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Inklusiivinen varhaiskasvatus on ollut osa suomalaista varhaiskasvatusta jo noin 

vuosikymmenen ajan. Monisyisenä kokonaisuutena sen toteuttamisessa varhais-

kasvatushenkilöstön täytyy huomioida monia asioita niin toiminnan suunnitte-

lussa, toteuttamisessa kuin arvioinnissa. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen arvi-

ointiin tarkoitettu reflektointityökalu on suunniteltu helpottamaan henkilöstön 

yhteistä toiminnan arviointia ja tehostamaan varhaiskasvatuksen inklusiivi-

suutta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten varhaiskasvatushenkilöstö käytti 

ko. reflektointityökalun lomaketta yhdessä oman työskentelytiiminsä kanssa ja 

mitä hyötyjä he kokivat saavansa yhteisellä lomakkeen käytöllä. Lisäksi tutkittiin 

henkilöstön asennoitumista inklusiiviseen varhaiskasvatukseen. 

Tutkimus suoritettiin talvella 2020 ja siihen osallistui kuusi lapsiryhmässä 

työskentelevää varhaiskasvattajaa. Henkilöstö käytti reflektointityökalua itsenäi-

sesti yhdessä oman työskentelytiiminsä kanssa ja heidät haastateltiin puolistruk-

turoidulla menetelmällä lomakkeen käytön jälkeen. Haastatteluaineisto analy-

soitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin metodein. 

Henkilöstön asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatukseen oli pää-

osin ristiriitaista, koska vaikka inkluusion hyödyt ymmärrettiin, kokemukset re-

surssien niukkuudesta estivät inklusiivisen varhaiskasvatuksen laadukkaan to-

teuttamisen. Reflektointityökalua henkilöstö käytti kokeilunomaisesti, mutta 

motivoituneesti. Lomakkeen käytöllä koettiin olevan monipuolisia hyötyjä in-

klusiivisuuden tehostamiseksi. Kokonaisuutena lomake koettiin pääosin helppo-

käyttöisenä ja tarkoituksenmukaisena työkaluna, joka tuo yhteisen reflektoinnin 

kautta monia hyötyjä inklusiivisuuden tehostamiseksi lapsiryhmässä. 

Asiasanat: varhaiskasvatushenkilöstön kokemukset, inklusiivisuuden arviointi, 

inkluusioasenteet, itsearviointi, inklusiivinen varhaiskasvatus  
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1 JOHDANTO  

Varhaiskasvatuksessa on vähitellen viime vuosikymmenenä siirrytty in-

kluusioperiaatteiden mukaiseen kasvatukseen niin Suomessa kuin kansainväli-

sestikin (Hermanfors 2017).  Erityisryhmiä on vähennetty ja jokaisen lapsen var-

haiskasvatus pyritään järjestämään ensisijaisesti lähipäiväkotiryhmässä (OPH 

2018, 54-55). Inklusiivinen varhaiskasvatus pitää kuitenkin sisällään paljon muu-

takin kuin vain periaatteen järjestää lapsen tukitoimet tavanomaisessa ryhmässä 

erityisryhmän sijaan. Se on monipuolinen kasvatuksen ja opetuksen koko-

naisuus, jossa lapsen osallisuutta ja yksilöllistä huomiointia pyritään monin ta-

voin aktiivisesti kehittämään (Ainscow 2005, 118-119). 

Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa henkilöstön jatkuva itsenäinen ja 

työskentelytiimin yhteinen reflektointi ovat erityisen tärkeä osa toimintaa, koska 

inkluusio jatkuvana prosessina haastaa henkilöstön säännöllisesti pohtimaan toi-

mintaa eri kannoilta (Dickins 2014, 1). Tätä itsearviointia tukeakseen Euroopan 

erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus on luonut kehittä-

mishankkeessaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen reflektointityökalun (ks. liite 

1), jonka tarkoituksena on tukea henkilöstön yhteistä reflektiota inklusiivisuuden 

tehostamiseksi kaikki sen olennaiset osa-alueet huomioon ottaen (Euroopan eri-

tyisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus 2017b). Reflektointi-

työkalu sisältää johdattelun teemaan, moniosaisen lomakkeen itsearvioinnin te-

kemiseen sekä ohjeistuksen lomakkeen käyttöön. Tässä tutkimuksessa selvite-

tään, miten varhaiskasvatushenkilöstö käyttää reflektointityökalun itsearviointi-

lomaketta ja mitä hyötyjä siitä koetaan saavan inklusiivisuuden tehostamiseksi 

omassa lapsiryhmässä. Samalla tutkitaan, miten varhaiskasvatushenkilöstö asen-

noituu inklusiiviseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi Barton ja Smith (2015) 

ovat todenneet, että juuri henkilöstön asennoituminen on suuri yksittäinen tekijä 

siihen, miten inklusiivinen varhaiskasvatus toteutuu lapsiryhmässä. 

  Tutkimuksen alussa teoriataustassa avataan inkluusioon ja inklusiiviseen 

varhaiskasvatukseen liittyviä keskeisiä teemoja ja ilmiöitä. Lisäksi esitellään var-

haiskasvatuksen itsearviointia ja sen olennaisia osatekijöitä.  Tutkimustehtävä ja 
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tutkimuskysymykset -osiossa kerrotaan tutkimusongelmasta tutkimustehtävän 

ja tutkimuskysymysten avulla. Tutkimuksen toteuttaminen -osiossa avataan 

seikkaperäisesti, miten ja milloin tutkimus on tehty, ketä siihen on osallistunut ja 

miten tutkimuksen analyysi on suoritettu. Tulososiossa kerrotaan tutkimuksen 

tulokset aineistoesimerkkien avulla ja pohdinnassa tarkastellaan tutkimuksen 

keskeisiä tuloksia, tehdään johtopäätöksiä teoriaan peilaten ja arvioidaan ylei-

sesti tutkimuksen luotettavuutta. Pohdintaosion lopuksi esitetään vielä jatkotut-

kimustarpeita tutkimuksen tulosten pohjalta.  
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2 INKLUUSIO  

2.1 Inkluusion tausta-ajatukset ja määrittely 

Inkluusion ymmärtämiseksi on tarpeen tarkastella inkluusion historiaa, koska 

opetus- ja kasvatustoiminnan pidempiaikaista kehitystä tarkastellessa niin Suo-

messa kuin kansainvälisestikin voidaan huomata, että inkluusio on pohjimmil-

taan aktiivista kaikille lapsille yhteisen kasvatustoiminnan tavoittelua.  Kansain-

välisen kehityksen taustalla ovat olleet viime vuosikymmeninä erityisesti ihmis-

oikeussopimukset, joiden päämääränä muista painotuksista riippumatta on ollut 

sama tavoite: turvata jokaiselle lapselle yhtäläiset oikeudet koulu- ja kasvatustoi-

mintaan. Salamancan sopimus (1994) oli näistä ensimmäinen iso maailmanlaa-

juinen askel inklusiivisemman koulun suuntaan, koska siinä koulu määriteltiin 

paikaksi, jossa myös erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat opiskella yleis-

opetuksessa erityisluokkien sijaan (Hakala & Leivo 2015). Toinen tärkeä sopimus 

oli YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus vuodelta 2006. Kansainvälisenä 

ihmisoikeussopimuksena se oli merkittävä edistysaskel kaikille yhteisen koulun 

ja varhaiskasvatuksen toteuttamisen tavoitteen edistymisessä (Moberg & Savo-

lainen 2015, 88). Suomi allekirjoitti sopimuksen 2007 ja ratifiointi saatiin päätök-

seen vuonna 2016 (Eduskunta 2016). Myöhemmin YK on tarkentanut inklusiivi-

sen koulun ja varhaiskasvatuksen määritelmää siten, että se koskee vammaisten 

oikeuksien lisäksi kaikkien lasten oikeuksia yhtäläiseen opetukseen yksilön taus-

toista riippumatta (UNESCO 2009). 

Peruskoulu-uudistuksen myötä suomen koulujärjestelmä kehittyi lähem-

mäksi kohti tasa-arvoista kaikkien oppilaiden kohtelua (Antikainen 2006). Oppi-

velvollisuuden pidentäminen yhdeksään vuoteen ja lähes kaikkien oppilaiden 

tuominen yhtenäiskouluun oli merkittävä askel kohti inklusiivista, kaikille oppi-

laille avointa koulua (Savolainen 2009). 1970-luvulta lähtien Suomessa on myös 

ryhdytty sovittamaan yhteen yleis- ja erityisopetusta, tosin silloin terminä ei vielä 

ollut inkluusio vaan integraatio. Suomessa integraatiotoimenpiteet miellettiin 

kuitenkin alusta alkaen toimina, joissa tavoitellaan kaikille yhteistä koulua. (Mo-

berg & Savolainen 2015, 84-85.) 
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Kotimaisen koulun historiaan verrattuna suomalaisessa varhaiskasvatuk-

sessa ei ole koskaan käytetty pääsääntöisesti segregoituja toimintatapoja lasten 

kehityksen ja oppimisen tukemisessa, vaan rakenteellisesti segregoiduin tapa toi-

mia on ollut ja on edelleen tavallisessa päiväkodissa toimiva erityisryhmä, jossa 

ryhmän kaikilla lapsilla on tuen tarvetta (Viitala 2018). Kuten koulun puolella, 

myös varhaiskasvatuksessa puhuttiin aikaisemmin yleisesti integraatiosta ennen 

kehitystä inkluusion aikakauteen. Siirtymä integraatiopuheesta inkluusiopuhee-

seen tapahtui varhaiskasvatuksen kentällä joustavasti, vaikka termien merkityk-

set eroavat olennaisesti toisistaan. Tiivistetysti integraatiolla tarkoitetaan sitä, 

että lapsi integroidaan, eli tuodaan ulkoapäin ryhmään, kun taas inkluusio lähtee 

ajatuksesta, että kasvatus on kaikille yhteistä ja lasten tukitoimet tuotetaan 

omassa ryhmässä. (Viitala 2018.) Toisin sanoen terminologinen siirtymä integ-

raatiosta inkluusioon, jossa termien merkityseroja ei ole riittävän hyvin ymmär-

retty, on lopulta vääristänyt molempien termien merkitystä (ks. Castillo Rodri-

guez & Garro-Gil 2015). 

Toisin kuin integraatio, inkluusio on käsitteenä abstrakti ja se voidaan mää-

ritellä monella eri tavalla, joten sille ei ehkä ole edes mielekästä yrittää löytää 

yksiselitteistä määritelmää (Savolainen 2009; Ainscow, Booth & Dyson 2006, 14). 

Abstraktista olemuksesta huolimatta inkluusiossa on kuitenkin selkeitä siihen 

kuuluvia elementtejä, joilla inkluusiota voidaan määritellä (Ainscow 2005, 118-

119). Ensimmäinen elementti on inkluusion ymmärtäminen jatkuvana proses-

sina, jossa jatkuvasti etsitään uusia tapoja moninaisuuden kunnioittamiseen 

(Ainscow 2005; Dickins 2014, 1). Se ei ole jotain tiettyä hetkellistä toimintaa, vaan 

osa laajempaa ajattelutapaa, joka kulkee kasvattajalla aina mukana. Toinen kes-

keinen elementti inkluusiossa liittyy erilaisten keinojen etsimiseen kasvatustoi-

minnassa, joilla pyritään edistämään kaikkien lasten osallistumista ja oppimista. 

Niissä korostuu erityisesti kaikenlaisten oppimisen ja osallistumisen esteiden 

tunnistaminen ja niiden aktiivinen poistaminen. (Ainscow 2005.) Päiväkodin fyy-

sistä ympäristöä tulee esimerkiksi tarkastella siten, että se on kaikille lapsille es-

teetön ja sisältää jokaiselle lapselle innostavia elementtejä (Barton & Smith 2015). 
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Inkluusiota voidaan määritellä myös suhteessa ekskluusioon, joka tarkoit-

taa kaikkea sitä fyysistä ja sosiaalista poissulkemista, jota jonkun yksilön ominai-

suuksien tai muiden piirteiden takia tapahtuu. Pohjimmiltaan inkluusiossa on 

kyse jatkuvasta taistelusta kaikkea tätä poissulkemista vastaan. (Ainscow ym. 

2006) Jotta ekskluusiota vältettäisiin, inkluusiossa keskitytään erityisesti niihin 

lapsiin, jotka voivat olla vaarassa jäädä opetuksen ulkopuolelle, syrjäytyä tai jol-

lain tavalla alisuoriutua kasvatustoiminnassa (Savolainen 2009). Tällaisia lapsia 

voivat esimerkiksi olla lapset, joiden on jostain syystä haastava osallistua yhtä-

läisesti erilaisiin päiväkodin arjen toimintoihin, kuten lasten vapaaseen leikkiin.  

Inkluusioperiaatteiden mukaisesti toimiva kasvattaja pyrkii tällaisissa leikkiti-

lanteissa keksimään ratkaisuja, joilla saadaan kaikille lapsille tarjottua erilaisia 

mahdollisuuksia päästä mukaan leikkiin. Näin huomioidaan erityisesti lapset, 

jotka jäävät tai ovat vaarassa jäädä sivuun toiminnasta. (Ludvigsen, Creegan & 

Mills 2005.)  

Edellisissä kappaleissa esitellyt inkluusion eri elementit yhdistyvät tämän 

tutkielman näkökulmaksi inkluusioon. Niissä korostuu inkluusion ja inklusiivi-

sen kasvatuksen ymmärtäminen aidosti kaikille yhteisen kasvatus- ja opetustoi-

minnan jatkuvana tavoitteluna, johon jokainen lapsi pystyisi yhtäläisesti osallis-

tumaan (Ainscow 2005, 20-22). Koska tutkimuksen konteksti on päiväkodissa ja 

siellä tapahtuvan toiminnan inklusiivisuuden itsearvioinnissa, näkökulma kes-

kittyy inkluusioon varhaiskasvatuksessa ja sen eri elementteihin.  

2.2 Inklusiivinen varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lap-

sen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muo-

dostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasva-

tus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sitä toteutetaan kunnallisissa ja 

yksityisissä päiväkodeissa. Lisäksi esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Keskei-

simmät varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset ovat varhaiskasvatuslaki (2018), 

valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2018) ja esiope-
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tuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2016). Velvoittavina asiakirjoina nii-

den tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen 

osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle 

(OPH 2018). 

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen arvoperusta rakentuu kaikenlaisen moni-

naisuuden kunnioittamisesta. Tällaista moninaisuutta ovat esimerkiksi suku-

puoli, etninen tausta, kieli, kulttuuri, uskonto, sosioekonominen tausta ja peda-

gogisen tuen tarve (ks. Dickins 2014). Moninaisuuden kunnioittamisen lisäksi 

myös yhteisöllisyys ja osallisuus ovat inklusiivisen varhaiskasvatuksen arvopoh-

jan tärkeitä osia (Ainscow & Sandhill 2010). Varhaiskasvatuksen kentällä ollaan 

yksimielisiä taustalla olevista arvoista, mutta toisaalta erimielisyyttä on siitä, mi-

ten arvojen tulisi käytännössä näkyä (ks. Ainscow ym. 2006).  

Inklusiivisen ajattelun mukaiset arvot näkyvät myös suomalaisessa var-

haiskasvatuksessa, jossa on vähitellen siirrytty lähemmäksi kohti kokonaisvaltai-

sempaa inklusiivista varhaiskasvatusta (Hermanfors 2017). Suuntaus kohti in-

klusiivista varhaiskasvatusta on osa koko opetus- ja kasvatusalan muutosta, jota 

avattiin luvussa 2.1. Paradigman muutos näkyy varhaiskasvatuksen ohjaavissa 

asiakirjoissa, joissa varhaiskasvatusta velvoitetaan kehitettävän inkluusioperi-

aatteiden mukaisesti, jolloin kaikki lapset voivat osallistua yhdessä varhaiskas-

vatukseen yksilön ominaisuuksista tai taustoista riippumatta (OPH 2016; OPH 

2018, 15). Opetusta ohjaavina asiakirjoina ne eivät kuitenkaan tarjoa yksiselit-

teistä määritelmää tai pedagogisesti linjaa sille, mitä inkluusioperiaatteiden mu-

kainen varhaiskasvatus tarkoittaa. Yleisellä tasolla ko. asiakirjoissa mainitaan 

muun muassa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kai-

kessa toiminnassa sekä lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteiden, näkemysten 

ja mielipiteiden arvostaminen (OPH 2018).  

Vaikka tarkemmat pedagogiset linjaukset puuttuvat, varhaiskasvatuslaki ja 

toimintaa velvoittava varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhais-

kasvatuksen kehittämistä inklusiivisempaan suuntaan silti aikaisempaa tarkem-

min ja tavoitteellisemmin (Vlasov ym. 2018). Varhaiskasvatuslaissa (540/2018), 

jonka perusteella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu, ei ole suo-
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ria mainintoja inklusiivisesta kasvatuksesta, mutta esimerkiksi varhaiskasvatuk-

sen tavoitteita koskien siinä velvoitetaan antamaan kaikille yhdenvertaiset mah-

dollisuudet varhaiskasvatukseen. Toisaalta laki ei ota kantaa pedagogisiin rat-

kaisuihin, kuten erityisopetuksen järjestämisen laatuun tai kestoon. Näin ollen se 

jättää kunnille ja yksityisille palveluntarjoajille suuren vastuun laadukkaan in-

klusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta.  

Lakien ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi päiväko-

tien toimintaa ohjaavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka kunnan 

tai yksityisen palveluntuottajan tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden pohjalta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 22 §). Vel-

voitteen johdosta myös paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa on yhte-

neväiset linjaukset varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta inkluusion peri-

aatteiden mukaisesti (ks. esim. Espoo 2019; Oulu 2017; Tampere 2018; Turku 2019 

& Vantaa 2017). Lisäksi suurimmissa kunnissa on viime vuosina päätetty aloittaa 

erilaisia lasten kehityksen ja oppimisen tukemisen varhaiskasvatuksen kehittä-

misohjelmia, joissa kaikissa painottuu pyrkimys toteuttaa lapsen tuki omassa 

kasvuympäristössä (ks. Forsell 2019). Tukitoimien järjestäminen lapsen omassa 

ryhmässä on inklusiivisen varhaiskasvatuksen perusajatuksia, koska silloin oike-

asti pyritään toimintaan, johon aivan jokainen lapsi on tervetullut, eikä lapsia 

erotella heidän ominaisuuksiensa perusteella (Pihlaja & Viitala 2018, 16). 

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ekosysteeminen malli. Inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa ohjaavat asiakirjat ovat vain pieni osa, ja 

kokonaisuuden kuvaamista voidaan helpottaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen 

ekosysteemisellä mallilla (kuvio 1). Ekosysteemiseen teoriaan pohjautuvassa 

mallissa tunnistetaan lasten kasvuympäristön, kuten perheen ja päiväkodin, li-

säksi myös yhteiskunnan tason, kuten lainsäädännön, vaikutus lapsiin ja var-

haiskasvatuksen toteuttamiseen (Bronfenbrenner & Morris 2006; Euroopan eri-

tyisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus 2017b). Ekosysteemi-

sen mallin mukaan varhaiskasvatusalan ammattilaiset ja henkilökunta vaikutta-

vat merkittävästi lapsen sitoutumiseen, oppimiseen ja kehitykseen. Samanaikai-

sesti lapsen vertaiset, vanhemmat ja perhe ovat osa lähiekosysteemiä lapsen ym-

pärillä. Kaikki he vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. Samalla tavoin 
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myös fyysisellä ympäristöllä, kuten esimerkiksi päiväkodin tilaratkaisuilla, on 

vaikutusta lapseen. (Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehit-

tämiskeskus 2017b.) Malli auttaa hahmottamaan inklusiivisen varhaiskasvatuk-

sen moniulotteisuuden. Mitä lähemmäksi keskustaa mallissa siirrytään, sitä lä-

hemmäksi päästään inklusiivisen varhaiskasvatuksen merkitystä lapselle. (Vii-

tala 2018.) 

 

 
 

KUVIO 1. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ekosysteemimalli. (Euroopan eri-

tyisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus 2017b, Viitalan 2018, 

50 mukaan) 
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Myös tässä tutkimuksessa tutkittavan varhaiskasvatushenkilöstön reflektiivisen 

itsearvioinnin osuus inklusiiviseen varhaiskasvatukseen on nähtävissä mallista 

(ks. kuvio 1). Henkilöstön itsearviointi on mallin uloimmalla kehällä arviointi ja 

valvonta -otsakkeessa, joten ekosysteemisen teorian mukaan se vaikuttaa yhtenä 

osa-alueena sisempien kehien kokonaisuuksiin ja lopulta inklusiivisuuden yti-

meen: kaikkien lasten osallisuuteen, sitoutuneisuuteen ja oppimiseen. Huomion-

arvoista on kuitenkin se, että vaikka ekosysteemimalli tunnistaa tekijät, jotka vai-

kuttavat inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumiseen, sillä ei voida selittää 

mallin eri tekijöiden välisiä suhteita tai kuinka merkittävästi yksittäinen tekijä 

vaikuttaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen (Bartolo, Ky-

riazopoulou, Björck-Åkesson & Gine ́ 2019).  

Osallisuus ja toimijuus. Mallin ytimessä oleva lasten osallisuus on välttä-

mätön elementti inklusiivista varhaiskasvatusta käsiteltäessä (Viitala 2018, 55). 

Yksinkertaistettuna osallisuudessa on kyse yhdessä olemisesta ja yhteistoimin-

nasta muiden kanssa: lapsi on mukana yhteisessä toiminnassa ja tuntee olevansa 

mukana ja hyväksytty yhteisön jäsen. Osallisuus on siis arvo, mutta myös pää-

määrä, jota aktiivisesti tavoitellaan. (Booth 2011.) Varhaiskasvatuksessa lasten 

osallisuutta voidaan tukea monin tavoin erilaisilla prosesseilla kuten kuuntele-

malla lasten mielipiteitä, työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan tai esimer-

kiksi antamalla lapsille mahdollisuuksia ideoida ja kehittää toimintaa heidän 

omien ideoiden pohjalta (Pascal & Bertram 2009). Kaikkien lasten osallisuuden 

lisääminen on inklusiivisen varhaiskasvatuksen ydintä. Laajimmillaan osallisuus 

tarkoittaa sitä, että lapset ovat toiminnassa mukana ja heillä on mahdollisuus 

osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja näin ollen he ovat tietoisia siitä, että hei-

dät otetaan huomioon (Hill, Davis, Prout & Tisdall 2004). Lasten osallisuuden 

lisäämisellä ei tarkoiteta kuitenkaan sitä, että lapset saavat osallistua kaikkeen 

päätöksentekoon. Varhaiskasvatushenkilöstön vastuulla on tunnistaa tilanteet, 

joissa lasten näkemyksiä ja kokemuksia on tarkoituksenmukaista hyödyntää 

osallisuuden lisäämiseksi (ks. Venninen, Leinonen, Lipponen & Ojala 2014). 

Huomioitava on, että myös osallisuuden lisääminen on osa jatkuvaa inkluusio-

prosessia, jossa ei välttämättä koskaan saavuteta täydellistä ihannetilaa, mutta 

siihen siitä huolimatta aktiivisesti pyritään (Booth ym. 2006). 
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Osallisuuteen liittyy myös toimijuuden käsite, joka kietoutuu yhteen osalli-

suuden teemoihin. Nykyään varhaiskasvatuksessa toimijuuden käsitteellä pyri-

tään kiinnittämään huomio lasten vaikuttamismahdollisuuksiin varhaiskasva-

tuksen toimintaympäristöissä ja tarkastelemaan erityisesti lapsen mahdollisuuk-

sia ja pätevyyttä toimia itsenäisesti ulkoisesta ohjauksesta riippumattomana (ks. 

Alanen & Karila 2009, 92; Mayall 2012, 21). Lapset pyritään näkemään aktiivisina, 

tuottavina, kommunikoivina, kulttuuria ja ympäristöä rakentavina toimijoina ja 

myös yhteiskunnallisina vaikuttajina, joiden toimilla on vaikutusta (ks. Alanen 

& Karila 2009, 90; Turja & Vuorisalo 2017, 33). Turjan ja Vuorisalon (2017, 35) 

mukaan varhaiskasvatuksessa tarvitaankin ymmärrys toimijuudesta, jotta lasten 

osallisuus voi toteutua. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta toimi-

juuden tarkastelu voi antaa myös uusia työkaluja tasavertaisempaan lasten koh-

teluun. Kun ymmärretään, että toimijuus on vahvasti tilannesidonnaista ja että 

toimijuus rakentuu aina suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön, voidaan kiin-

nittää paremmin huomiota lasten eriarvoisiin mahdollisuuksiin toimia ja vaikut-

taa varhaiskasvatusympäristöissä (ks. Emirbayer & Mische 1998; James 2009).  

Varhaiskasvatushenkilöstön asennoituminen inkluusioon. Inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen pitkäjänteisyyden vaateen takia varhaiskasvatushenkilöstön 

asennoitumisella on inklusiivisen kasvatukseen ja sen laatuun suuri merkitys 

(Lee, Yeung, Tracey & Barker 2015). Yksinkertaistettuna asennoitumisella tarkoi-

tetaan yksilön yleistä ja pysyväluonteista myönteistä tai kielteistä tunnetta jotain 

ilmiötä kohtaan (Petty & Cacioppo 1981, 7, Helkaman ym. 2016, 173 mukaan). 

Bartonin ja Smithin (2015) mukaan suurin syy inklusiivisen varhaiskasvatuksen 

toteuttamisen epäonnistumiseen ovat kasvattajien omat asenteet ja uskomukset 

sitä kohtaan. Asenteen muodostumiseen vaikuttaa se, miten inkluusion käsite on 

ymmärretty, sekä yksilön aikaisemmat kokemukset inkluusiosta (Pinola 2008). 

Myös opettajan oma ammatillinen rooli ja tietämys vaikuttavat inkluusioasentei-

siin. Asenteiden on todettu muuttuvan sitä positiivisemmiksi, mitä enemmän 

opettaja toimii inklusiivisessa ympäristössä. (Lee ym. 2015.)  

Esimerkiksi australialaisessa tutkimuksessa (Mackenzie, Cologon & Fenech 

2016) huomattiin, että henkilöstön asenne inklusiivista varhaiskasvatusta koh-
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taan parani ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutus helpottui, kun esiope-

tushenkilöstö sai tukea omien ennakkoluulojen ja kasvatuskäytänteiden muutta-

miseen autismin kohtaamisessa. Tutkimuksessa tutkittiin opettajien suhtautu-

mista autismikirjon lapsiin inklusiivisessa ympäristössä (ks. Mackenzie, Cologon 

& Fenech 2016). Laajemman otannan tutkimuksissa esimerkiksi Yhdysvalloissa 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden keskuudessa negatiivisten asenteiden on to-

dettu vähentyneen inklusiivista kasvatusta kohtaan (Guralnick & Bruder 2016). 

Toisaalta erityisesti 0-5-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevien varhaiskasva-

tuksen työntekijöiden asenteista ja käytänteistä inklusiivista varhaiskasvatusta 

kohtaan kertovaa tutkimusta on tehty toistaiseksi huomattavan vähän (Dalkilic 

& Vadeboncoeur 2015). Näin ollen on vaikea muodostaa luotettavaa yleiskuvaa 

varhaiskasvatushenkilöstön asenteista inkluusioon. 

 Henkilöstön asennoitumista inklusiiviseen varhaiskasvatukseen voi vai-

keuttaa myös sen toteuttamista haastavat alan rakenteelliset ongelmat.  Esimer-

kiksi Eskelisen ja Hjeltin (2017) kyselytutkimuksen mukaan kolme tärkeintä 

syytä siihen, miksi tarvittavia tukitoimia ei ole voitu järjestää kaikille niitä tarvit-

seville lapsille, olivat resurssipula, henkilöstön vaihtuvuus ja puutteet varhais-

kasvatuksen toimintakäytännöissä. Tähän kyselytutkimukseen vastasi 24 pro-

senttia koko varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja tutkimus toteutettiin 56 prosen-

tista Suomen kunnista (Eskelinen & Hjelt 2017). Myös Kansallinen koulutuksen 

arviointikeskus1 (Repo ym. 2019, 157) raportoi, että Suomessa varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden asettamat sisällölliset tavoitteet toteutuvat osassa päi-

väkoteja heikosti, joten voidaan epäillä myös kasvatuksen inklusiivisuuden laa-

dussa olevan päiväkotikohtaista vaihtelua. Lisäksi kansainvälisesti varhaiskas-

vatuksen laatu on merkittävä huolenaihe, sillä tutkimukset myös muualta kuin 

Suomesta ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen myönteiset vaikutukset ovat 

suoraan riippuvaisia toiminnan laatutekijöistä (Euroopan erityisopetuksen ja in-

klusiivisen opetuksen kehittämiskeskus 2017b).  

Varhaiskasvatuksen resurssipulasta on kuitenkin keskusteltu jo ennen kuin 

on siirrytty inkluusioperiaatteiden mukaiseen varhaiskasvatukseen. Erityisesti 

 
1 Myöhemmin lyhennetty muotoon Karvi. 
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on raportoitu varhaiskasvatushenkilöstön kokemista riittämättömistä resurs-

seista jo vuosikymmenten ajan (ks. esim. Ahonen 2006; Myyrä & Keskinen 1997).  

Sama kokemus tulee esiin myös nykyisin inklusiivisen varhaiskasvatuksen to-

teuttamisessa: esimerkiksi päiväkodin johtajat ovat esittäneet voimakkaan huo-

len resurssien riittävyydestä, jotta inklusiivista varhaiskasvatusta voitaisiin to-

teuttaa normiasiakirjojen vaatimalla tavalla (Tuominen 2019). Lisäksi Ruotsissa 

on huomattu esiopetuksen erityisryhmiä ja inklusiivisia esiopetusryhmiä verrat-

taessa, että inklusiivisissa ryhmissä on vähemmän työntekijöitä ja opettajia suh-

teessa lapsimäärään sekä suuremmat ryhmäkoot verrattuna erityisryhmiin 

(Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag 2016). Myös Karvi (Repo ym. 2019, 161-

162) arvioi kansallisessa laadunarvioinnissa, että juuri rakenteelliset tekijät, ku-

ten taloudelliset resurssit, vaikuttavat olennaisesti laatuerojen syntyyn. Näyttää-

kin siltä, että varhaiskasvatushenkilöstön kokemukset resurssien riittämättö-

myydestä pohjautuvat usein todelliseen resurssien niukkuuteen, vaikka koke-

mukset ovatkin aina subjektiivisia. Näin ollen on mahdollista, että alan raken-

teellisilla ongelmilla on vaikutusta myös henkilöstön asennoitumiseen inklusii-

vista varhaiskasvatusta kohtaan. 

Laajemmalla aikavälillä yksi syy vuosikymmeniä koettuun resurssipulaan 

voi olla 1990-luvulla tehty varhaiskasvatuksen kelpoisuusehtojen väljennys. 

Aiemmasta kahden opettajan ja yhden lastenhoitajan mallista siirryttiin malliin, 

jonka mukaan vähintään yhden kolmesta varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulee 

olla opettaja. (Karila & Nummenmaa 2001, 37.) Muutoksen seurauksena lapsi-

ryhmien pedagogisen asiantuntijuuden määrä laski, sillä lastenhoitajien koulu-

tustausta on hoidollinen, ei pedagoginen. Päinvastaisesti nykyinen varhaiskas-

vatuslaki tulee vahvistamaan päiväkotien henkilöstön koulutustasoa, sillä 

vuonna 2030 päiväkodin henkilöstöstä vähintään kahdella kolmesta tulee olla 

varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, ja heistä vähintään 

puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (ks. Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, 37 §). Myös inklusiivisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta asia on 

merkittävä, sillä korkeasti koulutettujen työntekijöiden lisääminen lapsiryhmiin 

voi helpottaa laadukkaan inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen toteutumista. 
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2.2.1 Rakenteelliset tukitoimet ja inklusiivinen varhaiskasvatus 

Lähtökohta inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa on tukitoimien järjestäminen 

lapsen omassa päiväkotiryhmässä ja Suomessa siihen pyritään yhä enenevissä 

määrin (ks. Forsell 2019; Hermanfors 2017). Kunnat ja yksityiset palveluntarjoajat 

saavat kuitenkin toteuttaa varhaiskasvatuspalvelut ja lapsen tukemisen muodot 

rakenteellisesti haluamallaan tavalla lain määräämät reunaehdot, kuten henki-

löstön suhdeluku, huomioon ottaen (ks. varhaiskasvatuslaki 540/2018). Lain väl-

jyyden takia kunnilla ei ole yhtä selkeää rakenteellisten tukitoimien mallia (ks. 

Forsell 2019) ja myös tukitoimien inklusiivisuus vaihtelee. Tulevaisuudessa lap-

sen tuen rakenteellinen toteutus voi varhaiskasvatuksessa kuitenkin selkiintyä, 

sillä nykyinen Suomen hallitus on asettanut vuodelle 2020-2022 kehittämisohjel-

man, jonka tarkoituksena on selvittää lapsen oppimisen tuen ja inklusiivisen var-

haiskasvatuksen käytäntöjä ja kehittämistarpeita sekä kehittää velvoittavaa kol-

miportaisen tuen mallia myös varhaiskasvatukseen (OPH  2019). Lasten raken-

teelliset tukitoimet ja muut tukimuodot koskettavat erityisesti kunnallista var-

haiskasvatusta, sillä pääsääntöisesti lapset, joilla on tuen tarvetta, sijoitetaan suo-

raan tai siirretään kunnalliseen varhaiskasvatukseen yksityiseltä puolelta (Eske-

linen & Hjelt 2017). 

Suomessa kunnilla on kuitenkin varsin vakiintuneita käytäntöjä, kuinka ra-

kenteelliset tukitoimet, kuten erilaiset ryhmäratkaisut toteutetaan. Tällaisia va-

kiintuneita käytäntöjä ovat integroidut ja segregoidut erityisryhmät, ryhmät, 

joissa henkilöstön määrää on lisätty sekä pienennetyt ryhmät, joissa henkilöstöä 

on suhteellisesti enemmän verrattuna tavanomaiseen lapsiryhmään. (Forsell 

2019, 51.) Integroidulla erityisryhmällä tarkoitetaan tavallisessa päiväkodissa toi-

mivaa ryhmää, jossa osa lapsista tarvitsee jonkinlaisia tukitoimia ja osa lapsista 

on ”vertaislapsia” (Viitala 2018, 48). Integroitujen erityisryhmien koko ja lasten 

suhdeluku sekä henkilöstön koulutustaso ja määrä vaihtelee kunnittain. Yleensä 

henkilöstön pedagogista osaamista on vahvistettu varhaiskasvatuksen erityis-

opettajalla tai lisäämällä ryhmään toinen varhaiskasvatuksen opettaja. (Ks. esim. 

Oulun kaupunki 2019; Tampereen kaupunki 2019; Vantaan kaupunki 2018.) Seg-

regoidulla erityisryhmällä tarkoitetaan päiväkotiryhmää, jonka kaikilla lapsilla 



 
 

 

17 

on tuen tarvetta. Segregoitu erityisryhmä voidaan muodostaa joko yleisesti tukea 

tarvitsevista lapsista tai lapsista, joiden tuen tarve on samankaltainen. (Viitala 

2018, 48.) 

Inkluusion arvojen ja periaatteiden mukaan (ks. luku 2.1) segregoidut ja in-

tegroidut erityisryhmät voidaan perustellusti kuitenkin nähdä lapsia eriyttävinä 

ja näin lähtökohtaisesti ne ovat inkluusioperiaatteiden vastaisia. Erityisesti kau-

kana inkluusion tavoittelusta ovat segregoidut erityisryhmät, koska ne jakavat 

tuen tarpeiset lapset erilleen muista lapsista. Integroitujen erityisryhmien osalta 

alan tutkijoidenkaan keskuudessa ei ole konsensusta siitä, ovatko ne inkluusion 

periaatteiden mukaisia vai eivät (Pihlaja 2009). 

Segregoituja ja integroituja erityisryhmiä on kuitenkin puolustettu muun 

muassa varsin hyvien oppimistulosten ja pienempien ryhmäkokojen vuoksi (Su-

honen, ym. 2016; Viitala 2018). Hyviin oppimistuloksiin on kuitenkin saattanut 

vaikuttaa ryhmien henkilökunnan varsin korkea koulutustausta, sillä kaikissa 

tutkituissa ryhmissä oli kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa yhtä ryhmää 

kohden (Suhonen, ym. 2016). Integroiduissa erityisryhmissä on haasteena myös 

se, että integraatio voi jäädä vain fyysisen integraation tasolle. Silloin lapsi on 

fyysisesti mukana ryhmän toiminnassa, mutta ei välttämättä ole sosiaalisesti in-

tegroitunut ryhmään (Viitala 2018). Lisäksi esimerkiksi kielen kehityksen kan-

nalta ovat ongelmallisia erityisryhmät, joissa lähes kaikilla lapsilla on kielen ke-

hityksen haasteita, koska niissä lapset eivät pääse vertaisoppimaan kieltä muilta 

lapsilta. Tämä on yksi tärkeä kielen kehityksen tukemiskeino varhaiskasvatuk-

sessa. (Justice, Logan, Lin & Kaderavek 2014.) 

Muut rakenteelliset toimet, kuten pienennetyt ryhmät tai ryhmät, joissa 

henkilöstön suhdelukua on suurennettu, ovat inkluusion periaatteiden mukaisia, 

koska muutokset voidaan tehdä tavallisessa lähipäiväkotiryhmässä (ks. Viitala 

2018). Myös henkilökohtaiset avustajat tuen tarpeisille lapsille ovat yleisiä tuki-

toimia. Lisäksi viime vuosina osassa kuntia on inklusiivisuuden vahvistamiseksi 

lisätty myös muuta henkilöstöä lasten tukemiseen omassa lapsiryhmässä. Täl-

laista lisähenkilöstöä voivat olla esimerkiksi taide- ja liikuntapedagogit. (Forsell 

2019.) Inklusiivisen lapsiryhmän on todettu hyödyttävän niin tuen tarpeisia lap-

sia kuin muitakin lapsiryhmässä olevia lapsia. Lapset oppivat sosiaalisia taitoja 
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ja leikkitaitoja, jolloin siitä on hyötyä myös heidän kognitiivisten ja kielellisten 

taitojen kehitykseen (ks. Justice, Logan, Lin & Kaderavek 2014). Lapsilla on myös 

mahdollisuus moninaisempiin sosiaalisiin kontakteihin kuin lapsia segregoi-

vassa ympäristössä (Barton & Smith 2015). 

Ryhmäratkaisujen lisäksi käyttöön on otettu yhä enemmän erityispedago-

gisen osaamisen jakamisen malleja, joilla pyritään järjestämään tukimuodot lap-

sen omaan kasvu- ja oppimisympäristöön. Yleisin tapa toteuttaa tätä ovat kon-

sultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Erityisopettaja voi toimia konsul-

toivana erityisopettajana tietyllä alueella, jolloin hän pyrkii tukemaan alueen var-

haiskasvatushenkilöstön työtä konsultoinnillaan. Konsultoivia erityisopettajia ei 

lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. (Forsell 2019.) Joissain kun-

nissa, kuten esimerkiksi Vantaalla, on myös varhaiskasvatuksen resurssierityis-

opettaja, joka työskentelee pääsääntöisesti 1-2 lapsiryhmässä, joissa on 4-6 tukea 

tarvitsevaa lasta. Resurssierityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantunti-

jana toimintayksikön rakenteissa yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa. (Van-

taan kaupunki 2018.)  

Inklusiiviseen toimintatapaan siirtyminen voi tuntua varhaiskasvatushen-

kilöstöstä työn luonteen muuttumisena, kun erityisryhmissä olleita lapsia sijoite-

taan tavanomaisiin ryhmiin. Pynnisen, Väyrysen ja Norvapalon (2015) mukaan 

olennaista sujuvassa siirtymisessä inkluusion toteuttamiseen on päiväkodin joh-

tajan ja konsultoivan erityisopettajan yhteistyön syventäminen. Kun heidän yh-

teistyönsä on sujuvaa ja tavoitteellista, päiväkotiryhmän henkilöstö saa riittävän 

tuen ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvän johtamisen ja riit-

tävän erityisopettajan konsultoinnin lisäksi lapsiryhmässä toimiva henkilöstö, eli 

lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, voivat tarvita myös lisäkoulu-

tusta, jolla pyritään varmistamaan henkilöstön osaaminen ja ymmärrys inklusii-

visesta varhaiskasvatuksesta. Yksinkertaistettuna tällaisen toimintayksikön ta-

son kehittämistyön avulla varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsiryhmätasolla 

inklusiivista pedagogista näkökulmaa lapsen tukemiseen päiväkodin jokapäiväi-

sessä toiminnassa. (Pynninen ym. 2015.) 
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2.2.2 Inklusiivinen pedagogiikka 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on suunnitelmallista ja tavoitteellista amma-

tillista toimintaa, joka pohjautuu kasvattajan ja lasten väliseen vuorovaikutuk-

seen. Siinä pyritään tietoisesti vaikuttamaan lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja 

oppimiseen ja se toteutuu varhaiskasvatuksessa yhteistyössä kasvattajien kes-

ken. (Alila & Ukkonen-Mikkola 2018.) 

Inklusiivisella pedagogiikalla tarkoitetaan inkluusioperiaatteiden mukaan 

rakentuvaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, jossa inkluusion taustalla vai-

kuttavat arvot ja ajattelutavat ohjaavat pedagogiikkaa jokaista lasta tasapuoli-

sesti huomioivaksi (ks. Ainscow 2005). Inklusiivisen pedagogiikan lähtökohtana 

varhaiskasvatuksessa on se, että kaikki tukitoimet ovat saatavilla osana yhteisiä 

palveluita (Pihlaja & Viitala 2018, 16). Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että erityisopettajan ja moniammatillisen yhteistyöhön osallistuvien terapeuttien 

palvelut tuodaan lapsen luo päiväkotiin (Viitala 2018). Joustavien moniammatil-

listen palveluiden lisäksi tärkeää on myös se, että moniammatilliseen yhteistyö-

hön osallistuvilla on selkeä yhteinen päämäärä, jonka perusteella toiminta raken-

tuu (Ainscow 2005). Inklusiivisen otteen mukaisesti yhteistyössä tulisi painottua 

yksittäisten menetelmien sijaan kokonaisvaltainen inklusiivinen näkökulma lap-

sen kehityksen tukemisessa (Hermanfors 2017). 

 Tällä hetkellä Suomessa erityispedagogisen osaamisen jakaminen varhais-

kasvatuksessa toteutetaan suurimmaksi osaksi menetelmäkeskeisesti konsul-

toivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien tai tavallisessa päiväkotiryhmässä 

työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien kautta (Suhonen, Alijoki, 

Nislin, Syrjämäki, Kesäläinen & Sajaniemi 2016).   Ongelmallista erilaisten ope-

tus- ja kasvastusmenetelmien painotuksessa on se, että toimenpiteet korostavat 

tukea tarvitsevan lapsen fyysistä integraatiota sen sijaan, että kiinnitettäisiin huo-

miota oppimisympäristön muuttamiseen inklusiivisen ajattelun mukaisesti (Nil-

holm & Alm 2010). Hermanforsin (2017) mukaan täsmällisten menetelmien kon-

sultoinnin lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien tulisikin antaa tukea 

myös kokonaisvaltaisen inklusiivisen pedagogiikan vahvistamiseksi lapsiryh-

missä. 
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Inklusiivinen pedagogiikka ei itsessään tarjoa mitään uusia tai mullistavia 

pedagogisia keinoja, vaan pedagogiikassa korostuu inklusiivisen ajattelutavan 

mukaiset painotukset (Viitala 2018). Yksi pedagogiikan painopisteistä on oppi-

misympäristöjen muuttamisessa. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskas-

vatuksessa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden (OPH 2018). Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH 2018) mukaan niitä kehitetään si-

ten, että ne vahvistavat lasten yhdenvertaisuutta. Oppimisympäristöjä pyritään 

muuttamaan, koska inklusiivisessa pedagogiikassa olennaista on huomioida toi-

mintaympäristössä olevia erilaisia lapsia erottelevia tekijöitä ja pyrkiä poista-

maan niitä. Näin voidaan vähentää lasten erottelemista eri piirteiden perusteella. 

(Hermanfors 2017; Viitala 2018) Inklusiivisen ajattelun mukaisesti varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (OPH 2018) mainitaan myös oppimisympäristöjen 

rakentamisen siten, että kaikkien lasten yksilölliset tarpeet tulevat huomioi-

duiksi. 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä on tärkeää ottaa tarkasteluun myös 

päiväkodin perusarjen toistuvat toiminnot ja rutiinit osallisuuden kontekstista ja 

varmistaa, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus olla aktiivisesti osal-

lisina näissä tilanteissa (Barton & Smith 2015). Näitä ovat muun muassa erilaiset 

siirtymätilanteet, ruokailut ja yhteiset toimintatuokiot. Favazzan ym. (2017) mu-

kaan myös lelujen ja kirjojen tulee olla sellaisia, että ne luovat kuvaa moninaisesta 

maailmasta ja antavat samaistumisen mahdollisuuksia myös tukea tarvitseville 

lapsille. Tukea tarvitsevia lapsia myönteisessä valossa ja aktiivisen roolin omaa-

vina käsittelevät kirjat ovat tärkeitä. Näin kirjojen kautta voidaan vaikuttaa asen-

teisiin ja luoda positiivista identiteettiä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. (Favazza 

ym 2017). 

Fyysisen ympäristön lisäksi myös lasten keskinäisten suhteiden ylläpito ja 

kehittäminen ovat tärkeä osa inklusiivista pedagogiikkaa. Lundqvistin, Westlin-

gin ja Siljehagin (2015) mukaan lapsen erilaiset yksilölliset tukitoimet ovat tär-

keitä, mutta ne voivat myös aiheuttaa sen, että lapsi on vähemmän vuorovaiku-

tuksessa muiden lasten kanssa. Siksi onkin tärkeää, että lasten vertaissuhteiden 

tärkeys huomioidaan, sillä lapsi saa niistä tärkeitä yhteenkuulumisen tunteita. 

Myös Nilholmin ja Almin (2010) mukaan olennaiset tunnusmerkit inklusiivisesta 
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yhteisöstä ovat myönteiset kokemukset hyväksytyksi tulemisesta, täysivaltai-

sesta ryhmäjäsenyydestä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. Lasten vertaissuhtei-

den korostamisen lisäksi inklusiivisen pedagogiikkaan liittyy olennaisesti myös 

se, että oppiminen rakentuu yhdessä lasten ja kasvattajien välillä vuorovaikutuk-

sessa (Pearson 2016). 

  Kasvattajien tekemät erilaiset pedagogiset valinnat vaikuttavat siihen, 

kuinka inklusiiviseksi toiminta rakentuu. Inklusiivinen pedagogiikka pohjautuu 

varhaiskasvattajan niin suunnittelussa, toiminnan ohjauksessa ja opettamisessa 

kuin myös toiminnan jälkeisessä arvioimisessa tekemiin ratkaisuihin. Kasvatta-

jan tietoisuus omien pedagogisten ratkaisujen vaikutuksesta lasten osallisuuteen 

on olennainen osa inklusiivisen toiminnan rakentumista. Onkin todettu, että laa-

dukkaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumiseen kasvattajayhteisön 

merkitys on kaikkein olennaisin. (Molbaek 2017.) 

2.3 Itsearviointi varhaiskasvatuksessa 

Yksi tärkeä osa laadukasta inklusiivista varhaiskasvatusta on toimintaympäris-

tön ja työskentelytapojen arvioiminen kaikkien lasten osallistumisen ja oppimi-

sen lisäämiseksi (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017a; Pynninen, Väyrynen, & Norvapalo, 2015). Varhaiskasvatuksen arviointi 

Suomessa tapahtuu kansallisella tasolla tapahtuvana ulkoisena arviointina ja pai-

kallisella tasolla erityisesti varhaiskasvattajien itsearviointeina, joihin kuuluu 

myös pedagogisen toiminnan itsearvioinnit (Vlasov ym. 2018). Laadukas ulkoi-

nen ja paikallisen tason arviointi kiinteänä osana varhaiskasvatusta on tärkeää, 

jotta varhaiskasvatuksen laatua voidaan mitata ja kehittää, sillä kasvatuksen 

myönteiset vaikutukset ovat suoraan riippuvaisia riittävästä varhaiskasvatuksen 

laadusta (Ainscow & Sandhill 2010; European Agency for Special Needs and In-

clusive Education, 2017a). Paras lopputulos saadaan, kun ulkoista arviointia ja 

itsearviointia voidaan käyttää samanaikaisesti: niiden mahdolliset eroavaisuudet 

haastavat henkilöstöä entistä kriittisempään oman toiminnan reflektointiin (She-



 
 

 

22 

ridan 2001, 109). Myös Euroopan komissio (2014) tunnisti varhaiskasvatuksen ar-

vioinnin ja seurannan yhdeksi viidestä tärkeimmästä laatutekijästä, jotka olivat 

yleisesti parantaneet varhaiskasvatuksen laatua. 

 Varhaiskasvatuksen laatua ja laatutekijöitä on kuitenkin haasteellista mää-

ritellä yksiselitteisesti. Laadulla tarkoitetaan pohjimmiltaan toiminnan vaatimus-

tenmukaisuutta, eli sitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa ja kulttuurissa ar-

vostetaan ja pidetään tärkeinä. (Vlasov ym. 2018.) Laatua tulee aina siis tarkas-

tella kontekstuaalisena ja kulttuurisesti jäsentyvänä käsitteenä, joka muuntautuu 

ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin mukaan (Alila 2013). Suomessa Karvi 

(ks. Vlasov ym. 2018) on määritellyt varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, joi-

den pohjalta varhaiskasvatuksen itsearviointia voidaan toteuttaa suunnitelmal-

lisesti ja tavoitteellisesti. Olennainen avainkäsite laadun arvioinnissa on varhais-

kasvatuksen oppimisympäristö, jonka eri ulottuvuuksia pyritään yleensä mittaa-

maan laatua arvioitaessa (Suhonen, ym. 2016).  

Kokoavasti paikallisen tason itsearviointien tarkoituksena on lisätä kansal-

lisesti varhaiskasvatuksen laatua, tukea toiminnan jatkuvaa kehittymistä ja edis-

tää varhaiskasvatukselle annettujen tavoitteiden ja tehtävien toteutumista (Vla-

sov ym 2018). Myös Jensen ja Iannone (2018) nostavat keskiöön yksilön ja kasva-

tusyhteisön reflektoinnin merkityksen varhaiskasvattajan ammatillisessa kehit-

tymisessä. Malin (2006) tarkentaa itsearvioinnin tavoitteiksi erityisesti työn etii-

kan, omien tietoisten ja tiedostamattomien taustaoletusten sekä työnteon tapojen 

reflektoimista yksilön ja työyhteisön näkökulmasta. Työyhteisön ja oman työn-

teon tutkiminen on erityisen tärkeää varhaiskasvatustyössä myös sen takia, että 

työ on hoivaa, kasvatusta ja opetusta sisältävää ihmissuhdetyötä lasten kanssa, 

jotka ovat aikuisiin verrattuna heikommassa asemassa. (Malin 2006.) Oma ja työ-

yhteisön yhteinen itsearviointi on myös jatkuvan oppimisen kannalta välttämä-

töntä, sillä yhteinen reflektointi on Kolbin (2014) kokemuksellisen oppimisen 

mallin mukaan yksi olennainen osa-alue oppimisen ja kehittymisen jatkuvassa 

kehämäisessä syklissä.  

Päiväkodeissa toiminnan säännöllinen arviointi ja kehittäminen tapahtuu 

pitkälti viikoittaisissa tiimipalavereissa, jotka ovat usein ainoita mahdollisuuksia 

ryhmän henkilökunnalle keskustella keskeytyksettä ja ilman vastuuta lapsista 
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(Venninen 2007). Kasvattajilla on Suomessa suuri vastuu paikallisesti tapahtu-

vasta oman työn kehittämisestä ja arvioimisesta, sillä nykyinen varhaiskasvatus-

laki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat varhaiskasvatuksen 

järjestäjät säännöllisesti arvioimaan toimintaa sekä kirjaamaan sen toteuttaminen 

paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 

§; OPH 2018; Repo 2017.) Työn kehittämisessä yhteinen itsearviointi pohjautuu 

toimijoiden väliseen luottamukseen. Henkilöiden väliseen luottamukseen poh-

jautuvalla arvioinnilla pyritään tuottamaan arviointikulttuuria, jossa kontrolliin 

perustuvan menetelmän sijaan arviointi pohjautuu toimijoiden välisiin avoimiin 

keskusteluihin, joiden tarkoituksena on löytää toiminnasta sekä vahvuuksia että 

kehittämistarpeita. (Repo ym. 2019.) Onkin selvää, että laadukas inklusiivinen 

varhaiskasvatus edellyttää kasvattajalta jatkuvaa oppimista ja toiminnan arvioi-

mista, joissa pyritään etsimään yhä parempia keinoja tavoitteiden saavutta-

miseksi (Ainscow 2005). 

Toiminnan vahvuuksien ja kehittämistarpeiden löytäminen ryhmäkohtai-

silla itsearvioinneilla sisältää kuitenkin haasteita. Yhteinen toiminnan arviointi 

vaatii yksilöltä uskallusta ja luottamusta työyhteisöön, jotta kriittinen arviointi 

on mahdollista (Malin 2006). Tärkeää olisikin painottaa itsearvioinnin olevan 

keino pyrkiä auttamaan varhaiskasvatushenkilöstöä parantamaan kasvatuksen 

laatua yhteisesti, eikä arvioimaan yksittäisten henkilöiden suoriutumista (Repo 

ym. 2019). Erilaiset konfliktit, joissa tunteet nousevat esille henkilökunnan kes-

ken, ovat varhaiskasvatustyössä kuitenkin usein osa työtä, sillä työtä tehdään tii-

viisti yhdessä erilaisten ihmisten kesken (Rodd 2013). Olennaista erilaisissa työ-

hön liittyvissä kiistoissa onkin se, miten kiistat onnistutaan ratkomaan, sillä yk-

silö peilaa uutta konfliktia aina edellisten kiistojen kautta ja näin jokainen kon-

flikti osaltaan viitoittaa työyhteisön toimintaa tulevaisuudessa (Keyton 1998).  

On myös tilanteita, joissa paikallisen tason itsearviointi ei välttämättä ole 

tarkoituksenmukaista. Tilanteissa, joissa arvioitava tilanne on ristiriitainen tai ar-

vioitavat asiat sisältävät erityisen paljon asiaan ladattuja tunteita, voi olla suosi-

teltavaa ottaa ulkoinen arvioitsija itsearvioinnin tulosten ja johtopäätöksen teke-

misen turvaksi. Myös jotkin työhyvinvointiin liittyvät tekijät voivat olla itsearvi-
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oinnin onnistumisen esteenä ja ne olisikin syytä ratkaista ennen henkilöstön it-

searviointiprosessia. (Malin 2006.) Tavoitteellinen itsearviointi edellyttää var-

haiskasvatushenkilöstöltä reflektiivistä työotetta eli kykyä ja halua pyrkiä arvi-

oimaan omaa toimintaa mahdollisimman objektiivisesti, jotta myös väistämättö-

mät konfliktitilanteet pystytään ratkaisemaan erilaisista suurista tunteista huoli-

matta (Vlasov ym. 2018). Avain inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen 

on reflektiivinen työote, sillä se on yksi inklusiivisen varhaiskasvatuksen kulma-

kiviä (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017a).  

Varhaiskasvatushenkilöstön itsearviointeja tutkimalla on huomattu, että 

laadun ulkoisten arviointien tulokset ja henkilöstön itsearvointien tulokset eroa-

vat usein toisistaan (Sheridan 2001). Laadukkaan varhaiskasvatuksen tuottajat 

arvioivat omaa toimintaa usein heikompilaatuiseksi kuin se ulkoisin mittarein 

arvioituna oli. Vastaavasti heikomman laadun yksiköiden henkilöstöllä oli taipu-

musta yliarvioida heidän tuottamansa varhaiskasvatuksen laatua. Epäkohtaan 

voidaan vaikuttaa tarjoamalla henkilöstölle helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmu-

kaisia itsearviointimenetelmiä, jotta itsearvioinnit voitaisiin ottaa osaksi jokapäi-

väistä toiminnan arviointia. Lisäksi tarvitaan ulkoista arviointia, jonka avulla 

saadaan ulkopuolinen näkökulma omaan tai työyhteisön toimintaan. Näin ulkoi-

nen arviointi ja itsearviointi toimivat yhdessä katalyyttina kriittiselle toiminnan 

tarkastelulle ja voivat syventää henkilöstön välisiä keskusteluja toiminnasta ja 

sen tavoitteista. (Sheridan 2001, 4, 109-110.) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYK-
SET 

Tässä tutkimuksessa inklusiivisen varhaiskasvatuksen tutkimukseen tuodaan 

vähemmän tutkittu näkökulma eli varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arvi-

ointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatushenkilöstö 

asennoituu inklusiiviseen varhaiskasvatukseen, millä tavoin he käyttävät inklu-

siivisen varhaiskasvatuksen reflektointityökalun itsearviointilomaketta sekä 

mitä hyötyjä he kokevat saavansa reflektointityökalun itsearviointilomakkeen 

käytöstä inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten varhaiskasvatushenkilöstö asennoituu inklusiiviseen varhaiskas-

vatukseen? 

2. Millä tavoin varhaiskasvatushenkilöstö käyttää inklusiivisen varhaiskas-

vatuksen itsearviointilomaketta? 

3. Millaisia hyötyjä varhaiskasvatushenkilöstö kokee itsearviointilomak-

keen käytöstä olevan varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden tehostami-

sessa? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuskonteksti  

Tutkimuksessa pureuduttiin henkilöstön kokemuksiin inkluusiosta ja yhteisen 

reflektointityökalun käytöstä, joten oli perusteltua päätyä selvittämään edellä 

kuvattuja tutkimusongelmia (ks. luku 3) laadullisen tutkimuksen ja tarkemmin 

sisällönanalyysin avulla (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Laadullinen tutkimus-

kenttä on kuitenkin laaja ja se voidaan kuvata sateenvarjokäsitteenä, joka pitää 

sisällään monia erilaisia tutkimusstrategioita, joilla on yhteneväisiä piirteitä 

(Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005; Willis 2008, 200). Esimerkkinä yh-

teneväisyyksistä on samankaltainen tieteenfilosofinen näkemys todellisuudesta, 

joka rakentuu sosiaalisesti ilman, että on yhtä tiettyä havaittavissa olevaa todel-

lisuutta, vaan useita tulkintoja ja kokemuksia todellisuudesta. Näin ollen tutkija 

ei löydä tietoa, vaan rakentaa sitä. (Merriam & Tisdell 2016, 8-9.) Aineistolähtöi-

sen sisällönanalyysin käytön takia (ks. luku 4.4) tutkimus asemoituu laadullisen 

tutkimuksen kentällä niihin analyysimuotoihin, joita ei lähtökohtaisesti ohjaa jo-

kin teoria tai tieteenfilosofinen näkökanta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78).  

Tutkimuksessa käytetyn inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintaympä-

ristöjen havainnointia, reflektointia ja itsearviointia varten kehitetyn arviointilo-

makkeen (ks. liite 1) tausta on laajassa Inclusive Early Childhood Education 

(IECE) -hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2017 Euroopassa. Hankkeen 

tavoitteena oli tunnistaa ja analysoida inklusiivisen varhaiskasvatuksen tärkeim-

piä ominaisuuksia ja koota niitä yhteen kansallisen kehittämisen tueksi. Hank-

keen edetessä mukana olleet asiantuntijat kokivat tarpeelliseksi kehittää työka-

lua, jolla varhaiskasvatuksessa voidaan arvioida ja kehittää inklusiivisuutta. (Eu-

ropean Agency for Special Needs and Inclusive Education 2017a.)  

Hankkeessa kehitetyn reflektointityökalun avulla varhaiskasvatushenki-

löstö voi yhdessä havainnoida ja arvioida omaa työympäristöä ja asettaa omalle 

kehittämistyölle tavoitteita. Itsearviointityökalu koostuu kahdeksasta kysymys-

sarjasta, joista jokainen käsittelee yhtä varhaiskasvatuksen osa-aluetta (ilmapiiri, 
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sosiaalinen ympäristö, lapsilähtöisyys, fyysinen ympäristö, välineet ja materiaa-

lit, vuorovaikutus, oppimis- ja opettamisympäristö sekä perheiden osallisuus). 

Itsearviointityökalua on jo aikaisemmin koekäytetty kolmessa yliopistossa ja sen 

toimivuutta ovat eri maissa arvioineet esimerkiksi varhaiskasvatuksen johtajat ja 

lasten vanhemmat (ks. European Agency for Special Needs and Inclusive Educa-

tion, 2017a). Tässä tutkimuksessa tutkittiin kyseisen itsearviointityökalun käyt-

töä ja hyödyllisyyttä lapsiryhmätasolla varhaiskasvatushenkilöstön näkökul-

masta sekä heidän asennoitumistaan inklusiivista varhaiskasvatusta kohtaan.  

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseen osallistui kuusi varhaiskasvatuksen työntekijää kahdesta eri yksi-

köstä eräästä eteläsuomalaisesta suuresta kaupungista. Tutkimuksen saatekir-

jeen (ks. liite 3) ja reflektointityökalun (ks. liite 1) ohjeiden mukaan tutkittavat 

olivat etukäteen tutustuneet ja käyttäneet varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden 

arviointiin tarkoitettua valmista itsearviointilomaketta yhdessä oman työskente-

lytiimin kanssa ennen tutkimushaastatteluja. Tutkimuksessa ei muilla tavoilla 

ohjattu tai seurattu lomakkeen käyttöä ennen haastatteluja, jotta henkilöstön ko-

kemukset lomakkeen käytöstä ja hyödyllisyydestä saataisiin mahdollisimman 

todenmukaisesta työympäristöstä ilman ulkopuolista ohjausta. Esiopetusryh-

män henkilöstöllä (ks. taulukko 1) aikaa lomakkeen käytölle oli kolme viikkoa ja 

muilla haastateltavilla viisi viikkoa.  Koska inkluusio on monitulkintainen ja osin 

abstrakti ilmiö, saatekirjeessä kokoavasti määriteltiin tässä tutkimuksessa inklu-

siivisuudella tarkoitettavan, miten aivan kaikkien lasten tarpeet pystytään huo-

mioimaan päiväkodin arjessa. Tutkimukseen osallistujista muodostettiin pseu-

donyymit tehtäväkuvan perusteella (ks. taulukko 1). Kaikki tutkittavat olivat su-

kupuoleltaan naisia. 

Kaikkien haastateltavien ryhmien henkilöstörakenne oli tavanomainen, 

sillä jokaisen haastateltavan ryhmässä toimi yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja 

kaksi lastenhoitajaa. Haastatelluista neljästä varhaiskasvatuksen opettajasta vain 

yhden koulutustausta oli kasvatustieteen kandidaatti, mikä ei anna tyypillistä 

kuvaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutustaustojen suhteellisista määristä. 
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Viimeisimmän tilaston mukaan vuodelta 2012 kasvatustieteen kandidaatteja ja 

maistereita oli 19 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevistä ja 

sosionomeja (sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto) 24 prosenttia 

(Alila ym. 2014, 131). Haastateltavien lapsiryhmät olivat tavanomaisia päiväkoti- 

ja esiopetusryhmiä. Ryhmien koko vaihteli lasten iän mukaan, koska alle kolmi-

vuotiaiden lasten osalta ryhmässä tulee olla yksi koulutettu työntekijä neljää 

lasta kohden ja kolme vuotta täyttäneiden osalta suhdeluku on yhden suhde kah-

deksaan (Valtioneuvoston asetus 753/2018). 

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen informantit ja lapsiryhmät, joissa he työskentele-

vät2 

 VO1 LH1 VO2 LH2 VO3 VO4 

Työkokemus 

alalla yhteensä 

6v 32v 5v 10v 18v  20v 

Koulutus-

tausta 

Sosio-

nomi 

Päivä-

hoitaja 

Kasva-

tustie-

teen kan-

didaatti 

(opinnot 

kesken) 

Lasten-

ohjaaja 

Sosio-

nomi 

Sosionomi 

Ryhmän las-

ten lukumäärä 

13 

 

21 

 

23 20 

Ryhmän ikära-

kenne  

0-3v Esiopetus 

 

3-5v 2-5v 

Tuen tarpeet 

ryhmässä 

S2-lapsia 5 

 

3 tehostetun tuen 

lasta 

 

1 lapsi, 

jolla pu-

heenvii-

västymä 

1 lapsi, jolla 

pedagoginen 

tuki.  

3 lasta, jolla 

VEO:n tuki3 

 
2 Taulukossa VO = Varhaiskasvatuksen opettaja LH = Lastenhoitaja 
3 Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toteuttama tukitoimi (pedagogisen tuen kevennetty 
muoto) 
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Lasten tuen tarpeista taulukkoon (ks. taulukko 1) on merkitty vain tuen tarpeet, 

jotka on virallisesti tunnistettu ja kirjattu lasten varhaiskasvatus- tai esiopetus-

suunnitelmiin. Niiden lisäksi ryhmissä on lapsia, jotka haastateltavien mukaan 

tarvitsisivat vahvempia tukitoimia, mutta niitä ei ole vielä virallisesti tunnistettu. 

VO2:n ja LH2:n esiopetusryhmässä on kaksi lasta, joille tullaan hakemaan al-

kuopetuksessa erityistä tukea. Lisäksi VO3:n ryhmässä on myös yksi mahdolli-

nen autismikirjon lapsi, yksi lapsi, joka on mahdollisesti saamassa ADHD-diag-

noosin, kaksi lasta, joilla on mahdollisesti puheenviivästymää ja lisäksi opettajan 

mukaan ”muutamia” lapsia, jotka tarvitsisivat vahvempaa sosioemotionaalista 

tukea. 

4.3 Tutkimusaineiston keruu 

Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina talvella 2020. Menetelmäksi valikoitui yk-

silöhaastattelu, koska tutkimuksessa tutkittiin yksilön kokemuksia ja yksilöhaas-

tattelussa ihminen lähtökohtaisesti pääsee kertomaan omista kokemuksistaan 

mahdollisimman vapaasti ja näin luomaan merkityksiä aiheesta aktiivisena osa-

puolena. Lisäksi haastattelun etuna on jatkuva vuorovaikutus, joten esimerkiksi 

erilaiset täsmennykset voidaan tehdä välittömästi, mikä vähentää väärinymmär-

ryksiä haastateltavan ja tutkijan välillä. Toisaalta sosiaalisena tilanteena haastat-

teluun sisältyy väistämättä erilaisia virhelähteitä, kuten haastateltavan taipumus 

antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35-36.) Vir-

helähteitä syntyy, koska haastateltavat ainakin jossain määrin kysymyksestä toi-

seen pyrkivät määrittelemään tulkintakehyksiä, kuten mihin tietyllä kysymyk-

sellä pyritään tai mitä tutkimus pyrkii oikeasti käsittelemään. Näin ollen erilaiset 

sisäkkäin ja lomittain menevät tulkintakehykset vaikuttavat haastateltavan vas-

tauksiin erityisesti jollain tavoin arkaluontoisissa asioissa. (Alasuutari 2019, 115-

116.) Tässä tutkimuksessa virhelähteiden mahdollisuus on pyritty huomioimaan 

aineiston analyysivaiheessa kyseisen ilmiön tiedostamisella. Aineiston analy-

sointiin on paneuduttu mahdollisimman huolellisesti ja siinä on peilattu myös 

virhelähteiden, erityisesti sosiaalisesti hyväksyttyjen vastausten mahdollisuutta 

(ks. luku 4.4). 
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Haastattelut suoritettiin tutkittavien työpäivän aikana heidän työpaikoil-

laan siten, että heille oli järjestetty työpaikan toimesta riittävästi aikaa haastatte-

luun osallistumiselle. Haastatteluille järjestettiin rauhalliset tilat, joissa haastatte-

lut saatiin häiriöttömästi suoritettua ja niiden keskimääräinen kesto oli noin 20 

minuuttia. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita, joissa 

haastattelun runko oli valmiiksi suunniteltu (ks. liite 2). Vaikka haastatteluissa 

noudatettiin pääsääntöisesti luotua struktuuria, teemahaastattelun etuna oli 

mahdollisuus poiketa tarvittaessa struktuurista haastateltavan kerronnan mu-

kaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48).  Toisaalta myös varhaiskasvatushenkilöstön 

tiedetty kiivastahtinen työn päivärytmi vaikutti valintaan käyttää puolistruktu-

roitua haastattelumenetelmää: haastattelut haluttiin suorittaa mahdollisimman 

tehokkaasti, jotta ne vaikuttaisivat mahdollisimman vähän informanttien työpäi-

vään (ks. Patton 2002, 346). Haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin 

analyysia varten.  

4.4 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aineistolähtöinen si-

sällönanalyysi valittiin analyysimenetelmäksi, koska tutkimuksessa haluttiin 

pyrkiä analyysiin, joka lähtee mahdollisimman paljon aineistosta itsestään. Teo-

riaohjaavaan tai teorialähtöiseen sisällönanalyysiin verrattuna aineistolähtöisen 

analyysin avainajatuksena on, että aineistosta muodostetut analyysiyksiköt ja 

näin koko analyysi ei ole etukäteen teorialla viitoitettu, vaan aineisto itsessään 

johdattaa analyysiin. Kuitenkin analyysissa on pyritty ottamaan mahdollisim-

man hyvin huomioon, että puhdasta aineistolähtöistä analyysia on hyvin vaikea 

toteuttaa, sillä jo käytetyt käsitteet, haastattelukysymysten sisältö (ks. liite 2) ja 

tutkimusasetelma ovat kaikki tutkijan valitsemia ja siten tutkijan omat käsitykset 

tutkittavasta ilmiöstä vaikuttavat väistämättä myös saatuun aineistoon. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 80.) Näin ollen myös tämän tutkimuksen analyysi on väistä-

mättä jollain tasolla myös abduktiivista, eli tutkimusasetelmasta ja -kysymyk-

sistä lähtevää päättelyä, vaikka pyrkimyksenä on ollut tehdä analyysia vain ai-

neiston sisällön perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). 
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Vaikka tutkijan ei ole mahdollista päästä täydelliselle itsereflektion tasolle 

analyysissa, siihen jatkuva pyrkiminen kriittisen reflektion ja huolellisen aineis-

toon paneutumisen kautta on perusedellytys aineistolähtöiselle sisällönanalyy-

sille. Tässä tutkimuksessa metodisena apuna on käytetty hermeneuttisen kehän 

mallia, jonka tarkoituksena on pitää yllä tutkijan kriittistä tietoisuutta omasta ra-

joittuneesta kyvystä tulkita täysin objektiivisesti. (Laine 2018, 32.) 

 

 
KUVIO 2. Hermeneuttinen kehä (Laine 2018, 32) 

 

Yksinkertaistettuna hermeneuttinen kehä (kuvio 2) on metodi, jossa omista luon-

taisista tulkinnoista pyritään pois kehämäistä toimintatapaa noudattaen. Mallin 

mukaan tutkija luo omat spontaanit tulkinnat jo aineiston perustamisvaiheessa 

(kuviossa ”toisen ilmaisut”), mutta metodin avulla spontaaniin tulkintaan rea-

goidaan kriittisellä reflektiolla sekä aineistoon palaamisella, jolloin pyritään etsi-

mään uusia tulkintoja ikään kuin uusin silmin.  Myös näitä uusia tulkintoja koe-

tellaan reflektiolla ja aineiston tutkimisella, jotta lopulta päästäisiin mahdollisim-

man todenmukaiseen tulkintaan siitä, mitä tutkittava on tarkoittanut. (Laine 

2018, 31-32.)  

Hermeneuttisen kehän metodia hyödynnettiin koko aineiston analyysissa, 

jossa edettiin vaihe kerrallaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin tutkimusmeto-

dien mukaan (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 91-92). Aluksi ennen varsinaista ana-

lyysia aineistosta muodostettiin analyysiyksiköt. Analyysiyksiköiden muodosta-

misessa kiinnitettiin ensin huomiota tutkittavan ilmiön yleiseen kuvaukseen ja 

sen jälkeen mahdollisiin poikkeaviin kuvauksiin. Näin pyrittiin saamaan kaikki 

analyysin kannalta olennainen tieto analyysiprosessiin mukaan. (ks. Eskola 2018, 
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198.) Ensimmäisen tutkimuskysymyksen (Miten varhaiskasvattajat asennoituvat 

inklusiiviseen varhaiskasvatukseen) analyysiyksiköksi määrittyi haastattelujen 

ne sisällöt, joissa varhaiskasvatushenkilöstön puheet suoraan tai epäsuorasti 

viestivät heidän asennoitumisestaan inklusiiviseen varhaiskasvatukseen. Toi-

sessa tutkimuskysymyksessä (Millä tavoin varhaiskasvattajat käyttävät inklusii-

visen varhaiskasvatuksen itsearviointilomaketta) analyysiyksiköksi määrittyi lo-

makkeen käyttöön liittyvät ilmaukset, joilla viestittiin, miksi informantit käytti-

vät itsearviointilomaketta. Kolmanteen tutkimuskysymykseen (Millaisia hyötyjä 

varhaiskasvattajat kokevat yhteisen arviointityökalun käytöstä olevan inklusii-

visen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi) liittyen analyysiyksiköksi muodostui 

puheet, joissa sivuttiin kaikkia niitä hyötyjä, mitä informantit kokivat saavansa 

arviointilomakkeesta inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi.  

Valittujen analyysiyksiköiden johdattamina aineistosta etsittiin kaikki il-

maukset, jotka luotujen analyysiyksiköiden perusteella liittyivät tutkittaviin il-

miöihin. Alkuperäisilmaukset listattiin ja niistä muodostettiin pelkistetyt il-

maukset niiden sisällön perusteella (ks. taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä (varhaiskasvatushenkilös-

tön asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatukseen) 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Jos, ei olisi näin isoja ryhmiä, niin var-
masti on ihan hyvä asia, mutta että tällä het-
kellä, että kun ryhmäkokoja vielä kasvatet-
tiin ja sitten on tämä inkluusio, niin se ei 
vaan toimi, mutta tuota, tottakai haluaisi, 
että kaikilla olisi tasavertainen, tasapuoli-
nen oikeus kaikkeen, mutta tuota, mutta se 
on tälleen työntekijän näkökulmasta hyvin 
raskasta tällä hetkellä.” 

Ongelmana liian isot ryhmäkoot 

Työntekijät kovin kuormitet-
tuina 

Haluaisi välttää lasten segre-
gointia 

”Hmm. Kauheen kiva ideana, mutta käytän-
nössähän se ei ole toimiva.” 

 

Allekirjoittaa inkluusion taus-
talla olevat ajatukset ja arvot, 
mutta ei usko toimivuuteen 
käytännössä 
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Samaan tapaan kuin taulukon pelkistämisesimerkeistä (ks. taulukko 2) myös 

analyysiin valituista muista alkuperäisilmauksista koodattiin pelkistettyjä il-

mauksia. Pelkistämällä aineistosta karsittiin kaikki tutkimukselle epäolennainen 

pois. Huomionarvoista on se, että taulukon (taulukko 2) ensimmäisen alkuperäi-

silmauksen mukaisesti yhdestä alkuperäisestä ilmauksesta voi muodostua myös 

useampi pelkistetty ilmaus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92.) 

 Pelkistämisen jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin samaa ilmiötä 

kuvaavien käsitteiden mukaan (ks. taulukko 3). Ryhmittelyn tarkoituksena oli 

edelleen tiivistää aineistoa ja luoda perusta tutkimuksen perusrakenteelle. Ryh-

mitellyt pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin eri tasoisiin luokkiin, jotka nimettiin 

luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92.) Tämän tut-

kimuksen aineiston ryhmittely jakaantui ala- ja yläluokkiin sekä pelkkään ylä-

luokkaan (ks. esim. taulukko 4). Luokittelun jakaantumiseen vaikuttaa kuitenkin 

aina aineiston laatu, joten myös erilainen jakaantuminen on mahdollista (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 94). 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä (varhaiskasvatushenkilöstön 

asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatukseen) 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Arvot ja ajatus inkluusi-
ossa todella hyvät 

Inklusiivisten arvojen 
hyväksyminen 

 

 

 

Myönteinen asennoitu-
minen inklusiiviseen 
varhaiskasvatukseen 

Haluaisi välttää segre-
gointia 

Lapsi nähtävä yksilönä 

 

Halu toimia inklusiivi-

sesti 

 

Hyvä asia, että ei tule lei-

mautumista ja lapset saa-

vat olla lähipäiväkotiryh-

mässä 

 

 

 

Lasten tasa-arvonäkö-
kulman painottaminen 
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Varhaiskasvatushenkilöstön asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatuk-

seen jakaantui taulukossa (taulukko 3) näkyvän myönteisen asennoitumisen li-

säksi ristiriitaiseen sekä kielteiseen asennoitumisen yläluokkiin. Kielteisen asen-

noitumisen yläluokka muodostui resurssien, lasten ongelmien ja varhaiskasva-

tushenkilöstön kuormittumisen alaluokista. Ristiriitaiseen asennoitumiseen ei 

muodostunut alaluokkia. 

Taulukon mukaisesti (taulukko 3) myös muista tutkimustehtävistä muo-

dostettiin ryhmittelyt pelkistettyjen ilmausten perusteella. Siitä, millä tavoin var-

haiskasvatushenkilöstö käytti itsearviointilomaketta, muodostui kaksi yläluok-

kaa: kokeilu ja tutustuminen sekä ryhmän toiminnan kehittäminen, joka jakaan-

tui vielä kahteen alaluokkaan: henkilökunnan yhteistyöhön ja pedagogiikan ke-

hittämiseen. Arviointilomakkeen koetuista hyödyistä inklusiivisuuden tehosta-

miseksi muodostui kolme yläluokkaa: pedagoginen reflektio, lasten yksilöllisyy-

den huomioiminen ja huoltajien osallisuus. Pedagoginen reflektio jakaantui itse-

reflektion ja ryhmäreflektion alaluokkiin. Vastaavasti lasten yksilöllisyyden huo-

mioiminen jakaantui osallisuuden ja taitojen kehittämisen alaluokkiin. 

 Ryhmittelyn jälkeen aineisto käsitteellistettiin. Käsitteellistämisellä tarkoi-

tetaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin viimeistä vaihetta, jossa edelleen jatke-

taan luokitusten yhdistämistä niin kauan, kuin se on analyysin kannalta järkevää. 

Tarkoituksena on analyysiin valikoidun tiedon perusteella muodostaa teoreetti-

sia, kokoavia käsitteitä, mutta kuitenkin niin, että polku alkuperäisilmauksiin 

säilyy selkeänä. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 93-94.) Tämän tutkimuksen kaikissa 

kolmessa tutkimustehtävässä analyysi jakaantui lopulta kolmeen luokkaan: ala-, 

ylä- ja pääluokkaan, joista pääluokka ylimpänä luokkana toimii analyysin kokoa-

vana käsitteenä. 

Taulukossa (taulukko 4) on kuvattu käsitteellistämisprosessi koskien var-

haiskasvatushenkilöstön asennoitumista inklusiiviseen varhaiskasvatukseen. 

Kokoavaksi käsitteeksi muodostui varhaiskasvattajien asennoituminen inklusii-

viseen varhaiskasvatukseen niin, että polku alkuperäisilmauksiin on selkeä (ks. 

taulukot 2, 3 ja 4). 
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TAULUKKO 4. Aineiston käsitteellistäminen varhaiskasvatushenkilöstön asen-

noitumisessa inklusiiviseen varhaiskasvatukseen -tutkimustehtävässä 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Inklusiivisten arvojen hy-
väksyminen 

Lasten tasa-arvonäkö-
kulman painottaminen 

 

Myönteinen asennoitumi-
nen 

 

 

 

 

Varhaiskasvattajien asen-
noituminen inklusiiviseen 
varhaiskasvatukseen 

 Ristiriitainen asennoitumi-
nen 

Resurssit 

Lasten ongelmat 

Varhaiskasvattajien 
kuormittuminen 

Kielteinen asennoituminen 

 

Samalla tavoin varhaiskasvatushenkilöstön itsearviointilomakkeen käytön ana-

lyysista muodostui kokeilun ja tutustumisen sekä ryhmän toiminnan kehittämi-

sen yläluokista lomakkeen käyttö -pääluokka (ks. liite 4). Myös koetuista lomak-

keen hyödyistä inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi -tutkimustehtä-

vässä muodostui pedagogisen reflektion, lasten yksilöllisyyden huomioimisen ja 

huoltajien osallisuuden yläluokkien kautta yksi pääluokka: lomakkeen hyödyt 

inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi (ks. liite 5). 
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4.5 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuksen teossa on noudatettu hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtö-

kohtia (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Aineiston hankintaan liit-

tyen ennen tutkimuksen aloittamista kohdekaupungilta pyydettiin kirjallinen 

lupa tutkimuksen toteuttamiseen heidän varhaiskasvatusyksiköissään. Tutkitta-

vat valikoituivat tutkimukseen heidän oman kiinnostuksensa kautta ja heille on 

ennen tutkimukseen osallistumista kerrottu tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta 

saatekirjeellä (ks. liite 3). Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ennen 

tutkimusta kaikki tutkimukseen osallistujat ovat saaneet luettavaksi tutkimuk-

sen tietosuojailmoituksen, jossa on seikkaperäisesti kuvattu tutkimuksen henki-

lötietojen käsittely ja heidän oikeutensa henkilötietojen käsittelyä kohtaan (ks. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016).  

Tietosuojailmoituksen ja läpinäkyvän tutkimuksesta tiedottamisen lisäksi 

myös haastattelutilanteet pyrittiin luomaan mahdollisimman luottamukselli-

siksi. Haastatteluissa tutkittaville korostettiin vapaaehtoisuutta ja mahdolli-

suutta kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Haas-

tatteluiden jälkeen haastatteluaineiston säilyttämisessä on toimittu tietosuojalain 

noudattamisen lisäksi myös Jyväskylän yliopiston tietosuojaohjeiden mukaisesti 

(ks. Jyväskylän yliopisto 2019). Tässä tutkimuksessa informanttien tunnistetta-

vuus aineistosta on poistettu pseudonymisoinnilla eli kaikki suorat tunnistetie-

dot on poistettu jo aineiston perustamisvaiheessa. Aineiston luomisen jälkeen 

haastattelutaltioinnit hävitettiin välittömästi EU:n tietosuoja-asetuksen mukai-

sesti (ks. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016). Myös tutkimuksen analyy-

sissa ja raportoinnissa on pyritty hyvän tieteellisen käytännön mukaiseen avoi-

muuteen ja tarkkuuteen (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019), jotta tut-

kimusta voidaan arvioida mahdollisimman helposti ja täsmällisesti. 
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5 TULOKSET 

5.1 Varhaiskasvatushenkilöstön asennoituminen inklusiivi-
seen varhaiskasvatukseen 

Varhaiskasvatushenkilöstön asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatuk-

seen oli pääosin ristiriitaista. Periaatteellisella tasolla henkilöstö ymmärsi in-

kluusion hyödyt ja tärkeyden lapsille, mutta omakohtaiset kokemukset in-

kluusion toteuttamisen esteistä, kuten puuttuvat resurssit ja liian suuret ryhmä-

koot tekivät asennoitumisesta ristiriitaisen. Lisäksi osin oli myös kielteistä asen-

noitumista inklusiiviseen varhaiskasvatukseen lasten ongelmien, resurssien vä-

hyyden ja varhaiskasvatushenkilöstön kuormittumisen takia. 

5.1.1 Myönteinen asennoituminen 

Periaatteellisella tasolla asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatukseen oli 

kuitenkin myönteistä. Henkilöstö allekirjoitti ja piti tärkeänä inklusiivisia ar-

voja: ”No arvomaailman puolesta mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeätä, että 

niin kuin nähtäisi se että, niin kuin, että tavallaan, että on tota, niin niin, itse ajat-

telen, että ihan rikkaus sille ryhmälle, että nähdä niin kuin….[erilaisuutta]” 

(VO1). Myönteinen asennoituminen näkyi myös lasten tasa-arvon näkökulman 

painottamisena:  

”Mutta sitten onhan siinä se hyvä asia, että he ovat siellä omassa ympäristössä kaikkien 
niiden kavereiden kanssa ketä on jo heillä, että tavallaan ei joudu heistä eroon ja ei ole 
sitä leimaamista, mitä ehkä joskus sitten erityisryhmistä saattaa tulla, mutta tuota, ehkä 
se niin kun, että lisäresursseja pitäisi olla huomattavasti enemmän meillä käytössä, että 
me pärjättäisiin. Ihan suoraan sanottuna.” (VO2) 

Osalla myönteiseen asennoitumiseen oli vaikuttanut omat kokemukset inklusii-

visen varhaiskasvatuksen tuomista hyvistä puolista toimintaan: 

”No minun mielestäni hyvä esimerkki tästä asiasta on se kun meillä on nyt osa lapsista 
siirtymässä esikouluun ja sitten meillä on lapsi, jonka kohdalla on tällainen tehostettu s2-
opetus on tarpeellista ja siitä puhuin vanhemmille ja nykyään siihen esiopetushakemuk-
seen laitetaan vain semmoinen raksi siihen hakemukseen. Minä huomasin heistä sellaisen 
jännityksen ja pelon ja sitten minä kerroin, että tällä hetkellä se esiopetus tapahtuu silti 
samoissa yksiköissä eikä tarvitse lähteä mihinkään kauas. Sitten minä näin sen vanhem-
pien helpotuksen. Minun mielestä siinä on se kolikon hyvä puoli.  Se on niin kuin per-
heille aina helpommin saavutettavissa ja se ei eriytä niitä lapsia jonnekkin toisaalle vaan 
he ovat tässä meidän kanssamme” (VO4)  



 
 

 

38 

Kyseinen opettaja kiteyttää hyvin inkluusion tuomia etuja, jotka myös muissa 

haastatteluissa nousivat vahvasti esille inkluusioon liitettyinä myönteisinä asi-

oina. Kuvatun kaltaiset kokemukset inkluusion eduista ovat tärkeitä myönteisen 

asennoitumisen muodostumisessa, mihin viittaa myös se, että inkluusioasentei-

den on todettu muuttuneen myönteisemmiksi, kun varhaiskasvatushenkilöstö 

on päässyt toimimaan pitempään inklusiivisessa ympäristössä (Lee ym. 2015). 

5.1.2 Ristiriitainen asennoituminen 

Edellisessä luvussa ollut opettajan (VO2) sitaatti kuvaa myös hyvin haastatelta-

vien kokemuksissa korostuneesti noussutta ristiriitaa asennoitumisessa inklusii-

viseen varhaiskasvatukseen. Vaikka inklusiivisuuden tärkeys ymmärrettiin ja 

siihen oli sitouduttu, samalla kaikilla vastaajilla oli omakohtaisia kokemuksia 

siitä, että heidän ryhmänsä tämän hetkisillä henkilöstöresursseilla inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen laadukas toteuttaminen ei onnistunut. Resurssit koettiin 

liian pieninä, jotta inkluusion periaatteiden mukaista laadukasta varhaiskasva-

tusta olisi voitu toteuttaa: 

”Vähän ristiriitaisesti. Varsinkin tällä hetkellä, kun meillä on todella paljon niitä kellä ei 
ole mitään tukitoimia, että ja resurssit… lisäresurssit on mitä on, niin en ole ainakaan 
vielä sitä löytänyt sitä niin kuin…… sitä kaikkea hyvää siitä, että enemmänkin tällä het-
kellä kuormittaa, että toivottaisiin, että saataisiin lisää resursseja siihen, siihen arjen pyö-
rittämiseen” (VO3) 

Asennoitumisen ristiriitaisuus oli kuvaava piirre kaikkien informanttien vas-

tauksissa: henkilöstö oli suurimmaksi osin sitoutunut tekemään töitä inklusiivis-

ten toimintamallien mukaisesti, mutta kokemukset resurssien puutteesta, liian 

suurista ryhmistä, usein koetusta kiireestä ja niiden aiheuttamista riittämättö-

myyden tunteista tekivät asennoitumisesta ristiriitaista. Ristiriitainen asennoitu-

minen näkyi myös turhautumisena varhaiskasvatuksen toteuttamisesta päättä-

viin tahoihin: 

”Minun mielestäni vähän niin kuin äsken sanoin, että periaate on todella hyvä, mutta 
siinä pitää ehkä terävöittää sitten päättäjien tasolta sitä, että niitä resursseja on sitten 
enemmän oikeasti, kun on puhuttu siitä, että ne resurssit sitten viedään lasten luo, niin 
näinhän ei ole kuitenkaan kaikilta osin tapahtunut. Arjessahan usein aina pärjätään joten-
kin, paremmin tai huonommin, mutta se, että se on siltä lapselta pois, jos se ei saa niitä 
tukitoimia, mitä hän oikeasti tarvitsisi. ” (VO4) 
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Myös kysyttäessä varhaiskasvatuksen kentän yleistä mielipidettä suhtautumi-

sesta inkluusioon, haastateltavat uskoivat yleisen mielipiteen olevan samankal-

tainen kuin heillä:  

”Mä ainaki luulisin, että moni on niin kuin samoilla linjoilla, että ajatuksena hyvä ja se, 
että tuota ei ole vain sitä kapeata normaalimuottia vaan siihen, erilaisuus on rikkaus, 
mutta että tosiaan sitten et se tehtäis sitten niin kuin lapsen etu edellä, eikä budjetti- tai 
muista syistä, että se olisi se lapsi siinä keskiössä. Uskoisin, että suurin osa ajattelee sil-
leen.”(VO2) 

Vertailtaessa aikaisempiin tutkimuksiin tulokset henkilöstön ristiriitaisesta ja 

osin kielteisestä asennoitumisesta näyttäytyvät varsin odotetuilta. Koetusta re-

surssipulasta on raportoitu paljon myös viime aikoina (ks. esim. Eskelinen & 

Hjelt 2017; Repo ym. 2019; Tuominen 2019) ja inklusiivisten ryhmien pienem-

mistä resursseista tiedetään ainakin ruotsalaisen varhaiskasvatuksen konteks-

tissa (Lundqvist ym. 2016). Tiedetään myös, että henkilöstön oma ammatillinen 

rooli ja tietämys vaikuttavat inkluusioasenteisiin (Lee ym. 2015), mikä näkyy 

myös tämän tutkimuksen informanttien ymmärryksenä inkluusioperiaatteiden 

mukaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen tärkeydestä ja sen hyvistä vaiku-

tuksista lapsiin.  Voi siis olla mahdollista, että myös laajemmin varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön keskuudessa koetaan ristiriitaisuutta asennoitumisessa inklusii-

viseen varhaiskasvatukseen. 

5.1.3 Kielteinen asennoituminen 

Osin oli nähtävissä myös kielteistä asennoitumista inklusiiviseen varhaiskasva-

tukseen. Monien vastaajien kielteisyys näytti johtuvan negatiivisista kokemuk-

sista inkluusiosta, kuten inkluusion nimissä tehdyissä säästötoimissa ja sitä 

kautta henkilöstön kuormittumisen kokemuksina: 

”No edelleen varmaan sama, että hyvä niin kauan kunnes niin kuin huolehditaan siitä, 
että on oikeat resurssit, että. Että tuota. Mä itse aikaisemmin olin yhden vuoden erityis-
ryhmässä ja seuraavana vuonna se ei enää ollut erityisryhmä, mutta minulla oli täsmäl-
leen samat lapset ja yksi vähempi henkilökuntaa, että niin kuin tällaisia kokemuksia, kun 
on, niin sitten on itse silleen, että ei tämä niin kuin palvele ketään sitten niin kuin taval-
laan viedään sekin, niin kuin tavallaan… Että tuota… Et, et. Että sulla olisi niin kuin….. 
Että jos tulee kauheen riittämätön olo henkilökunnalle, niin sittenhän vaan ihmiset uu-
puu ja on poissa ja ei jaksa sitäkään vähää niin kuin tiedätkö…. Että tavallaan että siinä 
säilyisi sitten semmoinen, kuitenkin, että sitä työtä voisi tehdä niin kuin ammatillisesti 
hyvin, riittävän hyvin.” (VO1) 
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Myös aiempi tutkimus tukee kielteisen asennoitumisen muodostumiseen liitty-

viä syitä. Asenteiden muodostumiseen on todettu vaikuttavan se, millaisia koke-

muksia yksilöllä on aikaisemmin ollut inkluusiosta sekä kuinka inkluusion käsite 

on ymmärretty (Pinola 2008). Kielteistä asennoitumista perusteltiin lapsen edulla 

ja resurssien puutteen kokemuksina: 

”Toimii varmaan osittain ja tiettyjen lasten kanssa, mutta ei kaikkien lasten kanssa. Toi-
sille lapsille sopii edelleenkin pienryhmä. He ovat (osoittaa viereistä ryhmätilaa) pedago-
gisesti vahvistettu pienryhmä ja siellä on muutama lapsi jotka eivät pärjää nyt kun he 
siirtyvät koulun tiloihin päiväkodin tiloista, niin jo se siirtymä on vaikea. Täällä on niin 
paljon meteliä ja muuta. Saatika se, että he olisivat isossa ryhmässä. Eihän siitä tulisi mi-
tään. Ja se on nimenomaan sitä lasta ajatellen, ei nyt niin kasvattajia. Vaan, että se on sille 
lapselle vaikea paikka. Niin ei toimi kaikille. Osalle kyllä ja hyvä niin kuin sanoinkin, että 
minun mielestäni se on hyvä idea, mutta sitten myös pitäisi resursseja saada niin kuin li-
sää. Että se toteutuisi ja olisi niin kuin tasa-arvoisia kaikki lapset.” (LH2) 

Kuitenkin kielteisissä kannanotoissa inkluusiota kohtaan puolustettiin nimen-

omaisesti juuri integroituja erityisryhmiä. Sama ilmiö huomattiin myös, kun tut-

kittiin varhaiskasvatuksen erityisopettajien ajatuksia inkluusiosta ja heidän työ-

hönsä kohdistuneista muutoksista (ks. Viljamaa & Takala 2017). Myös osa asian-

tuntijoista ja tutkijoista pitää integroituja erityisryhmiä inkluusioperiaatteiden 

mukaisina (Pihlaja 2009), joten tässä tutkimuksessa esiin tulleet kielteiset asen-

noitumiset eivät edusta erityisen vahvan vastustuksen siipeä, ja edellä esitetyn 

näkökulman mukaan ne voivat mennä jopa inkluusioajattelun piiriin. 

5.2 Varhaiskasvatushenkilöstön kokemukset itsearviointilo-
makkeen yhteisestä käytöstä 

Varhaiskasvatushenkilöstö käytti lomaketta pääosin kokeilunomaisesti yhden 

tai useamman kerran. Tiimien henkilöstön poissaolot vaikeuttivat lomakkeen 

käyttöä ja useampi haastateltava oli yhdessä oman tiiminsä kanssa päässyt käyt-

tämään lomaketta vain yhden kerran: ”Meillä on ollut pikkaisen hankala henki-

löstötilanne. Että tuota, me olemme käyneet tämä yhdessä läpi, mutta ei niin hy-

vin kuin oltaisiin haluttu” (VO2).  

Kun lomaketta päästiin käyttämään, sitä käytettiin pääosin motivoituneesti 

ja lomakkeen ohjeiden mukaan (ks. liite 1): ”No me olimme siis ensin tutustuttu 

siihen, mä tulostin sen kaikille ja he [lastenhoitajat] olivat niin kuin kattoneet sen 

läpi ja tavallaan tiesivät mistä puhutaan ja sitten istuimme alas ja rupesimme 
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käymään kohta kohdalta, pohdittiin sitä meidän oma ryhmän ja toiminnan kan-

nalta.” (VO2)  

Yleisesti lomakkeen käytöllä haluttiin kehittää lapsiryhmän toimintaa. Toi-

minnan kehittämiseen pyrittiin henkilökunnan yhteistyön ja etenkin lapsiryh-

män pedagogisen toiminnan kehittämisen kautta: ”… kun minä sen takia sanoin-

kin, kun meidän ryhmä voisi osallistua tähän, koska meillä on tiettyjä haasteita 

ollut tuossa ryhmässä [lapsiryhmän ja henkilöstön yhteistyön tasolla] ja minä 

ajattelin, että tässä voisi olla apua.” (VO3) Itsearviointilomakkeella haluttiin 

myös saada yleiskuvaa toiminnan inklusiivisuudesta: ”No minä toivoin tuota, 

että siitä tulisi sellaista konkreettista niin kuin minä koen että on tullutkin, mutta 

tavallaan, että se ei olisi vaan osallistumista tähän vaan, että siitä tulisi oikeasti 

sitä arviointia siitä toiminnasta ja sitten niitä kehittämiskohteita.”(VO2) 

Osalla henkilöstöstä oli oman tiiminsä kanssa myös jokin tietty pedagogii-

kan osa-alue, joihin he pyrkivät saamaan lomakkeen käytöllä tehostusta:  

”Tavoitteena oli lähinnä se, että me pysähdytään pohtimaan sitä meidän fyysistä toimin-
taympäristöämme ja sitä, että onko se tarkoituksenmukainen tämän ikäisille lapsille. 
Meillä on nyt aika paljon pienempiä lapsia, kuin mitä meillä oli ennen joulua. Ja onko jo-
tain, mitä meidän kannattaisi tehdä nyt heti sen asian eteen…” (VO4)  

Itsearviointilomaketta käytettiin myös sen ensisijaisen käyttötarkoituksen, eli tii-

min yhteisen käytön lisäksi myös omatoimisesti: ”Varmaan ehkä viisi kertaa ai-

nakin tässä [käyttänyt itse]. Minä koin sen aika hyödylliseksi.” (VO2)  

Kokonaisuutena itsearviointilomake koettiin niin lastenhoitajien kuin opet-

tajien keskuudessa helppokäyttöisenä ja helposti ymmärrettävänä: 

”Joo. joo. Ja tykkäsin kanssa just siitä, että todella tulee sitä keskustelua ja tänne pystyy 
kirjaamaan niitä asioita ja sitten että tuota saa kaikki sanottuu silleen ja jotenkin tähän oli 
kumminkin helppo kirjoittaa ja helppo ymmärtää nämä kysymykset. Että ei tarvinnut 
niin paljon tuota, niin tavallaan mietti että mitä tässä kysytään. Ja sitten luo kumminkin 
sen pohjan kaikelle keskustelulle sitten, että se.” (LH2) 

”Mun mielestä tätä oli aika helppo käyttää. Tietysti, jos kaikki olisivat ehtineet tähän tu-
tustua aikaisemmin ja ehkä olisivat kirjanneet niitä omia merkintöjään tänne jo etukäteen 
vielä helpompi. Mutta kyllä se näinkin toimi, kun mä esittelin sen asian ja siitä keskustel-
tiin ja siinä samalla kirjasin asioita ylös, niin kyllä tämä ryhditti sitä keskustelua. Aina, 
kun on joku tämmöinen valmis paketti, niin se tässä kiireisessä arjessa helpottaa sitä…” 
(VO4) 

Erityisesti juuri lomakkeen selkokielisyyttä nostettiin esille, mikä helpottaa lo-

makkeella arvioitavien ilmiöiden yhteistä läpikäyntiä: 
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”… Että ne oli niin kuin konkreettisia ne asiat mistä puhuttiin niin kaikki pystyi niistä pu-
hua, että ei ollut liian sellaista korkealiitosta, että sitten jos välillä on liian vaikeita lomak-
keita ja liian vaikeita termejä ja sanoja, niin sitten saattaa olla, että itse  opettajana kokee 
sen, että saa niin kuin yksin sitä vetää, niin tavallaan minusta oli kivaa, että myös lasten-
hoitajat pysyivät siinä keskustelussa mukana ja sitten miettii sitä omaa tekemistään, että 
miten itse pystyy vaikuttamaan siihen lapsiryhmän toimintaan ja, että miten itse toi-
mii.”(VO3) 

Kuten myös edellisestä opettajan (VO4) sitaatista tulee ilmi, valmiille ja helppo-

käyttöiselle itsearviointityökalulle oli henkilöstön keskuudessa tilausta ja sitä toi-

vottiin myös yleisempään käyttöön: ”Nämä olisi kauheen hyviä tehdä joka ryh-

mään aina, koska siihen [itsearviointilomakkeeseen] tulee mietittyä hyvin eri 

lailla asioita.” (LH2)  

Kehityskohteena lomakkeelle nousi alle kolmivuotiaiden ryhmän henkilös-

töllä tarve työkalun muokkaamisesta eri ikäryhmille sopivaksi:  

”Ja sitten, ehkä, en tiedä johtuuko meidän ikäjakaumasta, mutta meillä tuli jonkun verran 
toistoa, että sitten saattoi olla sellainen tunne, että hetkinen, tähän me, tähän tulee vähän 
samaa kuin edelliseen, että tuntui, että en tiedä olisiko, olisiko, voisiko olla erilainen ky-
symyskaavake pienemmille ja isommille, en tiedä.” (VO1) 

Yli kolmivuotiaiden tai esikouluikäisten ryhmissä porrastusta eri ikäryhmille ei 

kaivattu, joten erityisesti yli kolmivuotiaiden kanssa työskenteleville lomake vai-

kuttaa henkilöstön kokemusten perusteella valmiilta laajempaan käyttöön. 

5.3 Varhaiskasvatushenkilöstön kokemat hyödyt itsearviointi-
lomakkeen käytöstä inklusiivisuuden tehostamisessa 

Yhteinen itsearviointilomake koettiin monella tapaa hyödyllisenä inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen tehostamisessa lapsiryhmässä. Varhaiskasvattajat kokivat 

lomakkeen auttavan pedagogisen reflektion kehittämisessä niin itsereflektion 

kuin tiimin yhteisen ryhmäreflektion kontekstissa. Työkalun koettiin tuovan 

hyötyjä lasten yksilöllisyyden huomioimiseen lasten osallisuuden ja omien taito-

jen toimia inklusiivisesti kehittymisen osalta. Lisäksi varhaiskasvatushenkilöstö 

koki saaneensa hyötyjä itsearviointityökalun käytöstä myös huoltajien osallisuu-

den tukemiseen. Lomakkeen hyödyllisyys inklusiivisuuden tehostamiseksi ki-

teytyy erään lastenhoitajan kokemuksena: ”Kyllä kyllä ja sitten tätä kautta [lo-
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makkeen käytön kautta] juuri niin kuin vinkkejä siihen, että tavallaan tuli keskus-

teltua kysymysten takia siitä, että mitä voisi tehdä ja miten, että tuota, mikä var-

maan se idea ehkä olikin.” 

 

TAULUKKO 5. Varhaiskasvatushenkilöstön kokemat hyödyt reflektointityöka-

lun käytöstä inklusiivisuuden tehostamisessa 

Alaluokka Yläluokka 

- Itsereflektio 
- Ryhmäreflektio 

Pedagoginen reflektio 

 
- Osallisuus 
- Taitojen kehittyminen 

Lasten yksilöllisyyden huomioiminen 

 Huoltajien osallisuus 

 

5.3.1 Pedagoginen reflektio 

Varhaiskasvatushenkilöstön mukaan heidän pedagogiseen reflektioonsa kuu-

luva itsereflektio vahvistui itsearviointilomaketta käytettäessä (ks. taulukko 5). 

Se sisälsi sekä oman ajattelun vahvistumista että asioiden kyseenalaistamista: 

”Tavallaan herättelemään niitä ajatuksia, ettei uraudu johonkin, vaan että pystyy ajattele-
maan: hetkinen, että mitenkä me toimitaan ja että mitenkä tätä toimintaa voi kehittää. Ai-
nakin itselle suurin niin kuin ajatus siinä se, että havahtuu, että toiminko minä nyt kaik-
kien kanssa samalla lailla tai vai onko tässä jotain eroa…, että se oli ehkä se suurin anti.” 
(VO1) 

Ryhmäreflektion vahvistumisen kokemukset jakaantuivat kahteen osaan: lomak-

keen käytöstä syntyneisiin pedagogisiin keskusteluihin sekä keskusteluihin ryh-

män lapsista. Yhteisten pedagogisten keskusteluiden hyödyllisyys konkretisoitui 

esimerkiksi lapsiryhmän yleisten tukitoimien kehittämisen oivalluksina:  

”Kyllä meillä ainakin niin kuin se selkeni näiden lomakkeitten käytön jälkeen, juuri kun 
tuli monessa kohtaa just, se että miten me sitä arkea niin kuin helpotetaan, että just lisä-
tään enemmän sellaisia yksinkertaisia kuvia, että kommunikointitaulut on monimutkai-
sia ehkä tollaiselle alle kolmivuotiaalle, että semmoisia selkeitä yksittäisiä kuvia.” (LH1) 

Keskustelut ryhmän lapsista auttoivat työskentelytiimejä reflektoimaan pedago-

giikkaa suhteessa kaikkien tasavertaiseen huomioimiseen: ”Kyllä me sitä arkea 
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käytiin ja yksittäisiä lapsia nousi myös, että miten tuota pystytään huomioimaan 

esimerkiksi ne hiljaisetkin lapset eikä vain ne, jotka jo vaatimalla vaatii sen huo-

mion ja kaikki nämä, että pystyi jo pohtimaan enemmän tämän ulkopuolelle jo.” 

(VO1) 

 Itsearviointilomake toi myös tiimin yhteisen reflektion kautta kannustusta 

ja rohkaisua toimia inklusiivisesti, kun lomakkeen käytön avulla huomattiin yh-

dessä asioita, joissa on jo onnistuttu: ”Meillähän tosiaan näyttää toimivan suh-

teellisesti asiat. Mikä on ihan hauska huomata.” (LH2) 

 Lisäksi yhteinen lomakkeen käyttö auttoi ymmärtämään työkavereita ja 

heidän näkemyksiään paremmin ja toisaalta myös avaamaan keskustelua yhtei-

sessä työskentelytiimissä: ”Ja sitten aina tällaisen kautta kumminkin tulee aina 

vähän erilailla todella mietittyä niitä asioita ja keskusteltua toisenkin kanssa ja 

että…  Huomaa, että toinen ei ehkä ajattelekaan asioita samalla tavalla kun mitä 

itse on ajatellut, että siitä aina syntyy kumminkin sellaista hyvää keskustelua.” 

(LH2) 

 

5.3.2 Lasten yksilöllisyyden huomioiminen 

Yhteisen itsearviointilomakkeen käytöllä inklusiivisuus tehostui, koska lasten 

yksilöllisyys pystyttiin huomioimaan paremmin. Lasten yksilöllisyyden huomi-

oiminen kehittyi, koska varhaiskasvatushenkilöstön taidot toimia inklusiivisesti 

kasvoivat ja henkilöstö tiedosti toimia, jotka lisäsivät kaikkien lasten osallisuutta 

ryhmissä: 

”…että on meillä tällaista aistiyliherkkyyttäkin ja tämmöisiä niin kuin miten me pysty-
tään heitä saada enemmän mukaan ryhmään ja ihan sitten, jos on yksinäisiä lapsia, niin 
sitten miten he saisivat enemmän kavereita, että vaikka näennäisesti näyttää, että leikit 
sujuu, niin onko siellä oikeasti... Kuuluuko porukkaan ja näin, jotta et sitten tuetaan niitä 
kaikkia ja enemmänkin sitten ihan konkreettisesti mietittiin, että nyt on välillä annettu 
leikkiä silleen, että meillä on leikkitaulu, mistä lapset valitsevat leikkejä, niin saattaa olla 
kolmekin lasta, niin nyt laitetaan ennemmin niin kuin, että kaksi tai neljä, että ei ole sitä, 
että yksi jäisi ulkopuolelle, vaan mahdollistaa lapselle sellaisia niin kuin hyviä leikkipo-
rukoita.” (VO3) 

Henkilöstön taitojen kehittyminen toimia inklusiivisesti näkyi edellä kuvatun 

pohdinnan tapaisesti pohdintojen ja konkreettisemmin ryhmän toimintakulttuu-

rin inklusiivisemmaksi muokkaamisen kautta. Työkalun avulla esimerkiksi eräs 
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opettaja kehittyi näkemään myös, kuinka toimintavälineillä ja materiaaleilla on 

tärkeä merkitys osana inklusiivista toimintaympäristöä:  

”No. Yksi mitä tuli myös esiin, mikä tuli kun kysyttiin näistä materiaaleista ja välineistä 
niin, tosiaan se monikulttuurisuus ja rupesin sitten pohtimaan meidän kirjoja, että taval-
laan miten vanhanaikaisia ne ovat ja osa on jouduttu poistamaan, kun siellä on sellaista 
juttua mikä ei ihan sovi sitten.” (VO2) 

Kaikkien lasten osallisuuden lisääntyminen nousi myös selkeästi esiin niin koko 

ryhmän kuin yksittäisten lasten osalta. Henkilöstö sai lomakkeen avulla uusia 

ajatuksia ja toimintatapoja, kuinka lisätä erityisesti niiden lasten osallisuutta, 

jotka muuten jäävät helposti toiminnasta sivuun:  

”No, itseasiassa juuri mietittiin, että tehtäisiin enemmän niin kuin leikkiryhmiä ja leikki-
listoja ja tälleen ja saataisiin enemmän sitä porukkaa niin kuin sekoitettua ja että ei jäisi 
ketään ulkopuolelle, kun meilläkin on muutama lapsi, jotka ovat käytöksen ja muitten 
vaikeuksien takia jää helposti ulkopuolelle.” (LH2)  

Huomionarvoista on se, että lomake auttoi myös tunnistamaan lapsia, joiden 

osallisuus näennäisesti on jo vahvaa ryhmässä: 

”No just se semmonen, että tietyt lapset ottaa sen ajan jollakin joko itkemällä tai nämä nyt 
on niin pieniä, että ne ei osaa kaikkia sanoittaa, mutta että, tavallaan se tyyppi joka pärjää 
ja menee siellä, että huomioisi myös hänet, että hei, että ”minkälainen päivä sulla ja 
teetkö sinä nyt varmasti sitä mitä sinä haluat” vaikka eikä, että onko sulle vaan lyöty ju-
narata ja sinä tyydyt kohtaloosi niin kuin, että ehkä niiden hiljaisten kuuleminen.” (VO1) 

Kokonaisuutena lomake auttoi hahmottamaan, kuinka monisyinen kokonaisuus 

inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen jo lapsiryhmän tasolla on: ”Aika 

paljon tietenkin samakin asia, mutta totta kai, koska tämä niin kuin toi sen asian 

esille hyvin eri puolilta, niin se auttaa niin kuin itseänikin huomaamaan, mitä 

kaikkea siihen kuuluu, että lapset olisivat tasaveroisina tässä yhteisössä ja miten 

monta eri osa-aluetta siinä pitää ottaa huomioon, jotta näin tapahtuisi.” (VO4)  

5.3.3 Huoltajien osallisuus 

Huoltajien ja perheiden osallisuus koettiin inklusiivisuuden tehostamisessa hyö-

dyllisenä osa-alueena erityisesti sen takia, että sen on koettu jäävän helposti päi-

vittäisessä toiminnassa muuten liian vähäiseen rooliin:  

”No esimerkiksi tuo niin kuin perheiden osallisuus oli yksi. Että kun me kaikki, kun luet-
tiin tätä, niin huomattiin sieltä ja vaikka ei ehkä sitten liitetty sitä siihen työkaluun, niin 
huomattiin, että mitä siitä toiminnasta on ehkä jäänyt vähän silleen vähemmälle. Että 
tuota perheiden osallisuus oli yksi.” (VO2) 
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Lomakkeen käytön pohjalta saatiin myös konkreettisia toimia perheiden osalli-

suuden lisäämiseen: ”... Nyt sitten pohdittiin, että jos tehtäisiinkin niin kuin sel-

lainen peli-ilta mihin tulisi sitten niin kuin aikuisia. Ja sitten läheisten aamupäivä, 

että me saataisiin myös sitten niin kuin vanhempia ja läheisiä osallistettua sitten 

tähän meidän toimintaamme.” (LH2) 

 Itsearviointilomake herätti lisäksi huomaamaan, miten myös huoltajien 

osallistamisessa on samalla tavoin tärkeä pyrkiä inklusiivisten arvojen mukai-

sesti kaikkien lasten ja perheiden tasapuoliseen huomioimiseen:  

”…tai vaikka viestinnässä vanhemmille, että, jos mä laitan jostain lapsesta kuvia, niin 
”hei, olenko minä laittanut kaikista tällä viikolla kuvia vanhemmille?”, niin se oli itselle 
ehkä sellainen pysähdyttävä, että hei tää on nyt niin kuin tosi kuvauksellinen ja tulee ti-
lanteita missä se tekee jotain hassua ja on kiva laittaa vanhemmille viestiä, mutta laitanko 
minä siitä hiljaisesta, joka jää vähän syrjään, niin ”tänäänkin hän leikki tuolla syrjässä”, 
niin kuin tavallaan, että ehkä sen niin kuin huomioiminen itselle. Että minä haastan itseni 
menemään myös niihin niin kuin, että tämä lapsi haastaa minua joka päivä, mutta miten 
minä voisin niin kuin kohdata sen niin kuin ehkä uudella tavalla tai jotenkin.” (VO1) 

Opettajan (VO1) lomakkeen avulla saatu oivallus huoltajien osallistamisen tasa-

puolisuudesta on olennainen myös sen takia, että inklusiivisessa varhaiskasva-

tuksessa huoltajien osallistamisessa on tarkoitus pyrkiä aktiivisesti välittämään 

viestiä siitä, miten varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on tärkeä ja uniikki 

merkitys varhaiskasvatusyhteisölle (ks. Hermanfors 2017). 
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6 POHDINTA 

Tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatushenkilöstön asennoitumista inklusii-

viseen varhaiskasvatukseen sekä heidän kokemuksiaan sen arviointiin tarkoite-

tun valmiin yhteisen itsearviointilomakkeen käytöstä ja hyödyllisyydestä inklu-

siivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi. Tarkoituksena oli saada ajankohtai-

nen kuva henkilöstön asennoitumisesta inklusiiviseen varhaiskasvatukseen ja 

selvittää yhdessä käytettäväksi tarkoitetun itsearviointilomakkeen käyttöä ja 

hyödyllisyyttä inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamisessa henkilöstön 

käyttökokemusten kautta. 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Varhaiskasvatushenkilöstön asennoituminen inklusiiviseen varhaiskasvatuk-

seen oli ristiriitaista. Henkilöstöllä oli pääosin ymmärrys inkluusion hyödyistä ja 

sen tärkeydestä lapsille ja monella oli myös omia kokemuksia inklusiivisen var-

haiskasvatuksen tuomista hyvistä puolista. Kuitenkin henkilöstön omakohtaiset 

kokemukset jatkuvista haasteista toteuttaa inklusiivista varhaiskasvatusta riittä-

vän laadukkaasti aiheuttivat syvää ristiriitaa ja myös osittaista kielteisyyttä. Suu-

rimpina haasteina inkluusion laadukkaalle toteutumiselle koettiin liian vähäiset 

henkilöstöresurssit ja suuret ryhmäkoot sekä niiden aiheuttamat henkilöstön riit-

tämättömyyden tunteet ja uupumiset.  

Henkilöstö koki, että nykyisessä tavassa toteuttaa inkluusiota ei kaikilta 

osin pystytä noudattamaan inkluusioperiaatteita kuten lapsen yksilöllistä huo-

miointia ja tasa-arvoista kohtelua, vaikka rakenteellisesti kasvatus toteutuukin 

lähtökohtaisesti lapsen omassa lähipäiväkotiryhmässä. Huolestuttavaa inklusii-

visen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta oli se, että jokaisella haastatel-

tavalla oli kokemuksia siitä, miten omassa työssään ei ole päässyt riittämättö-

mien resurssien takia toteuttamaan riittävän laadukasta inklusiivista varhaiskas-

vatusta. Osalla henkilöstöstä oli lisäksi myös omia kokemuksia siitä, miten in-

kluusioon vedoten erityisryhmässä olleet lapset on sijoitettu tavanomaiseen ryh-
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mään, mutta erityisryhmän resurssit eivät ole siirtyneet mukana. Tällaisiin koke-

muksiin peilaten on ymmärrettävää, että inklusiivinen varhaiskasvatus aiheuttaa 

ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta osalla henkilöstöstä oli myös myönteisiä koke-

muksia omaan ryhmään saaduista hetkellisistä ulkopuolisista resursseista, 

vaikka niitä ei pidettykään täysin riittävinä jatkuvan laadukkaan inklusiivisen 

varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. 

Tulokset ristiriitaisesta asennoitumisesta saavat tukea myös aiemmista tut-

kimuksista. Niin opettajilla kuin lastenhoitajilla oli kokonaisvaltaista tietämystä 

inkluusiosta ja he ymmärsivät roolinsa tärkeyden sen laadukkaasta toteuttami-

sesta, jotka vaikuttivat myönteisesti henkilöstön asennoitumiseen inkluusiota 

kohtaan (ks. Lee ym 2015). Myös inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamista 

haastavien tekijöiden, kuten resurssien niukkuuden ja suurien ryhmäkokojen ko-

kemuksista on suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa jonkin verran aikai-

sempia tutkimuksia (ks. Eskelinen & Hjelt 2017; Tuominen 2019; Viljamaa & Ta-

kala 2015). Henkilöstön kokemusten lisäksi tukea inklusiivisten ryhmien resurs-

sien niukkuuden tuloksiin antaa tieto siitä, että erityisryhmiä ja inklusiivisia ryh-

miä verrattaessa inklusiivisissa ryhmissä on raportoitu olevan vähemmän työn-

tekijöitä ja opettajia suhteessa lapsimäärään sekä suuremmat ryhmäkoot kuin 

erityisryhmissä (ks. Lundqvist ym. 2016). 

Henkilöstö käytti yhteistä itsereflektointityökalua kokeilunomaisesti, 

mutta motivoituneesti. Henkilöstö oli sitoutunut ja halukas käyttämään itsearvi-

ointilomaketta ja sitä käytettiin ryhmän toiminnan kehittämiseen. Ryhmän toi-

mintaa haluttiin kehittää henkilökunnan yhteistyön syventämisellä ja ryhmän 

pedagogiikan kehittämisellä. Pedagogiikkaa haluttiin kehittää inklusiivisem-

maksi monilla eri osa-alueilla kuten osallisuuden ja toimintaympäristöjen alu-

eilla.  Tiimin yhteisen käytön lisäksi osa opettajista käytti lomaketta myös itse-

näisesti toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Lomake koettiin helppokäyttöisenä ja selkeänä niin lastenhoitajien kuin 

opettajien keskuudessa. Esiin nousi myös lomakkeen selkeä kieli, joka helpotti 

inkluusioon liittyvien ilmiöiden käsittelemistä. Kehityskohteena alle kolmivuo-

tiaiden kanssa työskentelevät toivoivat työkalun muokkaamista eri ikäryhmille. 
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Tutkimuksen perusteella lomake soveltuu käytettävyydeltään ja sisällöltään sel-

laisenaan 3-5 vuotiaiden ryhmien ja esiopetusryhmien henkilöstön käyttöön. 

Alle kolmivuotiaiden kanssa työskentelevien käyttökokemusten perusteella on 

syytä miettiä, pitäisikö itsearviointilomakkeessa olla kyseiselle ikäryhmälle 

omat, taaperoikäisten toimintaympäristöä ja ilmiöitä paremmin huomioon otta-

vat sisällöt. 

Lomakkeella koettiin olevan monia hyötyjä inklusiivisuuden tehosta-

miseksi lapsiryhmässä. Toiminnan pedagogisen reflektion koettiin kehittyneen 

itsereflektion sekä ryhmäreflektion kautta. Lasten yksilöllisyyden huomioiminen 

ryhmän toiminnassa parani, kun lasten osallisuutta saatiin lisättyä eri keinoin. 

Lisäksi myös henkilöstön taidot toimia inklusiivisesti paranivat niin lapsiryhmän 

toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa kuin arvioimisessa. Osa henkilöstöstä 

sai kehitettyä myös huoltajien ja perheiden osallisuutta ja sitä, miten myös huol-

tajien kanssa toimiessa on tärkeä kohdella heitä yhdenvertaisesti inklusiivisten 

arvojen mukaisesti. Huoltajien osallisuuden lisäämisen ja sen reflektoinnin koke-

mukset ovat tärkeitä tuloksia, sillä usein varhaiskasvatustyössä juuri huoltajien 

osallistaminen ja sitouttaminen varhaiskasvatukseen voi tuntua henkilöstöstä 

haastavalta (Hermanfors 2017).  

Myös koetut hyödyt pedagogisen reflektion kehittymisestä ovat tärkeitä, 

sillä sekä yksilön että kasvatusyhteisön reflektointi on avainasemassa varhais-

kasvatushenkilöstön ammatillisessa kehittymisessä (Jensen & Iannone 2018). 

Myös Kolbin (2014) kokemuksellisen oppimisen malli tukee yhteisen reflektion 

tärkeyttä kokemuksellisen oppimisen ja kehittymisen jatkumossa. Ylipäätänsä 

inklusiivisuuden tehostamisessa iso osuus on sillä, että kasvattaja tiedostaa 

omien pedagogisten ratkaisuiden vaikutukset lasten osallisuuden kasvuun, ja 

itsereflektion kehittymisen kokemukset antavat viitteitä siihen (Molbaek 2017).  

Lomakkeen avulla tapahtuvasta työskentelytiimin yhteisen reflektion kon-

tekstista huomionarvoista oli myös se, että haastateltavat eivät kokeneet yhteisen 

käytön aiheuttaneen konflikteja henkilöstön välille, vaikka niiden on todettu ole-

van melko yleisiä varhaiskasvatustyön yhteisissä itsearvioinneissa (ks. Malin 

2006; Rodd 2013). Näyttääkin siltä, että itsearviointityökalun kysymyksenasette-

lut (ks. liite 1), joissa pyritään tarkastelemaan inklusiivisen kasvatuksen laatua 
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yleisellä tasolla lapsiryhmässä ja yhteisesti henkilöstön kesken, voi helpottaa 

henkilöstön yhteistä itsearviointia verrattuna strukturoimattomaan arviointiin. 

Toisaalta osa haastateltavista oli samoista yksiköistä ja osa myös työskenteli sa-

moissa tiimeissä, joten konflikteja, jotka ovat luonteeltaan yleensä arkaluontoisia 

asioita, ei välttämättä haluttu nostaa esille.  

 Lasten osallisuuden lisäämisessä lomakkeella näyttää olevan hyötyä niin 

sellaisten lasten osallisuuden lisäämisessä, jotka muuten jäävät helposti toimin-

nasta sivuun kuin myös sellaisten, joiden osallisuus on näennäistä. Lomake on-

nistuu siis kiinnittämään uudella tavalla yksilöllisen huomion ryhmän lapsiin, 

mikä on inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutuksen yksi keskeinen elementti 

(Ainscow 2005; Ludvigsen, Creegan & Mills 2005). Henkilöstö kehittyi myös 

muissa taidoissa toimia inklusiivisesti. Esimerkiksi henkilöstön työtapa kehittyi 

oppimisympäristöjen muuttamisessa inklusiivisemmaksi erilaisten materiaalien 

ja toimintavälineiden, kuten kirjojen osalta. Tulos on tärkeä, koska kirjoilla voi-

daan helposti tuoda esille kuvaa moninaisesta maailmasta ja samalla ne antavat 

myös tärkeitä samaistumisen kokemuksia esimerkiksi kieli- tai kulttuurivähem-

mistöä edustaville lapsille (Favazza ym. 2017).  

Juuri tällaisten yksittäisten henkilöstön oivallusten takia itsearviointilo-

makkeella on oma paikkansa tukemaan inklusiivista varhaiskasvatustyötä ja sen 

arviointia. Inklusiivisesti toteutetussa varhaiskasvatuksessa ei nimittäin ole kyse 

suurista muutoksista, vaan se koostuu pikemminkin juuri edellä kuvatun kaltai-

sista pienistä oivalluksista, joiden pedagoginen painopiste on usein oppimisym-

päristöjen muuttamisessa (ks. Viitala 2018). Toki yksittäisten osa-alueiden lisäksi 

lomake auttoi myös hahmottamaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen kokonai-

suutta, mikä sekin on olennainen asia inkluusion toteuttamisessa. Kokonaisuu-

dessaan itsearviointilomake kiinnittää henkilöstön huomion monipuolisesti in-

klusiivisen varhaiskasvatuksen eri osa-alueisiin, joten sen laajempi käyttö var-

haiskasvatuksessa inklusiivisuuden tehostamiseksi on perusteltua ja suositelta-

vaa erityisesti 3-5 vuotiaiden ja esiopetusikäisten kanssa työskentelevälle var-

haiskasvatuksen henkilöstölle. 
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6.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen, kuten kaikessa laadullisen tutkimuksen 

analyysissa, myös aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa korostuu tutkijan iso 

rooli. Analyysissa tutkija etsii aineistosta merkityksiä ja tuottaa analyysin niiden 

perusteella. Tutkimusmetodien noudattamisen lisäksi tutkija tekee lukematto-

man määrän erilaisia ratkaisuja omalla rajallisella kapasiteetilla, joilla kaikilla on 

vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 84.) Näin ollen 

myös tämän tutkimuksen tuloksia on peilattava käytettyyn analyysimenetel-

mään ja analyysissa tehtyihin ratkaisuihin (ks. luku 4.4). 

Luotettavuuteen vaikuttaa myös aineistonkeruumenetelmä. Tutkimuk-

sessa on käytetty vain yhtä aineistonkeruumenetelmää, joka voi heikentää tulos-

ten luotettavuutta tai jopa tuoda tutkijalle näennäisen varmuuden tulosten paik-

kansapitävyydestä (ks. Robson 1993, 290). Monimetodinen aineistonkeruutapa 

olisikin voinut tuottaa erilaisia painotuksia tutkimuksen tuloksiin (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 39). Esimerkiksi Laineen (2018, 33) mukaan haastateltavan koke-

musten ymmärtämiseen olisi voinut olla mahdollista saada lisää syvyyttä moni-

metodisilla menetelmillä, kuten esimerkiksi haastatteluiden videoinneilla tai 

käyttämällä lisäksi hyödyksi kuvien tuottamista. Näin tulkinnasta olisi voitu tun-

nistaa paremmin mahdollisia virhelähteitä, joita pelkällä haastattelulla ei välttä-

mättä kyetty tunnistamaan. 

Aineiston keräämiseen liittyen tutkimuksen luotettavuudessa on otettava 

huomioon myös käytetty haastattelumenetelmä, jolla voi olla vaikutusta tutki-

mustuloksiin. Puolistrukturoidun teemahaastattelun heikkoutena voidaan pitää 

ennalta kirjoitettua haastattelurunkoa, joka voi estää haastattelutilanteessa haas-

tattelukysymysten ulkopuolisen näkökulman esilletuontia, mikä olisi voinut 

tulla esille muodoltaan vapaammassa haastattelussa (Patton 2002, 347). Toisaalta 

haastattelurungon muodostamisvaiheessa on pyritty ottamaan laajasti kaikki 

teemaan liittyvät ilmiöt ja näkökulmat huomioon ja lisäksi haastattelutilanteissa 

informanteille on annettu lopuksi aikaa myös aiheen vapaaseen kommentointiin 

(ks. liite 2). 
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Tutkimuksen tuloksien siirrettävyyden kannalta on huomioitava, että tut-

kimus on tehty yhden kaupungin sisällä kahdessa yksikössä. Varhaiskasvatuk-

sen laadun on todettu kuitenkin vaihtelevan kuntien ja yksiköidenkin välillä 

(Repo ym. 2019, 157), mikä viestii myös eri yksiköiden resurssien vaihtelevuu-

desta toteuttaa inklusiivista varhaiskasvatusta. Näin ollen henkilöstön asennoi-

tuminen inkluusioon ei ole siirrettävissä sellaisenaan laajempaan kontekstiin, 

sillä tutkimuksen perusteella resurssit näyttävät vaikuttavan selkeästi henkilös-

tön asennoitumiseen inklusiivista varhaiskasvatusta kohtaan. Tutkimuksen vah-

vistettavuuteen henkilöstön asennoitumisessa täytyy myös ottaa huomioon se, 

että 0-5-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevien inkluusioasenteista ei ole vielä 

riittävästi tutkimusta, jotta asennoitumiselle voitaisiin saada vahvistusta siitä, 

miten alan henkilöstö yleisesti asennoituu inkluusioon (Guralnick & Bruder 

2016). 

Tutkimuksen luotettavuuteen lomakkeen käytön osalta vaikuttaa myös se, 

että suurin osa henkilöstöstä käytti lomaketta vain kerran ja että aikaa työkalun 

käytölle ennen haastatteluja oli 3-5 viikkoa. Lomakkeen käyttö ja hyödyllisyys 

olisi voitu kokea eri tavoin, jos sitä olisi päästy käyttämään pidemmällä aikavä-

lillä. Toisaalta varhaiskasvatushenkilöstöllä on työssään verrattain vähän aikaa 

yhteiselle arvioinnille (Venninen 2007) ja myös tähän tutkimukseen osallistunut 

henkilöstö raportoi työn kiireellisyyttä, joten henkilöstön kertaluontoinen lomak-

keen käyttö saattoi vastata varsin todenmukaisesti sitä, millä tavoin erilaisiin tii-

min yhteisiin arvioinnin apuvälineisiin on mahdollista paneutua. Lisäksi tulok-

siin voi vaikuttaa myös se, että tutkittavat olivat itse halukkaita osallistumaan 

tutkimukseen ja käyttämään lomaketta. Tulokset voisivat olla erilaisia niin asen-

noitumisessa kuin lomakkeen käyttöön liittyvissä kokemuksissa, jos tutkimuk-

seen osallistujat olisi valittu eri tavalla. 

Tutkimuksen tuloksien luotettavuuden arviointiin liittyen on myös otet-

tava huomioon se, että tuloksissa painottuvat hieman enemmän varhaiskasva-

tuksen opettajien kokemukset, vaikka tutkimuksessa tarkastellaan koko lapsi-

ryhmän henkilöstön kokemuksia. Tärkeimpänä syynä opettajien kokemuksien 

korostumiseen on se, että tutkimukseen osallistujista enemmistö oli opettajia (ks. 
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taulukko 1). Kuitenkin opettajien koulutustausta ja työnkuva eroavat olennai-

sesti lastenhoitajien työstä, joten tutkimuksen tulokset olisivat voineet saada eri-

laisia painotuksia, jos lastenhoitajia olisi osallistunut tutkimukseen saman verran 

kuin varhaiskasvatuksen opettajia. Toisaalta pedagoginen kehittäminen lapsi-

ryhmissä on aina lopulta opettajan vastuulla (OPH 2018, 18), mikä näkyi myös 

opettajien syventymisessä itsearviointilomakkeen käyttöön. Tästä näkökulmasta 

katsottuna oli siten odotettua ja myös tutkimusasetelmallisesti perusteltua, että 

itsearviointilomakkeen käytön ja hyödyllisyyden osalta tuloksissa painottuvat 

opettajien kokemukset. 

6.3 Jatkotutkimustarpeet 

Henkilöstön asennoitumiseen vaikutti suuresti koetut resurssit. Inkluusioperi-

aatteiden mukaisen varhaiskasvatuksen resursseista ei kuitenkaan ole vielä kat-

tavasti tutkimusta, vaikka joitain viitteitä onkin mahdollisista pienemmistä re-

sursseista (ks. Lundqvist ym. 2016). Olisikin tärkeä saada henkilöstön kokemuk-

sien raportoinnin lisäksi (ks. Eskelinen & Hjelt 2017; Tuominen 2019; Viljamaa & 

Takala 2015) lisää määrällistä tutkimusta inklusiivisen varhaiskasvatuksen re-

sursseista, jotta henkilöstön kokemuksia voitaisiin verrata todellisiin resurssei-

hin. Henkilöstön kokemuksien todenmukaisuuden arvioimisen lisäksi saataisiin 

arvokasta tietoa siitä, onko inklusiivisen varhaiskasvatuksen resursointi riittä-

vällä tasolla kuntien ja muiden varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajien osalta. 

 Itsearviointilomake vaikuttaa tutkimuksen perusteella helppokäyttöiseltä 

ja hyödylliseltä työkalulta inklusiivisuuden tehostamiseksi etenkin 3-5-vuotiai-

den ja esiopetusikäisten ryhmissä. Jatkotutkimusta tarvitaan kuitenkin siitä, 

kuinka paljon varhaiskasvatushenkilöstöllä on ylipäätänsä aikaa yhteiseen struk-

turoituun reflektioon työssä. Tutkimus antoi vahvoja viitteitä siitä, että henkilös-

tön on vaikea järjestää tarpeeksi tiimin yhteistä reflektointiaikaa, vaikka yhtei-

seen arviointiin on velvoite (ks. varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §) ja se on myös 

laadukkaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen kannalta välttämä-

töntä (Molbaek 2017). Laajempaa käyttöä ajatellen helppokäyttöisen ja tehokkaan 

inklusiivisen varhaiskasvatuksen itsearviointilomakkeen hyödyt voivat jäädä 
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monissa työskentelytiimeissä vähäisiksi, jos henkilöstöllä ei ole riittävästi yh-

teistä aikaa lomakkeen avulla tapahtuvaan reflektointiin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Reflektointityökalu varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin 
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Liite 2. Haastattelurunko 

 

Taustatiedot 

 

-Millainen koulutustausta? 

-Kuinka paljon työvuosia takana? 

 

-Lapsiryhmän koko ja ikäryhmä?  Millaisen tuen tarpeisia lapsia ryhmässä? 
Onko mitään pedagogisia painotuksia tai hankkeita menossa?  

-Millainen on ryhmänne henkilöstörakenne? 

-Kuinka pitkään olette toimineet samalla tiimillä? 

 

Itsearviointilomakkeen käyttö 

 

-Ketkä osallistuivat itsearviointilomakkeen käyttöön? 

-Kuinka monta kertaa käytitte lomaketta?  

-Paljonko käytitte aikaa kerralla lomakkeen käyttöön suurin piirtein? 

-Millaisissa tilanteissa käytitte lomaketta? 

 

 

 

-Miten tutustuitte itsearviointilomakkeeseen ennen sen käyttöön ottamista? 

 

-Voitko kuvailla mahdollisimman konkreettisesti, miten lomakkeen käyttö ta-
pahtui teillä? 
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-Miten kuvailisit itsearviointilomakkeen rakennetta ja sisältöä sen käyttäjän nä-
kökulmasta? Oliko jotain, mitä olisi syytä tarkentaa/selventää lomakkeessa? Jo-
tain, mikä oli erityisen hyvää? 

 

-Mihin pyritte lomakkeen käytöllä? Millaisia tavoitteita teillä oli?  

 

-Mitä kysymyssarjoja käsittelitte?  

 

-Millä perusteella valitsitte kysymyssarjat? 

 

-Millaista keskustelua itsearviointilomakkeen pohjalta syntyi? 

 

-Kirjoititteko pohdintojanne ylös? Millaisia? 

 

- Tunnistitteko jotain muutoksia, joita olisi tarpeen tehdä kaikkien lasten osalli-
suuden lisäämiseksi toimintaympäristöissä? Minkälaisia?  

 

-Minkälaisia mahdollisia uusia tavoitteita asetitte keskustelujenne pohjalta?  

 

-Milloin ja miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista? 

 

 

Inklusiivisen itsearviointilomakkeen hyödyllisyys 

 

-Voitko kuvailla omin sanoin lomakkeen käytettävyyttä yhdessä ryhmän henki-
löstön kanssa? Oliko sitä helppo/vaikea käyttää? 
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-Auttoiko itsearviointilomake antamaan yleiskuvaa siitä, miten toimintanne ja 
ympäristönne tukee aivan kaikkien lasten kehitystä, oppimista ja osallisuutta? 
Jos auttoi, voitko kuvailla millä tavalla?  

 

 

-Koitteko tiiminä saavanne hyötyä itsearviointilomakkeesta, jotta lapsiryhmän 
aivan kaikkien lasten tarpeet pystyttäisiin mahdollisesti vielä paremmin huomi-
oimaan päiväkodin arjessa? Jos koitte, millaisia hyötyjä lomake antoi? 

 

-Auttoiko itsearviointilomakkeen käyttö huomaamaan, miten kaikille yhteisen 
varhaiskasvatuksen laatua voisi parantaa? Esim. mitkä ovat tärkeimmät asiat, 

mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi, jotta laatua voisi parantaa. 

 

-Antoiko itsearviointilomake jotain uutta henkilöstön välisiin keskusteluihin? 
Jos antoi, voitko kuvailla minkälaisia uusia elementtejä lomake mahdollisesti toi 
keskusteluihin? 

 

-Jos ajattelet yksittäisiä ryhmänne lapsia, niin hyötyikö joku mielestäsi erityi-
sesti lomakkeen käytöstä? Millä tavoin?  

 

-Onko sinulla jotain muuta, mitä haluat kertoa itsearviointilomakkeen käytöstä 
tai hyödyllisyydestä? 

 

 

Yleisiä kysymyksiä inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta 

 

-Miten kuvailisit omin sanoin suhdettasi inklusiiviseen varhaiskasvatukseen?  

(Avaan tarvittaessa käsitettä: Inklusiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sitä, miten aivan kaikkien lasten tarpeet pystyttäisiin huomioimaan päiväkodin 
arjessa.) 
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-Saitko itsearviointilomakkeen käytöstä uusia ajatuksia inklusiiviseen varhais-
kasvatukseen liittyen? Jos sait, niin millaisia?  

 

-Voitko kertoa omista näkemyksistäsi, mitä ajattelet tällä hetkellä yleisestä pyr-
kimyksestä kehittää varhaiskasvatusta inkluusioperiaatteiden mukaisesti? 

 

-Mitä luulet, mitä tästä asiasta yleisemmin ajatellaan varhaiskasvatuksen työn-
tekijöiden keskuudessa?    
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Liite 3. Saatekirje tutkimukselle 

Hyvä varhaiskasvattaja! 

 

Teen Jyväskylän yliopistossa pro gradu -tutkielmaa varhaiskasvattajien kokemuksista 

refkektointityökalun käytöstä, jolla arvioidaan toiminnan inklusiivisuutta päiväkodissa. 

(Inklusiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten aivan kaikkien lasten tarpeet 

pystytään huomioimaan päiväkodin arjessa.) Työkalu on kehitetty toimintaympäristöjen 

havainnointia, reflektointia ja itsearviointia varten osana laajaa eurooppalaista Inclusive 

Early Childhood Education (IECE) -hanketta. Hankkeen toteutti Euroopan erityisope-

tuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus vuosina 2015–2017.  

 

Toivon, että innostutte osallistumaan tutkimukseeni, jossa tutkitaan reflektointityökalun 

käyttökokemuksia varhaiskasvatustyössä. Samalla saatte hienon mahdollisuuden päästä 

yhdessä oman tiimin kanssa havainnoimaan ja arvioimaan omaa työympäristöä ja pa-

rantamaan kaikkien lasten osallistumisen mahdollisuuksia päiväkodin arjessa. 

 

Reflektointilomake on suunniteltu siten, että siinä kiinnitetään erityistä huomiota niihin 

eri tekijöihin, jotka vaikuttavat jokaisen lapsen osallistumiseen. Lisäksi lomakkeen tar-

koitus on toimia pohjana kasvattajien yhteisille keskusteluille ja auttaa huomaamaan, 

millä eri tavoin kaikille yhteisen varhaiskasvatuksen laatua voisi parantaa. Lomaketta 

on helppo käyttää ja siinä on mahdollista käydä läpi kaikki arvioinnin osa-alueet, valita 

vain osa niistä tai lisätä omia kysymyksiä. 

 

Reflektointilomake koostuu kahdeksasta kysymyssarjasta, jotka käsittelevät seuraavia 

kaikille yhteisen varhaiskasvatuksen osa-alueita: 

 

1. Ilmapiiri 

2. Sosiaalinen ympäristö 

3. Lapsilähtöisyys 

4. Fyysinen ympäristö 

5. Välineet ja materiaalit 

6. Vuorovaikutus 

7. Oppimis- ja opettamisympäristö 
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8. Perheiden osallisuus. 

Tarkoitus olisi, että tutkimuksesta ja lomakkeen käytöstä kiinnostuneet pääsisivät käyt-

tämään yhdessä työtiiminsä kanssa itsearviointilomaketta tammikuussa ja helmikuun al-

kupuolella. Sen jälkeen tulisin haastattelemaan heitä käytön kokemuksista. Tutkimuk-

sen haastattelut ovat yksilöhaastatteluita ja ne on tarkoitus pitää ennen hiihtolomaa 

(viikko 8). Tulen kysymään niissä kokemuksia lomakkeen käytöstä ja sen hyödyllisyy-

destä inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi.  

 

Tutkimukseen osallistumiselle vastaajan koulutustaustalla ei ole väliä. Pääasia on, että 

lomaketta on käytetty yhdessä omien kollegoiden kanssa ja näin saatu kokemuksia sen 

käytöstä ja hyödyllisyydestä. Tarkoituksena on haastatella lomakkeen käyttökokemuk-

sista kolmea varhaiskasvattajaa yhdestä päiväkodista, koska lomake on tarkoitettu ni-

menomaan koko työtiimille yhdessä pohdittavaksi ja täytettäväksi. Lämpimästi suositte-

len kaikkia kiinnostuneita kokeilemaan reflektointityökalua toiminnan inklusiivisuuden 

arvioinnissa! 

 

Linkki reflektointityökaluun: https://www.oph.fi/sites/default/files/docu-

ments/reflektointityokalu_inklusiivisuuden_arviointiin_2019.pdf 

 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja lomakkeen käytöstä. Tarvittaessa voit olla 

yhteydessä myös tutkimukseni ohjaajaan (yhteystiedot poistettu) 

 

Ystävällisin terveisin 

Niilo Rissanen 

 

Maisteriopiskelija 

Jyväskylän yliopisto  

Varhaiskasvatustieteen laitos 

 

Sähköposti: (yhteystiedot poistettu) Puh: (yhteystiedot poistettu) 
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Liite 4. Varhaiskasvatushenkilöstön itsearviointilomakkeen käyttö -tutki-
mustehtävän analyysin luokitustaulukko 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 Kokeilu ja tutustuminen 
(mm. motivaatio) 

Lomakkeen käyttö 

Henkilökunnan yhteistyö 

Pedagogiikan kehittämi-
nen (osallisuus, toimin-
taympäristöt jne.) 

Ryhmän toiminnan kehittä-
minen 

Lomakkeen käyttö 
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Liite 5.  Varhaiskasvatushenkilöstön koetut hyödyt itsearviointilomakkeesta 
inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi -tutkimustehtävän analyy-
sin luokitustaulukko 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Itsereflektio (oman ajatte-
lun vahvistaminen, asioi-
den kyseenalaistaminen) 

Ryhmäreflektio (pedagogi-
set keskustelut, keskustelut 
lapsista) 

 

Pedagoginen reflektio Lomakkeen hyödyt inklusii-
visen varhaiskasvatuksen 
tehostamisessa 

Osallisuus 

Taitojen kehittyminen 

Lasten yksilöllisyyden 
huomioiminen 

Lomakkeen hyödyt inklusii-
visen varhaiskasvatuksen 
tehostamisessa 

 Huoltajien osallisuus Lomakkeen hyödyt inklusii-
visen varhaiskasvatuksen 
tehostamisessa 

 


