen taikka jostain nettisivuilta vinkkaaminen tai näin—  

—vanhemmat saattaa kysyä että mitä he voi tämmösessät ilanteessa tehdä, mitä he vois 
kotona tehdä, tai sitten me meititään että meillä on ajatus että mitä ne vanhemmat vois, 
vaikka ne ei kysy ja meille tulee niinkun meileen että miten me saatas se lapsen 
tukeminen niinku kokonaisvaltasesti että myös kotona tapahtuis samantyyppisiä 
asioita—  

—jonkun verran on tehty sillälailla että on joku sopimus siitä että päiväkodissa on 
tämmönen kokeillaan tätä et kotona sitten on vastaavanlainen juttu. 
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5.1.5 Puuttuvat tuen muodot 

Puuttuvia tuen muotoja oli yhteensä neljä. Ensimmäinen puuttuva tuen muoto 

on klinikka ympäristössä suoraan kasvattajille tarjottu tuki. Tällaiseen tukeen 

voisi ajatella kuuluvan esimerkiksi varhaiserityisopettajan ja kasvattajan 

kahdenkeskeinen suunniteltu tilanne, esimerkiksi varhaiserityisopettajan 

huoneessa. Seuraava puuttuva tuen muoto oli pienryhmässä toteutettava tuki 

suoraan kasvattajille. Voisi kenties spekuloida, että on ajallisesti haastavaa 

toteuttaa näihin kahteen luokkaan sijoittuvia ilmaisuja. Esimerkiksi 

pienryhmätilanteissa kasvattajat ovat keskittyneitä lapsiin, joten aikuisten 

väliselle tuelle ei ole sopivaa hetkeä. Kolmas puuttuva tuen muoto oli koti 

ympäristössä tuki ja opetus lapselle. Tämän kaltaisen tuen luonnollisin 

toteuttaminen olisi varsinaista fyysistä olemista kotiympäristössä, jota ei 

ainakaan näissä haastatteluissa tullut ilmi. Toki tuki voisi sisältää myös 

sellaisten taitojen opettelua jotka sijoittuisivat selkeästi vain kotiympäristöön. 

Neljäs puuttuva tuen muoto oli kotona tapahtuva mallintaminen kasvattajille. 

Tässäkin tuen muodossa luonnollisinta olisi fyysinen oleminen kotona. Tuki 

voisi sisältää myös päiväkodin tiloissa tapahtuvaa mallintamista, jossa olisi 

läsnä lapsi ja vanhemmat, jos toimintaa olisi tarkoitus siirtää myös kotiin. 

5.2 Tukeen tähtäävät toimet 

Alkuluokittelun jälkeen kävi selväksi, että osaa ilmaisuista ei pystynyt 

sisällyttämään kuvion luokkiin (kuvio 1). Näistä ilmaisuista muodostui 

kuitenkin varsin luonnollisesti oma tuen muotonsa, jota nimitän tukeen 

tähtääviksi toimiksi. Nämä toimet kuvaavat työtä, jota varhaiserityisopettaja 

tekee ennakkovalmisteluiksi, jotta tuki pystytään toteuttamaan, tai toimia jotka 

johtavat tukeen. Tuen muodot jaettiin kahteen luokkaan: valmistelevat toimet ja 

valmistelevat toimet ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Luokkien sisällä 

tuen muodot ryhmiteltiin vielä kohteen mukaan lapsiin, henkilökuntaan ja 

vanhempiin.  
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5.2.1 Valmistelevat toimet 

Varhaiserityisopettajan toteuttamat valmistelevat toimet ilmenivät seitsemällä 

eri tavalla. Lapsiin liittyviä tukea valmistelevia toimia oli ainoastaan 

havainnointi. 

No varmaan ihan ensin niinku alottaa siitä että havainnoi ja mitä niinku siinä 
havainnoinnissa huomaa.  

Henkilökuntaan liittyviä valmistelevia toimia oli kolme: havainnointi, 

henkilöstösuunnittelu ja tiedon etsiminen. 

—et monesti mulle sanotaan että oo nyt sää vaan siellä ja kato miten tää menee ja kerro 
sitten mitä mun ois pitäny tehdä toisin, että aikuiset pyytää havainnoimaan  myös sitä 
omaa toimintaansa.  

—jos mulle tulee joku asia mieleen niin mä pystyn menemään sinne esimiehen kanssa 
juttelemaan siitä ja sanoon että tiedätkö että mulle tilu tästä asiasta että sä olit nin ajatellu 
mutta mulla tuli tämmönen mieleen että onnistuukohan vaikka tämmönen tiimi— H5 

Vanhempiin liittyviä valmistelevia toimia oli neljä: vanhempien ammattitaidon 

hyödyntäminen, vakuuttaminen ja tiedon välittäminen arjen tapahtumista 

  

—toki vanhemmat on siinämielessä ihan mestareita kun ne on tehnyt lapsen kanssa sitä 
jo, et me otetaan myös se vanhempi ikäänkuin siihen päiväkodin työyhteisöön ja hän 
kertoo missä tahdissa sitä ruokaa voi sinne letkuun laittaa—  

Näissä kohdissa on se tuki sile lapselle vanhemman kautta sitä että sitä vanhempaa pitää 
rohkaista että kyllä se päiväkoti on ihan hyvä paikka, tai se hoitaja ihan hyvin hoitaa tän 
sun lapsen— 

—että me kerrotaan oikeesti kaikki mitä täällä päiväkodissa ja eskarissa tapahtuu ja miksi 
mietitään näin… ja just joudutaan tavallaan ehkä perustelemaan asioita...  

5.2.2 Valmistelevat toimet ulkopuolisten tahojen kanssa  

Nämä valmistelevat toimet koskivat asioita, joissa varhaiserityisopettaja toimi 

yhdessä ulkopuolisten tahojen kanssa. Valmistelevat toimet ulkopuolisten 

tahojen kanssa eivät kohdistuneet lapseen, vaan tasaisesti henkilökuntaan ja 

vanhempiin. Henkilökuntaan liittyviä valmistelevia toimia ulkopuolisten 

tahojen kanssa olivat: lisäkoulutuksiin ohjaaminen, yhteistyön koordinointi 

yhteistyötahojen kanssa ja virallisten lomakkeiden täyttäminen.  
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—niin sittenhän mun tehtävä on koittaa ottaa selvää asioista, pyytää sairaanhoitajaa 
näyttään miten sen letkutus tapahtuu.  

—ja kyllähän tietysti kaikissa noissa kun tehään noita havainnintilappuja sairalalle ja 
lääkäreille ja millon mihinkin niin niissä aina tehään sitten yhdessä, että mä oon aina 
yleensä sitte ollu silleen tukena että no mitä siihen kannattais laittaa ja nyt tehään tälleen 
se...  

Vanhempia koskevat valmistelevia toimia ulkopuolisten tahojen kanssa olivat: 

eteenpäin ohjaaminen, yhteistyön suunnittelu ja koordinointi, sekä virallisten 

lomakkeiden täyttäminen. 

—et tavallaan niitä siinä mietitään yhessä et mitenkä se homma menis niinku eteenpäin, 
ja sit aletaan meittä sitä, just vähän sitä että no tarviiks tähän ottaa jotain muita ihmisiä 
lisää tähän yhteistyöhön että puhutaanko nyt sitten pikkulapsipsykologille taikka...ja 
mitä mieltä vanhemmat on otetaanko toimintaterapeuttia ja niin poispäin.  

—ja joitakin juttuja huomaa sitten esimerkiks lehdestä tai muuta että nyt ois tällänen 
liikunta ryhmä että, että varmaan, et onkohan toi äiti huomannu että tämmöstä vois ja 
tätä vois kysyä ja tänne vois soittaa, et kyllä mä sitten sen lehden kanssa, että otapas 
yhteyttä tähän että näyttäskö tää sellaselta että teidän poika tai tyttö hyötyis tästä 
hommasta, että kyllä sillälailla—  

Nämä ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettavat valmistelevat toimet 

tähtäsivät lapsen tuen toteutumiseen. Ensin varhaiserityisopettaja esimerkiksi 

ottaa selvää saatavista tukipalveluista tai koulutuksista, ja ohjaa sitten 

kasvattajia ja vanhempia niihin. Yhteistyö tarvitsee toteutuakseen myös paljon 

yhteydenpitoa ja sopimista eri tahojen välillä, esimerkiksi siitä kuka tuen 

toteuttamiseen osallistuu ja mitkä ovat kunkin toimijan vastuut ja tavoitteet.  
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten tulokset vastasivat tutkimuskysymyksiin, 

sekä miten tulokset suhteutuvat teoriaan. Lisäksi tarkastellaan tuloksia yleisellä 

tasolla ja pohditaan tutkimuksen haasteita. Lopuksi esitetään mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita sekä ajatuksia tutkimuksen tulosten hyödyntämisestä 

käytäntöön. 

6.1 Tuen eri muodot 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen; miten varhaiserityisopettaja tukee lapsen 

kasvua ja oppimista, vastaus tuli esille tulokset luvussa esitettyjen tuen 

muotojen kautta. Erilaisia tuen muotoja oli runsaasti, yhteensä 36. Näistä osa 

esiintyi samalla nimellä eri luokissa, mutta nämäkin on katsottu erillisiksi tuen 

toteuttamisen muodoiksi, sillä tuen kohde on eri. Esimerkiksi rinnakkaisopetus 

antaa tukea sekä kasvattajalle että lapselle. Monet tuen muodoista voidaan 

nähdä akkomodaatiota tukevina. Akkomodaatio kuvaa toimintaa, jolla perhe 

muokkaa tai sopeutuu omaan ympäristöönsä (Bernheimer ym. 1990.)  Tämän 

tutkimuksen kontekstissa akkomodaation käsite sopii sekä perheeseen että 

kasvattajiin yleensä. Varhaiserityisopettaja tukee kasvattajia tässä prosessissa 

tarjoamalla tietoa ja ohjaamalla eteenpäin, esimerkiksi tukiryhmään tai 

kurssille. Myös ympäristön muokkaaminen päiväkodissa auttaa kasvattajia 

sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen. Reflektion herättelyn kautta kasvattajat 

voivat esimerkiksi oppia näkemään tilanteen, lapsen ja oman toimintansa 

positiivisemmassa valossa, tai muokkaamaan sitä positiivisempaan suuntaan. 

Tuen muodoista monet myös painottavat juuri kasvattajien työn 

tukemista ja vain pieni osa kohdistuu suoraan lapseen. Tämän perusteella tuen 

voidaan ajatella korostavan kasvattajien, sekä henkilökunnan että perheen, 

aktiivista roolia tuen toteuttamisessa, mitä painotettiin myös Bernheimerin ja 

kumppaneiden (1990) teoriassa. Tuen muodon, jossa varhaiserityisopettaja 
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huomaa hyvän ja kannustaa, voidaan tulkita kannustavan kasvattajia tuen 

toteuttamiseen ja luovan uskoa heidän omaan osaamiseensa. Myös 

menetelmien ja materiaalin suosittelun, suoran opettamisen ja mallintamisen 

avulla varhaiserityisopettaja luo kasvattajille kykyjä olla itse tuen ensisijaisina 

toteuttajina. Tällainen toimintatapa on linjassa Dunstin ja muiden (2001) 

käsityksen kanssa, jonka mukaan vanhemmat (tai kasvattaja) luovat lapselle 

oppimismahdollisuuksia ja erityistyöntekijä toimii uusien toimintatapojen 

välittäjänä. Toimintatapa sopii myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2018) linjaukseen siitä että tuen antaminen kuuluu koko henkilöstön tehtäviin 

ja varhaiserityisopettajan osaamista käytetään sekä tuen tarjoamisessa lapselle 

että henkilökunnan konsultoinnissa ja ohjauksessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ei toisaalta näe vanhempia 

konsultoinnin ja ohjauksen kohteina vaan puhuu heistä lähinnä tukitoimista 

informoimisen ja niistä sopimisen yhteydessä. 

6.2 Tuen ympäristöt 

Toiseen tutkimuskysymykseen; Miten tuki jakautuu luonnollisen ja erityisen 

ympäristön välille, saa selkeimmin vastauksen kuviota (kuvio 1.) 

tarkastelemalla. Tuen jakautuminen kuviossa (kuvio 1.) on keskittynyt 

keskiakselille, josta voidaan tehdä karkea johtopäätös siitä, että lähestyttäessä 

luonnollista ympäristöä tuki siirtyy kauemmas lapsesta kohti kasvattajia. Tämä 

tulos on toisaalta odotettavissa sillä varhaiserityisopettajan työ ei juurikaan 

mahdollista tuen tarjoamista esimerkiksi suoraan lapselle kotiympäristössä. 

Toisaalta tämä saattaa olla myös tietoinen valinta. Cambellin ja Sawyerin (2007) 

tutkimuksessa havaittiin ongelma tuen toteuttamisessa luonnollisessa 

ympäristössä kotona, kun tuki toteutui suorana tukena lapselle, tässä tuen 

muodossa tuki toteutettiin erityistyöntekijän välineillä ja ilman vanhempien 

panosta. Tämänkaltaista toimintaa ei noussut esille tässä tutkimuksessa vaan 

luonnollisessa ympäristössä tapahtuva tuki kohdistui kasvattajiin.  
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Suoraan lapseen kohdistuvaa tukea toteutettiin kuitenkin 

päiväkotiympäristössä, joka voidaan Dunstin ja kumppaneiden (2001) jaoittelun 

mukaan määritellä yhdeksi lapsen luonnollisista ympäristöistä. 

Päiväkotiympäristössä tuki vaikutti olevan kuitenkin paljolti lähtöisin arjen 

tilanteista ja lapsen tarpeista. Esimerkiksi tuen muodot joissa 

varhaiserityisopettaja tukee lasta ongelmatilanteissa ja opettaa taitoja arjen 

tilanteissa, kuvastavat hyvin sitä kuinka tukea toteutetaan lapsen aloitteista ja 

se liittyy päivän normaaleihin toimiin. Juuri tällaista toimintaa kuvaavat myös 

Harjusola-Webb ja Robbins (2012) sekä Childress (2004), eli vältetään lapsen 

erottamista omasta ryhmästä taitojen oppimista varten, ja sen sijaan taitoja 

harjoitella arjen rutiinien lomassa.  

Pienryhmässä tapahtuva tuki määritellään tyypillisesti erityiseksi 

ympäristöksi. Tästä voidaan kuitenkin olla Suomen olosuhteissa erimieltä, sillä 

nykyään erilaiset pienryhmät ovat vakiintuneet osaksi normaalia käytäntöä ja 

osaksi kaikkien lasten arkea. Voidaankin spekuloida onko pienryhmässä 

tapahtuva tuki kuitenkin luonnollista, lapsen jokapäiväisessä ympäristössä 

toteutuvaa tukea, joka tapahtuu yhdessä muiden ryhmän lasten kanssa. 

Tyypillisesti normaalin arjen pienryhmät ovat oman ryhmän sisältä 

muodostettuja lapsiryhmiä joissa on 4-7 lasta. Esimerkiksi USA:n lain (Code of 

Federal Regulations, 1999) määrityksen mukaan; ympäristö jossa muut 

samanikäiset viettävät aikaa, voitaisiin pienryhmä tällöin tulkita luonnolliseen 

ympäristöön sisältyväksi. Toiminta kuitenkin muuttuu heti erityisemmäksi jos 

lapset valikoituvat esimerkiksi eri ryhmistä jonkun tietyn tuentarpeen 

perusteella tai jos ryhmäkoko on 2-3. Pienryhmän vetäjänä saattaa olla oma 

opettaja tai varhaiserityisopettaja, ja näistä varhaiserityisopettajan toteuttama 

pienryhmä on selkeästi erityisempi. Pienryhmätilanteissa 

varhaiserityisopettajan rooli saattoi kuitenkin olla myös rinnakkaisopettajana 

tai avustavassa roolissa. Nämä toimintatavat mahdollistavat samanaikaisesti 

mallintamisen kasvattajalle. 

Kuitenkin kuten Rush, Shelden ja Hanft (2003) toteavat, erityistyöntekijän 

toimiminen yhdessä lapsen kanssa eriytyneemmin on toisinaan välttämätöntä. 
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Tässä tutkimuksessa eriytyneessä klinikka ympäristössä tehtiin arviointia, sekä 

yksilöopetusta spontaanisti ja suunnitellusti. Tutkimuksessa ei tarkasteltu sitä, 

kuinka paljon aikaa eri tukimuotoihin käytetään, mutta esimerkiksi arvioinnin 

voisi olettaa tapahtuvan vain toisinaan, samoin spontaanin yksilöopetuksen, 

kun taas suunniteltu yksilöopetus voi olla jopa viikoittaista. Toisaalta perheet ja 

kasvattajat saattavat jopa edellyttää tällaista työskentelymuotoa, sillä 

oletuksella että erityispalvelujen lisääminen lisää myös oppimistuloksia (Dunst, 

Trivette ym. 2001). 

6.3 Tutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan arvioida varhaiserityisopettajan työn 

suuntautuvan pyrkimykseen toteuttaa tukea luonnollisessa ympäristössä. 

Vaikka tukea toteutettiin monin eri tavoin, oli kotona suoraan kasvattajille 

tarjottavassa tuessa, joka on kaikista luonnollisin tuen toteutuksen muoto, 

paljon enemmän mainintoja kuin klinikka ympäristössä lapselle tarjottavassa 

tuessa ja opetuksessa, joka on kaikista erityisin tuen muoto. Jos lisäksi 

pienryhmä nähdään lapselle luonnollisena ympäristönä, voidaan suurimman 

osan tuesta katsoa suuntautuvan luonnolliseen ympäristöön. Kuitenkin kuten jo 

aiemmin todettiin, tutkimuksessa ei tarkasteltu varhaiserityisopettajan tuen 

ajallista jakautumista ilmaisujen välillä. Toisin sanoen on mahdollista, että 

suurin osa ajasta käytettäisiin esimerkiksi yksilöopetukseen klinikka 

ympäristössä, ja muita tuen muotoja toteutettaisiin vain satunnaisesti. Tämä ei 

kuitenkaan ole kovin todennäköistä, ja toisaalta tuen muotojen runsas määrä 

antaa ymmärtää, että näin ei olisi.  

Tukimuotojen jakaminen ryhmiin oli varsin haastavaa, sillä osan tuen 

muodoista olisi voinut eri tulkintojen perusteella sijoittaa myös johonkin 

toiseen ryhmään. Lisäksi esimerkiksi rinnakkaisopetus päädyttiin tulkitsemaan 

kokonaan erillisinä tukimuotoina suhteessa kasvattajiin ja lapsiin, koska 

rinnakkaisopetuksen voidaan ajatella tukevan samaan aikaan kumpaakin. 

Myös varhaiserityisopettajien oma tapa ja tottumukset jonkin tuen muodon 
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toteuttamisessa voivat muuttaa tuen ympäristöä luonnollisesta erityisempään. 

Esimerkiksi taitojen opettaminen arjessa on ihanteellisesti hyvin luonnollista ja 

lapsen tarpeista lähtevää tukea, mutta voi huonosti toteutettuna muuttua 

hyvinkin erityiseksi ja aikuisjohtoiseksi.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskysymys olisi tutkia miten 

varhaiserityisopettajan tuki jakautuu ajallisesti eri ympäristöihin tai eri 

vastaanottajille. Varhaiserityisopettajien työn suunnittelun kannalta olisi 

hyödyllistä selvittää myös miten paljon aikaa kuluu tukeen johtavien toimien 

kuvaamassa työssä. Tämänkaltaisen valmistelevan työn määrä ja tarpeellisuus 

voi monesti jäädä piiloon, jos varhaiserityisopettaja nähdään vain suoran tuen 

tarjoajana. Tutkimus herättää myös kysymyksen siitä, kuinka paljon 

varhaiserityisopettajalla on mahdollisuuksia päättää millaisessa ympäristössä 

tukea toteutetaan? Onko aika niin rajallista, ettei tukea toteuteta enemmän 

klinikka ympäristössä? Tai olisiko tukea mahdollista suunnata myös fyysisesti 

koti ympäristöön, jos riittävät resurssit mahdollistuisivat? Paljonko tuen 

toteuttamisen muodoista on kiinni myös vastaanottajien oletuksista ja 

valmiuksista tuen vastaanottamiseen?  

Tämän tutkimuksen tuloksia on mahdollista käyttää 

varhaiserityisopettajien koulutuksen suunnittelussa jotta se vastaisi paremmin 

käytännön työtä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää varhaiserityisopettajien 

työn suunnittelussa esimerkiksi, kun mietitään varhaiserityisopettajan roolia 

päiväkodissa tai yksittäisessä ryhmässä. Tutkimuksesta voi olla hyötyä myös 

varhaiserityisopettajille oman työn reflektoinnissa, jos he haluavat esimerkiksi 

tarkastella tarjoamansa tuen muotoja ja sen sijoittumista lapsen eri 

ympäristöihin.  
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LIITE 1 Haastattelurunko 

Taustatiedot 

 Ammattinimike 

 Montako lasta/ päiväkotia? 

 Koulutus 

 Työvuodet 

 

Tuki lapselle suoraan varhaiserityisopettajalta 

 Miten tuet lasta kun vierailet ryhmässä? 

 Mikä olisi paras tapa toimia tai mitä haluaisit tehdä enemmän? 

 

 

Tuki lapselle päiväkodin ja kasvattajien kautta 

 Miten autat päiväkotia ja kasvattajia tukemaan lasta? 

 Mikä olisi paras tapa toimia tai mitä haluaisit tehdä enemmän? 

 

Tuki lapselle kodin ja vanhempien kautta 

 Miten autat kotia ja vanhempia tukemaan lasta? 

 Mikä olisi paras tapa toimia tai mitä haluaisit tehdä enemmän? 

 

 

 

 


