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TIIVISTELMÄ 

 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli yleisen tuen toteutuminen Lappeenrannan 
varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yleisen tuen 
merkityssisältöä ja tuen toteutumista sekä kehitystarpeita työn toimeksianta-
jalle.  
 
Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, miten varhaiskasvatuksen opetus-
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nan varhaiskasvatuksen ryhmissä. Teoreettisessa viitekehyksessä pohjustet-
tiin yleisen tuen merkitystä varhaiskasvatuksessa, ja tuotiin esiin kuinka tär-
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kuuluivat varhaiskasvatus, varhaiskasvatussuunnitelma ja yleinen tuki.  
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pääsääntöisesti hyvin, vaikka kehittämisen varaa myös löydettiin. Kehittämis-
kohteiksi nousi eniten esiin henkilöstön riittävyys ja pysyvyys sekä resurssien 
lisääminen. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla miten yleinen tuki toteutuu 
esiopetuksessa tai miten yleinen tuki toteutuu vuorohoidossa. 
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ABSTACT 

 
The subject of this thesis was the fulfilment of general support in early 
childhood education and care (ECEC) in the City of Lappeenranta. The object 
of the study was to survey the essential meaning of the general support, as 
well as its fulfilment and development needs for the commissioner.  
 
The answers for the questions of how ECEC teaching personnel experience 
the general support, and in what way the general support is fulfilled in ECEC 
groups were searched in this study. Within the theoretical framework, the 
meaning of the general support in ECEC was introduced and it was 
highlighted, how important timely and properly allocated support is for every 
child. Furthermore, the most essential matters related to this study, which 
included ECEC, curriculum for ECEC, and general support, were dealt with. 
 
This thesis was carried out by means of mainly quantitative research manner, 
in which some qualitative elements were also used. The data was collected 
using a Webropol survey. The survey contained 16 questions grouped in four 
sections. Some of the questions were prepared as open questions and some 
of those as closed ones. The survey was directed to those 166 ECEC 
teachers, who work in groups of 1–5 years of age. In total, 24 answers to the 
survey were returned. 
 
According to the results of this thesis, the opinions of ECEC teachers were 
mostly similar, though some variation among few concepts was observed. The 
most common methods of general support were familiar. The fulfilment of the 
general support mainly seems to be satisfied well, although some 
development needs were also found out. Development areas that appeared to 
be the most referenced were the sufficiency and sustainability of the 
personnel along with the increase of the resources. Topics for further research 
could be how general support is fulfilled in pre-primary education or how 
general support is fulfilled in nonstandard hour childcare. 
 
 
Keywords: early support, early childhood education and care, national core 
curriculum for early childhood education and care, Lappeenranta's curriculum 
for early childhood education and care, general support, general support 
methods  
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1 JOHDANTO 

Varhaisen tuen merkitys ja oikea-aikainen tuen saatavuus ovat varhaiskasva-

tuksessa merkittävä kulmakivi ja kuuluvat osaksi laadukasta varhaiskasva-

tusta. Täten varhaiskasvatuksen tulee olla laadukasta, riittävästi resursoitua ja 

koulutettujen ammattilaisten tuottamaa. Varhaiskasvatuksen merkitys liittyy tä-

ten koko lapsuus- ja nuoruusaikaan niin psyykkisesti, sosiaalisesti, kognitiivi-

sesti kuin fyysisestikin tarkasteltuna. (Sandberg 2017.) 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä aiemmin lapsi saadaan mukaan 

varhaiskasvatuksen piiriin, sitä aikaisemmin voidaan tunnistaa, millaista tukea 

lapsi tarvitsee omassa kasvussaan. Tällä tavoin voidaan ennaltaehkäistä syr-

jäytymisriskiä sekä tukea lasta ja hänen perhettään. Näin ollen varhaisen tuen 

tarpeen huomioon ottaminen ja tuen antaminen lapselle jo mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee ongelmien kasautumista ja kroonistu-

mista. (Sandberg 2017.) Varhaiskasvatuksen rooli on siis varsin tärkeä, sillä 

on todennäköistä, että riittävän varhain havaitut haasteet eivät ennätä laajen-

tua ylettömän suuriksi. Ja tällöin lapsen kehitystä ja oppimista voidaan edes-

auttaa jo alusta lähtien oikealla tavalla. (Ahonen 2017, 156.) 

 

Myös Opetushallitus (2018, 54) korostaa varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa kehityksen ja oppimisen tuen olevan osana varhaiskasvatuksen laadu-

kasta toimintaa ja kuuluvan kaikille sitä tarvitseville lapsille. Myös riittävän ai-

kaisen ja oikealla tavalla kohdennetun tuen katsotaan edistävän lapsen kehi-

tystä, oppimista ja hyvinvointia ja ehkäisevän ongelmien syntymistä. Kehityk-

sen ja oppimisen tuella on täten tärkeä merkitys jokaiselle hyvinvoivalle lap-

selle.  

 

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa kehkeytyneen työkokemukseni perus-

teella tiedän, että jokaisessa ryhmässä on tukea tarvitsevia lapsia. Tuen tar-

peet voivat olla erilaisia. Joskus lapset tarvitsevat tukea hetkellisesti jossakin 

tietyssä elämän vaiheessa, ja joillakin lapsille tuen tarve on pitkäkestoisempaa 

ja intensiivisempää. Sen vuoksi on merkityksellistä, että kasvattajat pystyvät 

päiväkodeissa havaitsemaan ja tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa lap-

sen erilaiset tuen tarpeet ja ottamaan ne huomioon pedagogisessa suunnitte-

lussa, jotta jokainen lapsi saisi tarvitsemansa tuen omassa kasvussaan.  
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Olen usein pohtinut, millaista on hyvä ja laadukas yleinen tuki. Pitäisikö ken-

ties varhaiskasvatuksen ryhmän tiimeissä tarkemmin avata käsitystä hyvästä 

yleisestä tuesta, sen merkityksestä ja menetelmistä? Mielestäni on myös tär-

keää kiinnittää huomiota siihen, että jokaisen varhaiskasvattajan työpanos on 

tärkeä sekä huomioida koko kasvatusyhteisön tuki, kun ryhmässä mietitään 

jokaisen lapsen erilaisia tuen tarpeita ja millä menetelmillä niiden toteuttami-

seen päästään.  

 

Tämän opinnäytetyön aihe perustuu omaan mielenkiintooni ja huomiooni siitä, 

että varhaiskasvatuksessa on toisinaan ollut haasteita yleisen tuen toteutumi-

sessa. Opinnäytetyöni tavoite on tutkia yleisen tuen toteutumista Lappeenran-

nan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajien kokemana, ja sen 

tarkoitus on tuottaa lisää tietoa yleisen tuen toteutumisesta Lappeenrannan 

kaupungille. 

 

 

2 VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatus määritellään varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yh-

teiskunnalliseksi palveluksi, ja näin ollen se on osa suomalaista koulutusjär-

jestelmää. Se on merkittävä kausi lapsen kasvun ja oppimisen polulla. (Ope-

tushallitus 2018, 7–14.) 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan tulee olla kunnioittavaa, ja sen tulee myös 

edistää lasten yhdenvertaisuutta ja tukea osallisuutta turvallisessa ja terveelli-

sessä ympäristössä. Lasten hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukemi-

nen ja elinikäisen oppimisen edistäminen ovat varhaiskasvatuksen tärkeitä 

tehtäviä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) 

 

Varhaiskasvatus kattaa Suomessa pääsääntöisesti ikävuodet 0–6 eli lapsen 

varhaiset vuodet ennen oppivelvollisuuden alkamista (Varhaiskasvatuslaki 

12 §). Opetushallitus määrittelee varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

varhaiskasvatuksen lapsen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasva-

tukseksi, opetukseksi ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, jossa pai-
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nottuu pedagogiikka (Opetushallitus 2018, 7–8). Suomessa 1–6-vuotiaista lap-

sista 77 % osallistui varhaiskasvatukseen vuonna 2019 (Säkkinen & Kuoppala 

2020, 2). Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa kuitenkin 

3–5-vuotiaiden osalta ikävuosikohtaisesti tarkasteltuna alhaisempaa kuin 

muissa pohjoismaissa ja tarkasteluiästä riippuen alle OECD-maiden keskiar-

von (3- ja 4-vuotiaat) tai hieman sen yläpuolella (5-vuotiaat) (OECD 2020, 

183). 

 

2.1 Laatu varhaiskasvatuksessa 

Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskas-

vatuksen laadun arvioinnin perusteiden ja suositusten laatimisesta. Varhais-

kasvatusta ohjaava lainsäädäntö, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

sekä kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija- ja tutkimustieto luovat keskei-

semmät vaatimukset suomalaiselle varhaiskasvatuksen laadulle. Nämä lain-

säädännölliset, poliittiset ja tutkimustietoon pohjaavat varhaiskasvatuksen ke-

hittämistä ohjaavat tiedot ovat erilaisia, mutta toisiaan täydentäviä. (Vlasov 

ym. 2018, 14.) Suomalaisen varhaiskasvatuksen laadulle on olemassa minimi-

taso, joka on määritelty varhaiskasvatuslaissa. 

 

Varhaiskasvatuksen laatua on toisaalta hieman haastavaa määritellä, koska 

se on riippuvaista siitä, kenen tai keiden näkökulmasta varhaiskasvatuksen 

laatua kokonaisuudessaan tarkastellaan. Laatuun liittyy myös monia ulottu-

vuuksia ja se on täten erittäin laaja asia. Vanhemmat näkevät, että pienet ryh-

mäkoot, ammattitaitoinen henkilökunta, ikätasoa vastaavat toiminnot sekä 

käytännöt, jotka edistävät terveyttä ja turvallisuutta ovat olennaisia laatuun liit-

tyviä seikkoja. (Child Care Services Association 2016.)  

 

Sandberg (2021, 18–19) kiteyttää varhaiskasvatuksen laadun merkitsevän 

laadukkaan varhaiskasvatuksen arvoperustaa. Jokaisella lapsella on oma op-

pimistahtinsa ja itselleen soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisen avuksi 

tarvitaan laadukkaita ja toimivia pedagogisia menetelmiä sekä monesti myös 

monialaista pedagogista tukea, jotta jokaisella lapsella on hyvät eväät oppia 

itsestään ja ympäristöstään tarvittavat asiat.  
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Useat tutkimukset osoittavat, että korkealaatuisesta varhaiskasvatuksesta on 

hyötyä lasten varhaisessa kehityksessä ja heidän myöhemmässä koulume-

nestyksessään useilla alueilla, kuten esimerkiksi kielenkäyttö ja kehittyvät aka-

teemiset taidot, varhainen luku-, kirjoitus- ja laskutaito sekä sosioemotionaali-

set taidot. Myös PISA-tutkimus osoittaa, että ne 15-vuotiaat oppilaat, jotka 

ovat osallistuneet varhaiskasvatukseen vuoden tai pidempään, saavuttavat 

huomattavasti todennäköisemmin perustason taidot lukemisessa, matematii-

kassa ja tiedeaineissa verrattuna niihin oppilaisiin, jotka ovat saaneet varhais-

kasvatusta alle vuoden. Laadukkaan varhaiskasvatuksen hyödyt ulottuvat 

myös terveyteen ja hyvinvointiin esimerkiksi terveellisien ruokailutottumuksien 

ja säännöllisen liikunnan iskostamisen kautta. Tutkimusten myötä kasvaa yhä 

näyttö siitä, että korkealaatuiset varhaiskasvatuspalvelut auttavat myös tuke-

maan lasten tuloksia myöhemmässä elämässä, mikä näkyy lisääntyneenä 

osallistumisena työmarkkinoille, köyhyyden vähenemisenä, sukupolvien väli-

sen sosiaalisen liikkuvuuden lisääntymisenä ja parempana sosiaalisena integ-

raationa. (OECD 2018, 14; Schleicher 2019, 12.) 

 

2.2 Vahvuusperustainen varhaiskasvatus  

Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina nostettu esille vahvuusperustainen 

varhaiskasvatus. Sillä tarkoitetaan eri tuen muotoja sekä toimintaa, jossa tie-

toisesti tuetaan lapsen psyykkistä kehitystä. Vahvuusperustainen varhaiskas-

vatus pohjautuu positiivisen kasvatuksen malliin. Lisäksi laadukkaan pedago-

giikan, useiden erityispedagogisten tukimuotojen ja ratkaisukeskeisyyden kat-

sotaan kuuluvan oleellisesti vahvuusperustaiseen tukeen. (Sandberg 2017; 

Sandberg 2021, 20.) 

 

Positiivinen pedagogiikka on Suomessa varsin laajan kiinnostuksen kohteena. 

Tavoitteisiin pyrkivä varhaiskasvatustyö ja positiivinen pedagogiikka eivät kil-

paile keskenään, vaan pikemminkin täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Var-

haiskasvatuksen päämäärät on mahdollista saavuttaa entistä paremmin ja 

kestävämmin positiivisen pedagogiikan toimintaperiaatteiden ja keinojen 

avulla. (Leskisenoja 2019, 39.) 

 

Varhaiskasvatuksen vahvuusperustaisuus lähtee aina työyhteisöstä ja sen toi-

mintakulttuurista. Vahvuusperustaisuutta noudattavat toimintatavat heijastuvat 
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myös positiivisesti yhteisön työhyvinvointiin esimerkiksi keskinäisen arvosta-

misen ja kunnioittamisen kautta, kollegojen onnistumisen huomaamisessa 

sekä myönteisenä työpaikan ilmapiirinä. Vahvuusperustaisuus siirtyy koko työ-

yhteisöstä alaspäin sen aikuisten työotteeksi ja sitä kautta käytännön menetel-

miksi, joita käytetään lasten kanssa. Oleellista siis on, että kukin aikuinen si-

toutuu omassa toiminnassaan, kuten esimerkiksi ohjeistukset, palautteen anto 

ja lapsen onnistumisen huomaaminen, samanlaisiin tukitoimiin jokaisen lap-

sen kohdalla. (Sandberg 2017; Sandberg 2021, 20.) 

 

 

3 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA  

Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on kokonaisuus, joka jaetaan Opetushalli-

tuksen (2018, 7) mukaan kolmeen eri tasoon: varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin, paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksilölliseen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

 

Ahosen (2017,19) mukaan käytännön varhaiskasvatustyössä vasuun liitetään 

vielä neljäntenä ulottuvuutena ryhmävasu, ryhmän varhaiskasvatussuunni-

telma, jossa pyritään suhteuttamaan kaikkien kolmen edellä mainittujen vasun 

tasojen sekä mahdollisen yksikkökohtaisen vasun sisällöt ja tavoitteet ryhmän 

konkreettiseen arkeen. Ryhmävasulla on siis keskeinen asema jokaisessa 

ryhmässä arjen tärkeänä työvälineenä.  

 

3.1 Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  

Nykyinen varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Sen määritelmän mu-

kaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteel-

lista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa 

painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 2 §). Varhaiskasvatuk-

sessa annettavan tuen järjestäminen ja toteuttaminen on määrätty varhaiskas-

vatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 

7–8).  

 

Vuonna 2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki korostaa entistä lakia 

enemmän lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelun, jär-

jestämisen, tuottamisen tai siitä päättämisen toteuttamisessa. Lakiin on nyt 
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myös kirjattu lapsen turvallisuuteen liittyvinä asioina väkivallalta, kiusaamiselta 

ja häirinnältä suojaaminen. Monialaisen yhteistyön osalta säännökseen on tul-

lut tarkennuksia, ja laissa on nyt myös säännös, joka koskee vuorohoitoa. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikka on siis nostettu vielä-

kin tärkeämmälle paikalle. Yksilölliset taidot, tuen tarve ja lapsen mielenkiin-

non kohteet huomioidaan uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

selkeämmin kuin aikaisemmissa perusteissa. Kuvassa 1 on esitetty pedagogi-

nen viitekehys opetushallituksen (2018) mukaan.  

 

 
Kuva 1. Pedagoginen viitekehys (Opetushallitus 2018, 36). 

 

Kuvan 1 yläosassa esitetty laaja-alainen osaaminen vahvistuu lapsilla laaduk-

kaan pedagogisen toiminnan myötä. Varhaiskasvatuksen toimintatavat, oppi-

misympäristöjen käyttötavat sekä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tuen mene-

telmät ovat seikkoja, jotka vaikuttavat laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon eri toiminnoissa, kuten 
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oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämisessä, opetuksessa, kasva-

tuksessa ja hoidossa. Kuvassa 1 näkyvien oppimisen alueiden, jotka on ku-

vattu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 luvussa 4.5, tehtävänä 

on edistää lasten laaja-alaista osaamista. (Opetushallitus 2018, 23–24.) 

 

3.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma Lappeenrannassa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella 

opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset 

ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteute-

taan (Opetushallitus 2018, 7).  

 

Varhaiskasvatuksen järjestämisen perustuksena toimivat varhaiskasvatuslaki 

ja siihen liittyen valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018) ja esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2016). Näiden määräysten 

ja ohjeiden pohjalta kunnan tulee laatia kuntaa koskeva varhaiskasvatussuun-

nitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma määrittämään tarkemmin varhais-

kasvatuksen järjestämistä kunnassa (Nousiainen 2020, 8).  

 

Lappeenrannassa paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma noudattaa valta-

kunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Sen perusteena toimivat seuraavat 

asiakirjat: (Lappeenrannan kaupunki 2019, 10.) 

 

o Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 

o yksikkökohtainen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunni-
telma ja toimintakertomus 

o ryhmäkohtainen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 
ja toimintakertomus 

o lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarvittaessa sisältää myös 
lapsen suomi toisena kielenä -suunnitelman 

o suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma 

o kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma 

 

Lapsia ja nuoria koskevat eri päätökset on otettu huomioon tämän suunnitel-

man valmistelussa. Moniammatillisen yhteistyön osalta Lappeenrannan var-
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haiskasvatussuunnitelma perustuu edelleen aikaisempaan vuoden 2017 suun-

nitelmaan eikä vuoden 2019 suunnitelma ole tuonut siihen muutoksia. (Lap-

peenrannan kaupunki 2019, 10.) 

 

Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen perusteet ja Lappeenrannan varhaiskas-

vatussuunnitelma 2019 tähdentävät laaja-alaista osaamista varhaiskasvatuk-

sessa. Laaja-alainen osaaminen muodostuu viidestä eri osatekijästä: tieto, 

taito, arvot, asenteet ja tahto (Opetushallitus 2018, 23). 

 

Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan laadukas peda-

goginen toiminta ja sen katsotaan vahvistavan lasten laaja-alaista osaamista. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttavat mm. varhaiskasvatuksen 

toimintatavat, eri oppimisympäristöjen käyttämistavat sekä tavat, joilla lasten 

hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Lappeenrannassa otetaan huomioon toimin-

takulttuurin ja oppimisympäristön kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuk-

sessa ja hoidossa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. (Lappeenrannan kau-

punki 2019, 21.)  

 

3.3 Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuslaki turvaa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle oikeuden 

saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näi-

den toteuttamista varten laaditaan jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistu-

valle olevalle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma. (Opetushallitus 2018, 

9.) Varhaiskasvatuslaki määrittelee tämän lapsen yksilöllisen varhaiskasvatus-

suunnitelman, joka on velvoittava asiakirja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

maan täytyy kirjata tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi siten, 

että toteuttaminen tapahtuu lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuke-

valla tavalla. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi lapsen tuen tarve sekä tukitoi-

menpiteet ja niiden toteuttaminen. (Varhaiskasvatuslaki 23 §.) Lisäksi Sand-

bergin (2021, 39) mukaan tähän asiakirjaan tulee kirjata mm. lapsen onnistu-

misen hetket, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä haasteet. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan henkilöstön ja lapsen huoltajien 

kanssa yhteistyössä. Suunnitelmaa laadittaessa myös lapsen mielipide on sel-
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vitettävä ja huomioitava. Päiväkodeissa varhaiskasvatuksenopettajaksi kelpoi-

nen henkilö vastaa varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta. Varhaiskasva-

tuksen erityisopettaja osallistuu suunnitelman eri osa-alueiden arviointiin tar-

peen mukaan. Lapsen kehitystä ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asi-

antuntijat ja muut tarvittavat tahot voivat osallistua lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelman laatimiseen. (Varhaiskasvatuslaki 23 §.) 

 

Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelman (2019, 11) mukaan lapsen var-

haiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu tulee laatia alkusyksystä, ja se kirja-

taan Wilma-järjestelmään lokakuun loppuun mennessä. Tällöin voidaan var-

mistaa asiakirjan siirtyminen yksiköstä toiseen. Lapsen aloittaessa varhaiskas-

vatuksessa kesken toimintakautta laaditaan lapsen vasu kahden kuukauden 

kuluessa.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet vahvistuvat varhaiskasvatusyksikössä 

ja lapsiryhmissä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien myötä ja ne kirjataan 

viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatuksen vuosisuunni-

telma puolestaan muotoutuu ja täydentyy toimintavuoden edetessä myös ta-

voitteiden osalta. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 11.)  

 

Lapsen yksilöllisen suunnitelman toteutumista tulee tarkistaa säännöllisesti, ja 

se tulee tehdä vähintään vuosittain. Lapsen tuen tarpeet voivat muuttua het-

kellisesti tai pitkäkestoisemmiksi, jolloin suunnitelmaan tulee myös tehdä muu-

toksia. (Ahonen 2017, 25.)  

 

3.4 Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

Ryhmäkohtaisella varhaiskasvatussuunnitelmalla eli ryhmävasulla tarkoitetaan 

pedagogista suunnitelmaa. Ryhmävasu toimii ensisijaisesti arjen pedagogi-

sena työvälineenä. Sen avulla voidaan jäsentää toiminnan eri vaiheita (suun-

nittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen) kyseessä olevan lapsiryhmän 

omaleimaisten tarpeiden mukaan. Ryhmässä varhaiskasvatuksen opettaja 

vastaa pääosin ryhmävasun laatimisesta, mutta osia siitä käsitellään yhdessä 

keskustellen. (Ahonen, 2017, 19). 
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Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa ryhmävasu laaditaan viimeistään mar-

raskuun aikana. Sitä arvioidaan ja sen sisältöä työstetään jatkuvasti koko toi-

mintakauden ajan. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmässään ryhmä-

vasusta yhdessä tiiminsä kanssa. Ryhmävasun lähtökohtana on huomioida 

lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet omassa ryhmässä ja siihen voidaan 

tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia tarvittaessa. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 

11.)  

 

3.5 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki ja kolmiportainen tuen malli  

Kolmiportainen tuen malli (kuva 2) mahdollistaa lapsen kasvun ja oppimisen 

tuen järjestämisen varhaiskasvatuksessa. Tämä kolmiportaisuus on otettu 

käyttöön aluksi esi- ja perusopetuksessa vuodesta 2011 alkaen (Perusopetus-

laki 628/1998; Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010). Sen jälkeen se 

on siirtynyt kunnissa pikkuhiljaa myös varhaiskasvatukseen, vaikka sitä ei ole 

kirjattu varhaiskasvatuslakiin tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Se 

ei ole kuitenkaan käytössä kaikkien Suomen kuntien varhaiskasvatuksessa. 

(Högström 2020, 11.) Kolmiportainen tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja eri-

tyiseen tukeen, ja se on otettu käyttöön myös Lappeenrannassa (Lappeenran-

nan kaupunki 2019, 73–74). Kunnissa, joissa kolmiportainen tuki on varhais-

kasvatuksen toimintaympäristössä käytössä, sen soveltaminen ei kuitenkaan 

ole aivan yhtenäistä, vaan eroja löytyy varsinkin tuen ylimmän portaan eli eri-

tyisen tuen osalta (Högström 2020, 45). Lisäksi lasten tuen tarpeen määrittely 

tapahtuu eri kunnissa edelleen kovin eri tavoin, ja palvelutasossa on vaihtelua 

eri kuntien kesken (Neitola 2019). 

 

 

 
Kuva 2. Kolmiportaisen tuen malli. 
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Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa 2018 mainitaan, että varhais-

kasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyt-

tämällä tavalla. Lisäksi riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen todetaan 

edistävän lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia ja ehkäisevän ongelmien 

syntymistä. (Opetushallitus, 2018, 54.) Mitä aiemmin lapsi saadaan mukaan 

varhaiskasvatuksen piiriin, sitä aikaisemmin voidaan tunnistaa, millaista tukea 

lapsi tarvitsee omassa kasvussaan. Tällä tavoin voidaan ennaltaehkäistä syr-

jäytymisriskiä sekä tukea lasta ja hänen perhettään. (Sandberg 2017.) Var-

haiskasvatuksen rooli on erittäin tärkeä, sillä mikäli haasteet ja pulmat havai-

taan riittävän ajoissa, on todennäköistä, että ne eivät ehdi kasautua ja kroonis-

tua. Ja tällöin lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen voidaan tehdä jo läh-

tökohtaisesti oikealla tavalla. (Ahonen 2017, 156.) 

 

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa ohjaavana periaatteena on se, että kol-

miportainen tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen al-

kamisesta aina kouluun siirtymiseen (Lappeenrannan kaupunki 2019, 72). 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki on kirjattu sekä varhaiskasvatuksen että 

esiopetuksen toimintaympäristöissä Lappeenrannan kaupungin varhaiskasva-

tussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. (Lappeenrannan 

kaupunki 2019, 72–76; Lappeenrannan kaupunki 2020, 51–63.)  

 

 

4 YLEINEN TUKI 

Tässä luvussa käsitellään yleisen tuen käsitettä avaamalla sitä, mitä sillä var-

haiskasvatuksessa tarkoitetaan. Luvussa tarkastellaan myös huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä yleiseen tukeen liittyen. Lisäksi kerrotaan varhai-

sesta tuesta ja sen merkityksestä, sekä esitellään eri varhaisen tuen tukimuo-

toja.  

 

4.1 Mitä yleisellä tuella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan? 

Yleinen tuki on kolmiportaisen tuen mallin alin taso, ja se on myös käytössä 

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa. Yleisellä tuella tarkoitetaan pedago-

gista, kasvatuksellista ja hoidollista tukea, jota annetaan varhaiskasvatuksen 

ryhmissä (Kyyjärven kunta 2017, 49). Se tarkoittaa, että ryhmissä erilaisten 
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menetelmien avulla voidaan tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Nämä mene-

telmät samalla myös hyödyttävät koko varhaiskasvatuksen ryhmää eikä suin-

kaan pelkästään yhtä lasta. (Uuraisten kunta. 2017, 45.) 

 

Hyvä yleinen tuki on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää (Haavisto 2017, 

5). Myös Opetushallituksen (2018, 54) mukaan osana laadukasta varhaiskas-

vatustoimintaa on kehityksen ja oppimisen tuki, ja se kuuluu kaikille varhais-

kasvatuksessa oleville lapsille.  

 

Yleinen tuki on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi jokaiselle varhais-

kasvatuksessa olevalle lapselle. Se on tavoitteellista toimintaa, ja siitä hyöty-

vät kaikki lapset. (Uuraisten kunta 2017, 45.) Lähtökohtana tuen järjestämi-

selle ovat lapsen vahvuudet sekä tarpeet, jotka liittyvät lapsen oppimiseen ja 

kehitykseen. Näin ollen siinä painotetaan lapsen vahvuuksia positiivisen peda-

gogiikan kautta. (Opetushallitus 2018, 54; Lappeenrannan kaupunki 2019, 

67.) 

 

Yleisessä tuessa huomioidaan lapsen yksilölliset erot kehityksessä, oppimi-

sessa, temperamentissa ja kiinnostuksen kohteissa. Yksilölliset, yhteisölliset 

sekä erilaiset oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut kuuluvat olennaisesti ylei-

seen tukeen. (Opetushallitus 2018, 54.) 

 

Onkin ensiarvoisen tärkeää saada selville, mitkä ovat lapsen vahvuudet ja 

mielenkiinnon kohteet. Työkaluja lapsen ajatusten ja toiveiden selvittämisen 

löytyy useita. Näitä ovat esimerkiksi kuunteleminen, katseleminen ja havain-

nointi. Varhaiskasvattajien tulee olla vuorovaikutuksessa aktiivisia, ja heillä tu-

lee olla pedagogista sensitiivisyyttä niin, että lapsi kokee olevansa tärkeä ja 

tulevansa ymmärretyksi. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 72.) Päiväkotiryh-

missä voi näin ollen tukea lasta monin eri tavoin. Näitä keinoja tuon esille 

myöhemmin luvussa 4.4. 

 

4.2 Yleinen tuki ja yhteistyö huoltajien kanssa 

Perheiden tukeminen ja kannatteleminen kuuluu varhaiskasvatuksen tehtä-

vään. Tähän tehtävään positiivinen pedagogiikka tarjoaa hyvät lähtökohdat. 
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Lapsista ehdoitta välittäminen takaa tiiviin kasvatuskumppanuuden. (Leski-

senoja 2019, 52.) 

 

Osana yleiseen tukeen kuuluu yhteistyö huoltajien kanssa. Lappeenrannan 

varhaiskasvatuksessa kohtaamiset huoltajien kanssa ovat merkityksellisiä, ja 

ne ovat avainasemassa. Yhteistyön päämääränä on henkilöstön ja huoltajien 

yhteinen sitoutuminen niin, että sillä voidaan edistää lasten tervettä ja turval-

lista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lisäksi tasa-arvoisen vuorovaikutuksen, 

keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen katsotaan tukevan kasvatusyhteis-

työtä. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 36) 

 

Lapsen varhaiskasvatuksen aikana yhteistyön tehtävät voivat olla erilaisia, ja 

yhteistyö voi saada myös erilaisia muotoja. Huoltajien kanssa jaetaan lasten 

päivittäiset tapahtumat ja kokemukset. Kannustavat viestit sekä myönteisesti 

lapsen kehitystä ja oppimista kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Lapsen kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin turvaamiselle tuottaa hyvän pohjan myös henkilöstön ja 

huoltajan tekemät havainnot ja keskustelut lapsen päivän kulusta. (Lappeen-

rannan kaupunki 2019, 36.) 

 

4.3 Varhainen tuki ja sen merkitys 

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Yksi näistä on suunnitella ja toteuttaa 

laadukasta pedagogiikkaa ja monialaista pedagogista tukea. (Sandberg 2021, 

18.) Varhainen tuki kuuluu varhaiskasvatuksen perustehtävään, ja sillä tarkoi-

tetaan lapsen varhaisvuosina tapahtuvaa tukemista sekä mahdollisimman var-

hain ja ajoissa annettavia tukitoimia. Asioihin puututaan ja tartutaan ennen 

kuin ne eskaloituvat ongelmiksi. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä 

varhainen tuki pohjautuu henkilöstön vahvaan ammattitaitoon, ja siihen liittyy 

ennalta ehkäisevä, lapsen kasvun ja kehityksen riskitekijöihin liittyvä perspek-

tiivi. (Heinämäki 2005, 9.) Varhaisen tuen merkitys korostuu arvioitaessa tuen 

tarpeita, koska lasten pulmat varhaisessa vaiheessa voivat ennustaa pulmia 

perusopetuksessa ja myöhemmin aikuisenakin. (Sandberg 2017.) 
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4.4 Yleisen tuen tukimuodot 

Yleisen tuen menetelmiä ja tukimuotoja varhaiskasvatuksessa on useita. Ne 

voidaan jakaa sekä erilaisiin tukimuotoihin että tukimenetelmiin ryhmissä. Tu-

kimuotoja voivat olla lapsikohtainen ohjaaminen, oppimisympäristön muokkaa-

minen, joustavat ryhmittelyt, selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen 

rytmittäminen sekä yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa. Myös varhaiskasva-

tuksen erityisopettajan (veon) antama tuki kuuluu yleisen tuen tukimuotoihin. 

(Högström 2020, 37–38.) 

 

Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa siis tukea monella eri tapaa. 

Varhaiskasvatuksen työtapoja ja oppimisympäristöjä sopeutetaan lapsen yksi-

löllisiin tarpeisiin soveltuvaksi. Annettavan tuen tukipaletti voi sisältää pedago-

gisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Pedagogisia jär-

jestelyjä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama kon-

sultoiva tai jaksottainen tuki, yksilöllinen ohjaaminen, tulkitsemis- ja avusta-

mispalvelut ja erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian 

käyttö. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 57–59.) 

 

Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien ja kuvien käyttö tai muu soveltuva 

kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Rakenteellisia järjestelyjä ovat esimer-

kiksi ryhmän lapsimäärän vähentäminen ja henkilöstön mitoitukseen tai raken-

teeseen vaikuttavat ratkaisut. Hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä ovat 

muun muassa ohjaus ja konsultaatio, jota antaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijat. (Lappeenrannan kaupunki 2019, 57–59.) 

 

Ryhmän toiminnassa erilaisia tukimenetelmiä on useampia. Yksi tärkeä tuki-

muoto on selkeän struktuurin käyttäminen, joka tarkoittaa säännöllisen viikko- 

ja päiväjärjestyksen noudattamista. Toimintaa ja sen järjestystä voidaan oh-

jata esimerkiksi kuvitetuilla tiloilla. Siirtymisten toteuttaminen pienryhmissä esi-

merkiksi ulos ja sisään siirryttäessä helpottavat lapsia. Edelleen pienryhmissä 

toiminnat ja leikki voidaan järjestää vuorottelua hyväksikäyttäen. Tärkeä tuki-

menetelmä on myös suomi toisena kielenä -toiminnan (S2-toiminnan) toteutta-

minen niille lapsille, joilla suomi on toinen kieli. (Högström 2020, 37–38.)  
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5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Etsiessäni lähdekirjallisuutta siitä, kuinka paljon yleistä tukea tai kolmiportaista 

tukea yleensä on tutkittu, havaitsin tutkimuksen painottuneen enemmän kolmi-

portaiseen tuen malliin kokonaisuutena ja sen toteutumiseen päiväkodeissa 

sekä sen lisäksi tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tutkimusta, jonka pääpaino 

kohdistuu yleisen tuen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa, tuntui löytyvän 

suhteellisen vähän.  

 

Henna Harjusen (2016) opinnäytetyössä tarkastellaan kolmiportaista tukea 

prosessina Vaasan kaupungissa. Hän on sivunnut yleistä tukea, mutta pää-

paino on kolmiportaisen tuen toteuttamisessa ja toimivuudessa Vaasan kau-

pungissa. Tässä työssä on myös tarkasteltu lapsille suunnattujen tukitoimien 

laadukkuutta.  

 

Myöskin Frimanin ja Peltolan (2017) opinnäytteessä, joka oli kehittämistyö, on 

tutkittu kolmiportaista tukea Haminan varhaiskasvatuksessa. Tässä tutkimuk-

sessa pohjustettiin tuen malli henkilöstön työkaluksi varhaiskasvatukseen. 

Myös tässä opinnäytteessä pääpaino on kolmiportaisessa tuessa ja yleinen 

tuki on pieni osa tutkimusta.  

 

Lintelä & Pöysti (2020) on tutkimuksessaan käsitellyt kolmiportaisen tuen mal-

lin toteutumista varhaiskasvatuksen arjessa. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus 

saada lisää tietoa ja tuoda lisää näkyvämmäksi tukitoimien konkreettisuus. Tu-

loksista havaittiin kolmiportaisen tuen mallin olevan toimiva teoreettinen pohja 

varhaiskasvatukseen edellyttäen riittävää resursointia ryhmissä. Tämä hyödyt-

tää eniten silloin lapsia ja hänen kanssaan toimijoita.  

 

Heiskasen (2019) väitöstyössä pureudutaan siihen, miten lapsen tuen tarpeet 

ja tukitoimet dokumentoidaan pedagogisissa asiakirjoissa ja miten lasten tar-

vitsemia tukitoimia suunniteltiin. Siinä myös sivutaan tuen komiportaisuutta. 

 

Högströmin (2020) pro gradu -tutkielma pyrki selvittämään, miten kolmiportai-

sen tuen mallia on käsitelty kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tämän 



21 

tutkimuksen tulokset toivat esiin sen, että kolmiportaisen tuen mallia on kun-

nissa muokattu. Suunnitelmissa oli havaittavissa paljon yhteneväisyyttä, mutta 

myös eroavaisuksia oli etenkin erityisen tuen kohdalla.  

 

Nita Mäki-Ventelän (2017) opinnäytetyö Yleisen tuen matkalaukku varhaiskas-

vatuksessa sen sijaan käsittelee juuri yleistä tukea. Tässä työssä pureudutaan 

varhaiskasvattajien ensimmäisiin käyttökokemuksiin yleisessä tuessa. Matka-

laukku on konkreettinen apuväline, joka kiertää ryhmissä. Se on tarkoitettu pe-

rustaksi vahvalle yleiselle tuelle ja pedagogiikalle varhaiskasvattajien arkityön 

käyttöön. Mäki-Ventelän tutkimuksessa yhdeksi keskeisemmäksi tulokseksi 

paljastui arjen hektisyyden ja kiireen vaikutus yleiseen tukeen siten, että tukea 

tarvitsevat lapset jäävät vähemmälle huomiolle. Lisäksi matkalaukkua pidettiin 

hyvänä ideana. Yleisen tuen matkalaukku ei korvaa varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajien konsultaation tärkeyttä. 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Lappeenrannan varhaiskasva-

tuksen yleisen tuen toteutumista. Mitä henkilökunta käsittää varhaiskasvatuk-

sen yleisellä tuella, ja miten yleinen tuki toteutuu Lappeenrannan varhaiskas-

vatuksen ryhmissä. Tavoitteena on saada toimeksiantajalle, Lappeenrannan 

kaupungille, lisää tietoa yleisen tuen toteutumisesta Lappeenrannan varhais-

kasvatuksen ryhmissä sekä tutkia, mitä yleisen tuen kehittämisen tarpeita on 

varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tätä tietoa toimeksiantaja voi käyttää var-

haiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen siten, että yleisen tuen käyttäminen 

tulisi paremmin huomioon otetuksi. 

 

Rajasin tutkimukseni koskemaan yleisen tuen toteutumista Lappeenrannan 

varhaiskasvatuksessa siten, että tutkimuksen kohderyhmänä on Lappeenran-

nan kaupungin varhaiskasvatuksen opettajat. Varhaiskasvatuksen eritysopet-

tajat ja esiopetuksessa toimivat varhaiskasvatuksen opettajat rajasin tutkimuk-

sestani kokonaan pois, koska arvelin, että tällöin tutkimuksestani saattaisi tulla 

liian laaja. 
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Etsin aiheesta tietoa kuvailevalla tasolla (miten henkilökunta käsittää yleisen 

tuen), selittävällä tasolla (miten ja millaisin menetelmin tuki toteutuu?) sekä 

kehittävällä tasolla (miten yleistä tukea tulisi parantaa tai kehittää, jotta se to-

teutuisi jokaisen lapsen kohdalla?).  

 

Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat:  

1. Mitä opetushenkilöstö käsittää varhaiskasvatuksen yleisellä tuella? 
2. Miten yleinen tuki toteutuu ja millaisin menetelmin tukiprosessin eri vai-

heissa? 
3. Mitkä ovat yleisen tuen kehittämistarpeet? 

 
 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimustapaa, jossa tietoa käsitellään ja tarkastellaan numeerisesti, sano-

taan määrälliseksi eli kvantitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi. Tässä menetel-

mässä tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen 

numeroiden avulla. Määrällinen tutkimusmenetelmä hakee vastauksia kysy-

myksiin kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. Määrällisessä tutkimuk-

sessa tutkija hankkii tai saa tutkimustiedon numeroina. Tutkija voi myös ryhmi-

tellä laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Tulokset hän esittää nume-

roina, esimerkiksi erilaisina tunnuslukuina. Olennaisen numerotiedon tutkija 

tulkitsee ja selittää sanallisessa muodossa. Hän tarkastelee ja kuvaa, miten 

eri asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat toistensa suhteen. (Vilkka 2007, 14.) 

 

Tutkimukseni on pääluonteeltaan määrällinen tutkimus, jossa käytin lisäksi 

myös kvalitatiivisia eli laadullisia elementtejä. Keräsin aineiston siis sekä mää-

rällisellä että laadullisella tutkimusotteella. Kuvassa 3 olen hahmotellut tutki-

muksen kokonaisasetelmaa. 
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6.3 Kysely aineistonkeruumenetelmänä ja kyselyn laadinta 

Olin saanut tutkimusluvan Lappeenrannan kaupungilta ennen kyselyn suunnit-

telua ja laadintaa. Ennen kyselyn laadintaa perehdyin Vilkan (2015, 101–102) 

ohjeistuksen mukaisesti tarkasti tutkittavan asian teoriakirjallisuuteen, teoreet-

tiseen viitekehykseen ja keskeisiin käsitteisiin opinnäytetyön kannalta. Kiinnitin 

huomiota siihen, mitä muut ovat tutkineet asiasta, miten paljon tutkimustietoa 

on jo olemassa, millaisesta näkökulmasta aihetta on tutkittu ja millaisin mene-

telmin. Tämä osaltaan helpotti hahmottamaan merkityksellisimpiä asioita tutki-

mukseni kannalta. 

 

Valitsin kyselyn toteutustavaksi verkkokyselyn ja sen alustaksi Webropolin. 

Webropol valikoitui käyttöön lähinnä sen kätevyyden ja analyysitoimintojen ta-

kia. Lisäksi XAMK:lla on Webropolin lisenssi, joten sen käyttö oli ilmaista. Ky-

selyn laadinta oli minulle myös monella tapaa ammatillinen oppimisprosessi, 

Tutkimuksen tarkoi-

tus 

Varhaiskasvatuksen yleisen tuen toteutuminen  

Tutkimusongelma Millä tavalla yleinen tuki toteutuu Lappeenrannan 

varhaiskasvatuksessa 

Tutkimuskysymykset Mitä opetushenkilöstö käsittää varhaiskasvatuk-

sen yleisellä tuella? 

Miten yleinen tuki toteutuu ja millaisin menetel-

min tukiprosessin eri vaiheissa? 

Mitkä ovat yleisen tuen kehittämistarpeet? 

Tutkimuksen ai-

neisto ja analyysi 

Olemassa olevan tiedon (luonnollinen aineisto) 

analyysi 

Kvantitatiivisen aineiston analyysi Webropol-oh-

jelman analyysityökaluja hyödyntäen 

Empiirisen Webropol-aineiston kvalitatiivinen si-

sällönanalyysi 

Tutkimuksen viiteke-

hys 

Varhaiskasvatuksen tukitoimien kolmiportainen 

malli 

Kuva 3. Tutkimuksen kokonaisasetelma. 
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jonka aikana opin paljon. Oma kokemustausta yleisestä tuesta varhaiskasva-

tuksessa, yleisen tuen kirjallisuuteen huolella tutustuminen sekä tutkimuksen 

kulkuun perehtyminen helpottivat asian kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja oli-

vat tärkeä alusta kyselyn laadintaan.  

 

Yhdistin mittariin sekä määrällisesti että laadullisesti analysoitavia kysymyksiä. 

Niistä suurin osa oli strukturoituja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot olivat 

valmiina, ja vastaajat valitsivat niistä näkemystään tai kokemustaan vastaavan 

vaihtoehdon.  

 

Kyselyyn valitsin sellaiset kysymykset, jotka olivat mielestäni tärkeimpiä ja 

parhaiten sopivia tähän tutkimukseen, ja joiden avulla saisin vastaukset tutki-

muskysymyksiin. Yleisen tuen menetelmiä on paljon erilaisia, ja siitä syystä 

valitsin kyselyyn tärkeimmät ja mielestäni käytetyimmät menetelmät. Kyselyn 

laatimisessa kiinnitin erityistä huomiota muun muassa kysymysten asetteluun 

ja kieleen, jotta tutkimukseen osallistuvat henkilöt ymmärtäisivät kysymykset 

samalla tavalla. Tutkimuskysymykset antoivat tärkeän tienviitan kyselylomak-

keen laatimiselle.  

 

Jaoin kyselyn neljään osaan (sivuun Webropolissa). Ensimmäiseen osaan tuli 

taustatietokysymyksiä, joita arvelin tarvittavan kyselyn tulosten analysoin-

nissa. Loput osat muotoutuivat tutkimuskysymysten mukaan. Laitoin kunkin 

osan alkuun tutkimuskysymyksen asiat sisältävän otsikon, jotta vastaaja saisi 

kuvan siitä, mihin aiheeseen kysymykset liittyvät. Liitteessä 1 on tuloste kyse-

lyn kysymyksistä. 

 

Toisessa osassa kysymykset liittyivät varhaiskasvatuksen opettajien käsityk-

seen yleisestä tuesta. Siinä oli tarkoitus selvittää kentällä toimivien varhais-

kasvatuksen opettajien käsityksiä yleisestä tuesta. Tähän valitsin kysymystyy-

peiksi sekä valinta- että monivalintakysymyksiä. Lisäksi käytin kahdessa kysy-

myksessä matriisityyppiä, joissa vastausvaihtoehtoina oli tosi/epätosi/en osaa 

sanoa tai kyllä/ei/en osaa sanoa. Näiden kahden kysymyksen tarkoituksena 

oli selvittää, miten henkilökunta ymmärtää ja käsittää yleisen tuen. Vaihtoeh-

toihin sijoitin myös paikkaansa pitämättömiä vaihtoehtoja, jotta voisin yrittää 

analysoida, kuinka hyvin yleisen tuen asiat ovat vastaajilla hallussa. 

 



25 

Kolmas osa liittyi yleisen tuen menetelmiin ja tuen toteutumiseen tukiprosessin 

eri vaiheissa. Nämä olivat monivalintakysymyksiä, joissa vastausvalintojen lu-

kumäärää rajoitettiin. Näissä vastaajien piti valita kolme tai enintään kolme 

kohtaa useammasta vaihtoehdosta. Yhdessä kysymyksessä käytin Likertin 

asteikkoa. 

 

Neljännessä eli viimeisessä osassa kysyin yleisen tuen kehittämistarpeista. 

Tämän osan ja koko kyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat ehdollisia, jotka 

tulivat näkyviin vain, jos osan ensimmäiseen kysymykseen vastasi myöntä-

västi. Samalla ne olivat ns. pakollisia kysymyksiä, eli vastatessaan myöntä-

västi vastaajan oli myös vastattava näihin kahteen kysymykseen, jotta voi lä-

hettää vastauksen. Viimeinen kysymys oli muodoltaan vapaa tekstilaatikko, jo-

hon vastaaja sai kirjoittaa haluamansa vastauksen.  

 

6.4 Kyselyn testaus ja julkaisu 

Kyselyn laatiminen ja sen testaaminen opetti minulle konkreettisesti paljon. Oli 

myös mielenkiintoista huomata, kuinka monipuolinen ja kattava ohjelmisto 

Webropol on. Huomasin, että pystyisin hyödyntämään sen erilaisia työkaluja 

vastausten analysoinnissa.  

 

Kyselyn testaamista varten tein kyselystä kopion, jota sitten testailin tekemällä 

testivastauksia. Testasin huolellisesti kaikki kysymykset, jotta näin toimivatko 

ne ajatellulla tavalla. Samalla pääsin tutkimaan ohjelman analysointiominai-

suuksia ja opettelemaan niiden käyttöä.  

 

Seuraavaksi viimeistelin saateviestin, joka tuli liitettäväksi kyselypyyntöön. 

viestin luonnoksen olin jo laatinut tutkimuslupahakemuksen yhteydessä. Täy-

densin viestiin Webropolin luoman linkin, josta pääsi vastaamaan kyselyyn. 

Saateviesti on esitetty liitteessä 2. 

 

Laskin Lappeenrannan www-sivuilta löytyneet varhaiskasvatuksen opettajat, 

jotka olisivat kyselyn kohderyhmänä. Sain tulokseksi 166 henkilöä. Kaikkien 

sähköpostiosoitetta ei ollut sivustolta saatavissa, joten lähetin kyselyn Lap-

peenrannan päiväkotien johtajille, joita pyysin välittämään kyselypyynnön päi-

väkotinsa varhaiskasvatuksen opettajille.  
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Kysely julkaistiin Webropolissa siis verkkolinkkinä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikki vastaukset ovat täysin anonyymejä. Tutkimukseen osallistuminen oli tie-

tenkin myös vapaaehtoista. Lisäksi Webropolista piti kytkeä pois päältä verk-

kolinkin asetus, joka määrää sen, että samalla selaimella voi vastata vain ker-

ran, koska monet Lappeenrannan päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat 

käyttävät ryhmissä yhteisiä tietokoneita.  

 

6.5 Aineiston analysointi 

Käytin kyselyssä määrällisen tutkimuksen elementtejä siksi, että se helpotti 

tutkimuksen analysointia. Näin ollen valtaosa tutkimuksessa saadusta aineis-

tosta oli numeerista tietoa. Kyselyn kysymykset ja niihin liittyvät vastausvaihto-

ehdot olivat kuitenkin pääosin sellaisia, että niistä ei voinut laskea tilastollisia 

tunnuslukuja, kuten keskiarvoja tms. Monivalintatyyppisten kysymysten vas-

tauksia analysoin siten, että laadin vastauksista jakaumat Webropolin analyy-

sityökaluja hyödyntäen palkkikuvioiksi, jonka jälkeen analysoin ja pohdin näi-

den jakaumien perusteella, mitä ne merkitsevät ja minulle kertovat. Kyselyn 

kaksi kyllä / ei ja tosi / epätosi -tyyppistä kysymystä analysoin väittämä kerral-

laan tutkien vastausten jakaumaa ja päättelin niistä mitä nämä minulle kerto-

vat. Kahteen asteikolliseen kysymykseen saattoi laskea keskiarvon ja mediaa-

nin. Avoimet kysymykset analysoin sisällönanalyysin menetelmällä.  

 

6.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen aineiston keräämiseen voidaan käyttää laadullista, määrällistä tai 

monimenetelmällistä tapaa. Tässä tutkimuksessa pääpaino oli selkeästi mää-

rällisellä tutkimusotteella, jossa käytin myös laadullisia elementtejä. Laadullisia 

elementtejä käytin ainoastaan yleisen tuen kehittämisen tarpeet -osiossa.  

 

Kanasen (2010, 129) mukaan määrällistä tutkimusta voidaan arvioida validi-

teetin (pätevyyden) ja reliabiliteetin (luotettavuuden) avulla. Vilkan (2015, 193) 

mukaan validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetel-

män kykyä siitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Validiteettia ja relia-

biliteettia tarkastelin jo tutkimusta suunniteltaessa, ja se oli tärkeänä asiana 
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koko prosessin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrin mm. määrittelemään kä-

sitteet tarkasti ja kiinnitin erityistä huomiota siihen, että mittarin kysymykset 

kattaisivat kaikki tutkimuskysymykset. 

 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti tulee englannin kielen sanasta relia-

bility. Se viittaa täsmällisyyteen, tarkkuuteen ja johdonmukaisuuteen. Vilkan 

(2015, 194) mukaan reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta. Luotetta-

vuus tarkoittaa tulosten pysyvyyttä eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanva-

raisia tuloksia. Tutkimuksen reliaabelius on hyvä, kun toistetussa mittauk-

sessa saadaan täsmälleen sama tulos riippumatta tutkijasta.  

 

Tutkimuksen laadullisen otteen mukaisesti kiinnitin erityistä huomiota mm. ky-

symysten asetteluun ja kieleen, jotta tutkimukseen osallistuvat ymmärtäisivät 

kysymykset samalla tavalla ja että ne vastaavat tutkijan tarkoittamia sisältöjä.  

 

6.7 Tutkimuksen eettisyys 

Tieteellisen tutkimuksen säännöksinä voidaan periaatteessa pitää samoja eet-

tisiä säännöksiä kuin yhteiskunnan ja eri ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa yleensäkin. Tavoitteina ovat korkea moraali, huolellisuus, tarkkuus sekä 

rehellisyys. Tutkimuksen tulee olla käytäntöä hyödyttävää ja kerätyn tiedon on 

pysyttävä luottamuksellisena. (Raute 2014, 15.) 

 

Noudatin tutkimuksessani rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tutkimus-

luvan hankkiminen Lappeenrannan kaupungilta oli osa eettistä osuutta ja luo-

tettavuutta. Huolehdin tarkasti anonymiteetistä, jotta kenenkään vastauksia 

tutkimukseni raportissa ei pystytä tunnistamaan. Kyselyssä tämä tarkoitti sitä, 

että kysely julkaistiin web-linkkiä käyttäen, jolloin vastaaja jäi täysin nimettö-

mäksi. Saamani tiedot käsittelin luottamuksellisesti vaitiolovelvollisuuden huo-

mioiden. 

 

Noudatin tutkimuksessa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulun tutkimusta koskevia tietosuojaohjeita. Tutkimuk-

seen osallistuneiden henkilöiden tietoja ei tutkimuksessa julkaistu, ja tutkimuk-

seen liittyvään kyselyyn vastaaminen toteutettiin täysin anonyymisti, joten 
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osallistuneita ei voida tunnistaa. Tämä on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(2019, 12) ohjeistuksen mukaista. 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA 

Webropol-kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 24 henkilöä. Vastausajan 

puolivälissä lähetin muistutusviestin varhaiskasvatuksen opettajille päiväkodin 

johtajien kautta. Koska kysely piti lähettää varhaiskasvatuksen opettajille päi-

väkodin johtajien kautta, minulla ei ole täyttä varmuutta, kuinka monelle kysely 

on lopulta päätynyt. Näin ollen tarkkaa vastausprosenttia on mahdoton sanoa. 

Otaksuen, että kysely on mennyt kaikille 166:lle vastaajaksi tarkoitetulle henki-

lölle, joiden nimen löysin Lappeenrannan kaupungin sivuilta, olisi vastuspro-

sentti 14,5 %, joka on aika alhainen. Kyselystä saatu aineisto on esitetty kysy-

myksittäin taulukoituna liitteessä 3. 

 

Tämän tulososion alaluvuissa tutkimustulokset esitetään kyselyaineiston ana-

lyysin pohjalta nousseiden tulosten mukaisesti. Kunkin alaluvun tai ala-alalu-

vun aluksi kuvataan tutkimustulokset, jonka jälkeen esitetään niiden tulkintaa. 

Tulosten havainnollistamiseksi tuloksia esitetään myös taulukoiden, kuvien ja 

aineistoesimerkkien avulla. 

 

7.1 Taustatiedot 

Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin ensimmäisenä vastaajien ikää. Vastausten 

perusteella (kuva 4) suurin osa vastaajista eli 37 % olivat 20–29-vuotiaiden 

ikäryhmästä. Ikäryhmien 30–39 ja 50–59 osuus vastaajista oli kummallakin 

21 %. 40–49-vuotiaiden ryhmästä vastasi kaikkiaan 13 % ja yli 60-vuotiaiden 

ryhmästä 8 %.  
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Kuva 4. Vastaajien ikäjakauma. 

 

Toisena kysymyksenä kysyttiin, kuinka kauan vastaaja on toiminut varhaiskas-

vatuksen opettajana. Tähän kysymykseen tuli vastauksia kaikista valittavana 

olleista ammattivuosiryhmistä (kuva 5). Eniten vastauksia tuli 1–3 vuotta toimi-

neiden kohdalta hieman vajaa kolmanneksen osuudella (29 %). Neljännes 

(25 %) vastaajista oli toiminut varhaiskasvatuksen opettajana 4–10 vuotta. 

Alle vuoden työskennelleitä vastaajista oli 12,5 %, samoin kuin 21–30 vuotta 

alalla olleita. Tosi konkareita eli yli 30 vuotta varhaiskasvatuksen opettajana 

työskennelleitä oli puolestaan 17 %. Pienin ryhmä tässä kyselyssä oli 11–20 

vuotta työskennelleet, joita oli vain 4 % (yksi vastaaja). 

 

 

Kuva 5. Varhaiskasvatuksen opettajana toimittujen ammattivuosien jakauma. 

 

Taustatietojen kolmantena kysymyksenä kysyttiin, minkä ikäisten ryhmässä 

vastaaja toimii. Eniten vastauksia tuli 3–5-vuotiaiden ryhmistä (kuva 6). Suurin 

osa eli 42 % vastaajista työskenteli tämän ikäisten ryhmässä. Neljännes 

(25 %) vastaajista työskenteli 1–3-vuotiaiden ryhmässä ja kolmannes (33 %) 

37%

21%

13%

21%

8%

20–29 30–39 40–49 50–59 60–

12%

29%

25%

4%

13%

17%

alle 1 1–3 4–10 11–20 21–30 yli 30
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muun tyyppisissä ryhmissä. Muun tyyppisiä ryhmiä näyttää olevan enemmän 

kuin mitä osasin etukäteen arvella. Kahdeksasta muu-ryhmän valinneesta 

kolme kertoi työskentelevänsä 2–5-vuotiaiden ryhmässä. Lisäksi esiintyi ryh-

miä 4–5-vuotiaat, 1–4-vuotiaat, 2–3-vuotiaat ja viskarit eli viisivuotiaat. Yksi 

vastaaja oli vastannut työskentelevänsä kuusivuotiaiden esikouluryhmässä, 

vaikka kyselyn ei pitänyt mennä esiopetuksessa toimiville.  

 

 

Kuva 6. Päiväkotiryhmien ikähaarukoiden jakauma. 

 

Tulosten tulkintaa 

Taustatietojen vastauksista voi päätellä, että aktiivisimmat vastaajat olivat 

nuoria, alle 30-vuotiaita varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on ammattivuosia 

alle neljä vuotta. Lähes puolet vastaajista toimii 3–5-vuotiaiden ryhmissä.  

 

7.2 Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset varhaiskasvatuksen ylei-

sestä tuesta 

Tämän alaluvun tulokset sisältävät paljon kyselyn vastauksia, joten se on ja-

ettu vielä alalukuihin tarkoituksenmukaisiin kysymysryhmiin. Näiden alalukujen 

lopussa esitetään kunkin alaluvun osalta tulosten tulkintaa. 

 

7.2.1 Kyselyn kysymysten 4–6 tulokset ja niiden tulkintaa 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, onko yleinen tuki käytössä Lappeenran-

nan varhaiskasvatuksessa. Tähän kaikki vastaajat (100 %) valitsivat vaihtoeh-

don kyllä. Viidennessä kysymyksessä puolestaan kysyttiin, onko yleinen tuki 

25%

42%

33%

alle 3 v 3–5 muu, mikä
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vastaajan mielestä kolmiportaisen tukijärjestelmän alin porras. Myös tähän ky-

symykseen kaikki vastaajat olivat valinneet vaihtoehdon kyllä.  

 

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, mitä yleinen tuki tarkoittaa vastaajien 

mielestä. Vastaajan oli mahdollista valita yksi tai useampi vaihtoehto. Kaikki 

vastaajat (100 %) olivat sitä mieltä, että yleinen tuki tarkoittaa jokapäiväistä 

pedagogista toimintaa, 88 % vastasi sen tarkoittavan huolenpitoa lapsesta jo-

kapäiväisissä toiminnoissa ja 75 % oli valinnut vaihtoehdon, jossa sen väitet-

tiin olevan lapsikohtaista ohjaamista ja tukemista (kuva 7). Vastausten perus-

teella näitä kolmea asiaa pidettiin siis kaikkein tärkeimpinä. Yksi vastaajista 

(4 %) oli valinnut vaihtoehdon muu, mikä?, jossa vastaaja katsoi, että myös 

varhaiskasvatuksen ulkopuoliset työntekijät, kuten neuvolatyöntekijät voivat 

auttaa lapsen ja tämän perheen tukemisessa. 

 

 

 

Kuva 7. Vastausten jakauma kysymyksessä 6 (Mitä varhaiskasvatuksen yleinen tuki mieles-

täsi tarkoittaa?). 
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Tulosten tulkintaa 

Yleinen tuki on kolmiportaisen tuen mallin alin taso, ja se on käytössä Lap-

peenrannassa, kuten jo teoriaosuudessa mainitsin. Kyselyn mukaan kaikki ky-

selyyn vastanneet varhaiskasvatuksen opettajat tiesivät nämä asiat. Näin ol-

len voidaan sanoa, että kyselyyn vastaajat tunnistavat yleisen tuen ja sen käy-

tön Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa. Kaikki kuudennen kysymyksen 

vastausvaihtoehdot saivat valintoja, mikä vahvistaa käsitystä, että yleinen tuki 

varhaiskasvatuksessa tarkoittaa monia erilaisia asioita. 

 

7.2.2 Kyselyn kysymyksen 7 tulokset ja niiden tulkintaa 

Seitsemäs kysymys (Ovatko seuraavat väitteet mielestäsi tosia vai epätosia?) 

sisälsi tosi / epätosi -väitteitä. Taulukossa 1 on esitetty vastausten jakaumat 

lukumäärinä ja prosentteina kuhunkin väitteeseen. Viimeisessä sarakkeessa 

on tulleiden vastausten yhteismäärä väitekohtaisesti. 

 

Ensimmäistä väitettä (Yleinen tuki on vain pedagogista tukea) piti valtaosa 

vastaajista eli 83,3 % epätotena (taulukko 1). Vastaajista 16,7 % piti tätä väi-

tettä totena.  

 

Kaikki vastaajat (100 %) pitivät totena seuraavia väitteitä: yleinen tuki kuuluu 

varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle, oppimisympäristön arviointi kuu-

luu yleiseen tukeen, yleisessä tuessa lapsen vahvuudet otetaan huomioon, 

yleinen tuki on ennaltaehkäisevää toimintaa ja yleinen tuki on tavoitteellista 

toimintaa.  

 

Väitettä yleinen tuki ei kuulu kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan piti val-

taosa vastaajista eli 83,3 % epätotena. Väitettä piti totena 4,2 % ja 12,5 % ei 

osannut sanoa.  

 

Väitettä yleinen tuki perustuu tarkkaan havainnointiin erilaisissa arjen tilan-

teissa piti suurin osa vastaajista eli 83,3 % totena. Loput eli 16,7 % pitivät sitä 

epätotena. 
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Taulukko 1. Vastaukset seitsemänteen kysymykseen (Ovatko seuraavat väitteet mielestäsi 

tosia vai epätosia?). 
 

Tosi Epätosi En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Yleinen tuki on vain pedagogista tukea 4 20 0 24 

16,7 % 83,3 % 0 %   

Yleinen tuki kuuluu varhaiskasvatukseen 
osallistuvalle lapselle 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Yleinen tuki ei kuulu kaikkeen varhaiskas-
vatuksen toimintaan 

1 20 3 24 

4,2 % 83,3 % 12,5 %   

Yleinen tuki perustuu tarkkaan havainnoin-
tiin erilaisissa arjen tilanteissa 

20 4 0 24 

83,3 % 16,7 % 0 %   

Oppimisympäristön arviointi kuuluu ylei-
seen tukeen 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Yleisessä tuessa lapsen vahvuudet ote-
taan huomioon 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Monialainen tiimi on tukena yleisen tuen 
toteuttamisessa 

11 12 1 24 

45,8 % 50,0 % 4,2 %   

Vain osa varhaiskasvatukseen osallistu-
vista lapsista tarvitsee yleistä tukea 

1 21 2 24 

4,2 % 87,5 % 8,3 %   

Yleisestä tuesta laaditaan pedagoginen 
selvitys 

6 17 1 24 

25 % 70,8 % 4,2 %   

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää toimin-
taa 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Yleinen tuki on tavoitteellista toimintaa 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen 
yleisestä tuesta 

1 20 3 24 

4,2 % 83,3 % 12,5 %   

Yleinen tuki edellyttää pedagogisen arvion 
tekemistä 

2 20 2 24 

8,3 % 83,3 % 8,3 %   

 

Väitteessä monialainen tiimi on tukena yleisen tuen toteuttamisessa vastauk-

set jakaantuivat lähes tasan vaihtoehtojen epätosi ja tosi kesken. Vastaajista 

tasan puolet (50 %) piti väitettä epätotena ja 45,8 % piti sitä totena. Yksi vas-

taajista (4,2 %) ei osannut sanoa.  

 

Väitettä vain osa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista tarvitsee yleistä 

tukea piti selvästi suurin osa vastaajista eli 87,5 % epätotena. Pieni osa vas-

taajista (4,2 %) piti väitettä totena ja 8,3 % ei osannut sanoa.  

 

Väitettä yleinen tuki edellyttää pedagogisen arvion tekemistä piti pääosa eli 

83,3 % vastaajista epätotena. Vastaajista 8,3 % piti väitettä totena ja 8,3 % ei 

osannut sanoa. Väitettä yleisestä tuesta laaditaan pedagoginen selvitys piti 

valtaosa eli 70,8 % epätotena. Vastaajista 25 % piti sitä totena, ja yksi vas-

taaja (4,2 %) ei osannut sanoa. 
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Väitettä varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen yleisestä tuesta piti suurin 

osa vastaajista eli 83,3 % epätotena. Vastaajista 4,2 % piti sitä totena, ja 

12,5 % ei osannut sanoa.  

 

Tulosten tulkintaa 

Kysymyksen 7 ensimmäistä väitettä valtaosa vastaajista (83,3 %) piti epäto-

tena, eli he olivat sitä mieltä, että yleinen tuki on muutakin kuin pedagogista 

tukea. Tätä voidaan varovaisesti tulkita niin, että nämä vastaajat ovat ehkä 

ajatelleet siihen kuuluvan kasvatuksellinen ja hoidollinen näkökulma pedago-

giikan lisäksi.  

 

Yleinen tuki on aina tavoitteellista ja ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa lap-

sen vahvuudet otetaan huomioon. Se kuuluu kaikille varhaiskasvatukseen 

osallistuville lapsille. Myös oppimisympäristön arviointi kuuluu yleiseen tukeen. 

Tämän kyselyn perusteella nämä olivat asioita, joihin liittyviin väittämiin kaikki 

kyselyyn vastaajat olivat vastanneet samalla tavalla (tosi). Voidaan siis pää-

tellä, että nämä ovat seikkoja, jotka varhaiskasvatuksen opettajat tunnistavat 

kuuluvan olennaisesti yleiseen tukeen varhaiskasvatuksessa.  

 

Väitteen yleinen tuki ei kuulu kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan vas-

tauksiin tuli jonkin verran hajontaa. Suurin osa vastaajista piti väittämää epäto-

tena (83,3 %), 16,7 % totena ja 12,5 % ei osannut sanoa. Tämä hajonta oli 

jonkin verran yllättävää. Yleinen tuki ei käsitä kaikkea päiväkodissa tapahtu-

vaa varhaiskasvatuksen toimintaa. Yleinen tuki on toki tärkeä kivijalka varhais-

kasvatuksessa, mutta yleinen tuki on tarkoitettu yleensä lyhytaikaiseksi ja en-

nen kaikkea yksittäiseksi tukitoimeksi arjessa. Voi olla, että valtaosa vastaa-

jista on ajatellut sen liittyvän kokonaisuudessaan kaikkeen toimintaan ja siitä 

syystä kyselyssä oli tullut tällainen tulos. Joskus yleisen tuen muoto voi myös 

olla arjessa jatkuvampaa, ja tämän vastaajat saattavat kokea jatkuvaksi tu-

eksi.  

 

Väitteessä yleinen tuki perustuu tarkkaan havainnointiin erilaisissa arjen tilan-

teissa valtaosa vastaajista eli 83,3 % piti väittämää totena. Lasten havainnointi 

on ennen kaikkea lapsen kuulemista ja kohtaamista sekä tärkeä osa perusteh-

tävää. Se myös kuuluu olennaisesti yleiseen tukeen. Havainnoinnin pohjalta 
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tiimissä on myös helpompi tehdä pedagogisia ratkaisuja. Toki se vaatii aina 

riittävästi aikaa eli resursseja. Vastausten perusteella näyttää siltä, että pää-

sääntöisesti vastaajat ovat sisäistäneet tarkan havainnoinnin ja yleisen tuen 

välisen tärkeän yhteyden. 

 

Väitteessä monialainen tiimi on tukena yleisen tuen toteuttamisessa vastauk-

set jakaantuivat lähes tasan vaihtoehtojen epätosi ja tosi kesken. Tässä yllät-

tää vähän epätosivastausten suuri osuus. Yleisen tuen toteutumisen vastuu 

on ryhmästä lähtevää. Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat siitä ryhmäs-

sään yhdessä muiden kasvattajien kanssa. Opetushallituksen (2018) mukaan 

varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmässä tuen tarpeen arvioinnista sekä 

tuen järjestämisestä ja tarjoamisesta. Tarvittaessa voidaan tehdä moniamma-

tillista yhteistyötä muun muassa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja erilais-

ten terapeuttien (toimintaterapeutti, puheterapeutti, fysioterapeutti) kanssa 

unohtamatta neuvolayhteistyötä.  

 

Väitteessä vain osa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista tarvitsee 

yleistä tukea selvästi suurin osa vastaajista (87,5 %) olivat sitä mieltä, että 

väite on epätosi. Tästä voidaan päätellä, että valtaosa on sitä mieltä, että suu-

rin osa lapsista tarvitsee yleistä tukea kasvussaan ja kehityksessään. 

 

Yleinen tuki ei edellytä pedagogisen arvion tekemistä, eikä siitä myöskään 

laadita pedagogista selvitystä – nämä liittyvät tehostettuun ja erityiseen tu-

keen. Lapsen siirtyessä tehostettuun tukeen tehdään pedagoginen arvio ja eri-

tyinen tuki tarvitsee pedagogisen selvityksen. Näissä pedagogiseen arvioon ja 

selvitykseen liittyvissä väitteissä tuli jonkin verran hajontaa. Ensin mainitussa 

väitteessä pääosa (83,3 %) vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei yleinen 

tuki edellytä pedagogista arvioita. Pedagogiseen selvitykseen liittyvässä väit-

teessä (yleisestä tuesta laaditaan pedagoginen selvitys) puolestaan valtaosa 

(70,8 %) piti väitettä epätotena, eli he olivat tienneet asian oikean laidan. Näi-

hin kahteen väitteeseen tuli kuitenkin oletettua enemmän vastauksia, joissa oli 

valittu päinvastainen vaihtoehto tai en osaa sanoa -vaihtoehto. Tästä voidaan 

otaksua, että pedagogisen arvion ja selvityksen käsitteet eivät ilmeisesti ole 

kaikille varhaiskasvatuksen opettajille aivan selviä. Näitä olisi siis hyvä vielä 

kirkastaa, jotta kaikki varhaiskasvattajat tietävät niiden tarkoituksen. 
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Yleinen tuki ei tarvitse varhaiskasvatusjohtajan päätöstä, sen sijaan päätök-

sen lapsen siirtämisestä tehostettuun ja erityiseen tukeen tekee aina varhais-

kasvatusjohtaja. Suurin osa vastaajista (83,3 %) piti tähän liittyvää väitettä 

varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen yleisestä tuesta epätotena, eli he tie-

sivät, että yleisessä tuessa ei tarvita varhaiskasvatusjohtajan päätöstä. Tämän 

perusteella yleisestä tuesta päättämiseen liittyvät asiat näyttävät olevan kohta-

laisen hyvin tiedossa. En osaa sanoa -vastauksia oli tässä väitteessä enem-

män kuin vastauksia tosi. Toisaalta aika iso osa vastaajista on ollut alalla alle 

neljä vuotta, mikä voi ehkä selittää tätä.  

 

7.2.3 Kyselyn kysymysten 8 ja 9 tulokset ja niiden tulkintaa 

Kahdeksas kysymys (Kuuluvatko seuraavat asiat mielestäsi yleiseen tukeen?) 

sisälsi kyllä / ei -väittämiä. Taulukossa 2 on esitetty tämän kysymyksen vas-

tausten jakaumat lukumäärinä ja prosentteina kuhunkin väitteeseen. Viimei-

sessä sarakkeessa on tulleiden vastausten yhteismäärä väitekohtaisesti. 

 

Taulukko 2. Vastaukset kahdeksanteen kysymykseen (Kuuluvatko seuraavat asiat mielestäsi 

yleiseen tukeen?). 
 

Kyllä Ei En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Opetuksen eriyttäminen 9 12 3 24 

37,5 % 50 % 12,5 %   

Pienryhmätoiminta 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Yhteistyö huoltajien kanssa 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Päivästruktuurin ylläpitäminen 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Leikin tukeminen 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Yksilölliset tukitoimet 15 7 1 23 

65,2 % 30,4 % 4,3 %   

Vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvista-
minen 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Ennakointi 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Sitoutuminen yhdessä sovittuihin käytän-
teisiin päiväkodin ryhmän arjessa 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Kuvien käyttäminen 24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %   

Asiantuntijoiden tukipalvelut 11 8 5 24 

45,8 % 33,3 % 20,8 %   
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Tässä kysymyksessä nousivat tunnetuimmiksi tukimuodoiksi vastaajien mu-

kaan pienryhmätoiminta, yhteistyö huoltajien kanssa, päivästruktuurin ylläpitä-

minen, leikin tukeminen, vuorovaikutuksen tukeminen, ennakointi, sitoutumi-

nen yhdessä sovittuihin käytänteisiin päiväkodin arjessa sekä kuvien käyttämi-

nen (taulukko 2). Näihin vaihtoehtoihin kaikki vastaajat (100 %) olivat vastan-

neet kyllä.  

 

Hajontaa vastauksissa oli vaihtoehtojen opetuksen eriyttäminen, yksilölliset tu-

kitoimet sekä asiantuntijoiden tukipalvelut kohdalla. Vaihtoehdon opetuksen 

eriyttäminen kohdalla puolet vastaajista (50 %) vastasi ei, 37,5 % kyllä ja 

12,5 % ei osannut sanoa. Vaihtoehdon yksilölliset tukitoimet kohdalla vastaa-

jista 65,2 % vastasi kyllä, 30,4 % ei ja 4,3 % ei osannut sanoa. Tähän vaihto-

ehtoon oli yksi kyselyyn vastanneista jättänyt vastaamatta, sillä kokonaisvas-

tausten määrä vaihtoehdon kohdalla on 23. Vaihtoehtoon asiantuntijoiden tu-

kipalvelut vastaajista 45,8 % vastasi kyllä, 33,3 % ei ja 20,8 % ei osannut sa-

noa. 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin, kuka tai ketkä vastaavat vastaajan 

mielestä yleisestä tuesta. Suurin osa (96 %, kuva 8) oli valinnut vaihtoehdon 

oman ryhmän koko henkilökunta. Vastaajista kolmannes eli 33 % oli valinnut 

vaihtoehdon huoltajat, samoin kuin vaihtoehdon päiväkodinjohtajat. Lähes kol-

mannes (29 %) oli valinnut vaihtoehdon varhaiskasvatuksen erityisopettajat. 

Vaihtoehdon kunnan varhaiskasvatuksen johto oli valinnut vastaajista 17 %. 

Vain kaksi (8 %) kyselyyn vastanneista olivat valinneet vaihtoehdon vain 

oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat.  

 

Kuva 8. Vastausten jakauma kysymyksessä 9 (Kuka tai ketkä vastaavat yleisen tuen toteutu-

misesta omasta mielestäsi?). 
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Tulosten tulkintaa 

Kahdeksannessa kysymyksessä, joka liittyi yleisen tuen tukimuotoihin, tuli 

kahdeksaan kysymyksen vaihtoehtoon (lueteltu luvun alkupuolella) satapro-

senttinen kyllä-vastaus, eli vastaajat tiesivät näiden menetelmien olevan ylei-

sen tuen tukimuotoja. Kyseisten menetelmien tärkeyttä tuodaan usein esille 

yleisessä tuessa, ja näyttää siltä, että vastaajat tunnistavat hyvin, että ne kuu-

luvat yleiseen tukeen.  

 

Opetuksen eriyttämisellä tarkoitetaan muun muassa erilaisten opetusmenetel-

mien ja työtapojen käyttämistä. Tätä käytetään jo pitkälti pienryhmätoimin-

nassa, joten on mahdollista, että vastaajat ovat ottaneet tämän asian huomi-

oon jo pienryhmätoiminta-vaihtoehdon kohdalla. Yksilölliset tukitoimet ja asi-

antuntijoiden tukipalvelut voidaan ajatella kuuluvan myös muihinkin tuen tasoi-

hin, joten tämä selittänee tässä kohtaa hajonnan. Asiantuntijoiden tukipalvelut 

-vaihtoehdossa en osaa sanoa -vastausten osuus on oletettua suurempi, ja se 

indikoi sitä, että kaikilla vastaajilla ei välttämättä ole tiedossa kuuluvatko ne 

yleiseen tukeen. Yhteenvetona voitaneen tulkita, että näitä menetelmiä luulta-

vasti käytetään harvemmin tai niihin ei ole kenties kaikilta osin ollut tarvetta ja 

siksi ne ovat jääneet vähemmän tutuiksi menetelmiksi.  

 

Yhdeksännen kysymyksen, joka liittyy siihen, kuka vastaa yleisen tuen toteu-

tumisesta, vastauksiin tuli valintoja kaikkiin vaihtoehtoihin. Suppean näkemyk-

sen mukaan yleisen tuen toteutumisesta vastaa pääasiassa varhaiskasvatuk-

sen opettaja/opettajat yhdessä muiden kasvattajien kanssa omassa ryhmäs-

sään, ja käytännössä asia on usein juuri näin. Lähes kaikki vastaajat olivat tä-

män vaihtoehdon valinneet. Henkilöstön tukena toimii varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja (veo), ja tarvittaessa työskennellään monialaisesti lasta hoitavien 

tai tukevien tahojen kanssa. Laajemman näkökulman mukaan voidaan aja-

tella, että kaikki lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät tahot vastaavat osaltaan 

yleisen tuen toetutumisesta, sillä sitä ei ole oikeastaan tarkasti määritelty mis-

sään. Tämä näkyy tässä valintojen kirjona. Toisaalta lienee myös niin, että 

tämä asia ei ole yleisesti aivan kristallinkirkas ja luultavasti erilaisia käsityksiä 

ja näkemyksiä voi olla varsin paljon. 
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7.3 Yleisen tuen menetelmät ja tuen toteutuminen tukiprosessin eri vai-

heissa  

Yleisen tuen menetelmistä olen kertonut teoriaosuuden luvussa 4.4. Valitsin 

kyselyyn mielestäni kaikkein käytetyimmät menetelmät. Valintakriteerit perus-

tuivat aikaisempaan työkokemukseeni ja työssä tekemiini havaintoihin sekä 

kirjallisuuteen, johon olin perehtynyt. Kyselylomakkeessa kysyttiin menetelmiin 

liittyen kolme kysymystä: Mitä seuraavia yleisen tuen menetelmiä käytät työs-

säsi eniten?, Mitkä asiat koet merkittävimmiksi haasteiksi yleisen tuen toteut-

tamisessa siinä varhaiskasvatusryhmässä, jossa työskentelet? sekä Mitkä 

ovat yleisen tuen merkittävimmät mahdollisuudet päiväkotiryhmässäsi?. Vas-

taajien tuli ensimmäisessä kysymyksessä valita kolme eniten käyttämäänsä 

vaihtoehtoa. Toisessa kysymyksessä vastaajien tuli valita enintään kolme 

vaihtoehtoa ja kolmannessa kysymyksessä piti valita kolme vastaajan mie-

lestä tärkeintä vaihtoehtoa. 

 

Kyselyyn vastanneiden mukaan kolme eniten käytettyä menetelmää, joita vas-

taajat arkityössä käyttävät (kysymys 10), olivat säännöllinen päiväjärjestys 

ryhmässä (83 %), pienryhmätoiminta vuorottelua hyväksi käyttäen (63 %) ja 

siirtymätilanteiden suunnittelu etukäteen (50 %), kuten kuvasta 9 nähdään. 

Myös muut vaihtoehdot saivat valintoja vaihtoehtoa S2-toiminta (suomi toi-

sena kielenä -toiminta) lukuun ottamatta. Tässäkin kysymyksessä yksi vas-

taaja (4 %) oli valinnut vaihtoehdon muu, mikä? ja vastannut pienryhmätoimin-

nan olevan yksi kolmesta eniten käyttämästään menetelmästä. 
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Kuva 9. Vastaajien eniten käyttämät yleisen tuen menetelmät. 

 

Haasteeksi yleisen tuen toteutumisessa (kysymys 11: Mitkä asiat koet merkit-

tävimmiksi haasteiksi yleisen tuen toteuttamisessa siinä varhaiskasvatusryh-

mässä, jossa työskentelet?) vastaajat olivat valinneet ajan puutteen (83 %), 

henkilöstön riittämättömyyden (67 %) ja SAK-ajan riittämättömyyden (67 %). 

SAK-aika tarkoittaa suunnittelu- arviointi- ja kehittämistyöaikaa. Myös henki-

löstön vaihtuvuus (8 %) ja puutteellinen kunnan ohjeistus (4 %) sai kanna-

tusta. Vaihtoehdon muu, mikä? oli valinnut kaksi vastaajaa (8 %). Tässä vaih-

toehdossa esiin tuotuja asioita olivat tilojen riittämättömyys ja pariryhmän 

kanssa tehtävän yhteistyön sujumattomuus. Kuvassa 10 on esitetty tämän ky-

symyksen vastausten jakautuminen. 
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Kuva 10. Asiat, jotka vastaajat kokevat yleisen tuen toteutumisen merkittävimmiksi haasteiksi. 

 

 

Kuvassa 11 on esitetty kysymyksen 12 (Mitkä ovat yleisen tuen merkittävim-

mät mahdollisuudet päiväkotiryhmässäsi?) vastausten jakauma. Kolme mer-

kittävintä mahdollisuutta yleisen tuen toteutumisessa näyttää vastaajien mie-

lestä olevan vaihtoehdot yleisen tuen menetelmät ohjaavat ja edistävät lapsi-

ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta (79 %), myönteinen 

ilmapiiri ryhmissä mahdollistaa paremmin yleisen tuen toteutumisen (75 %) 

sekä tuen tarpeen havainnointi helpottuu, kun se kirjataan (67 %). Tämän ky-

symyksen eri vaihtoehdot saivat kannatusta melko tasaisesti, sillä kaikki muut 

paitsi muu, mikä? -vaihtoehto saivat valintoja. Puolet vastaajista (50 %) valitsi 

vaihtoehdon oppimisympäristön huomioiminen helpottuu ja vajaa kolmannes 

(29 %) vaihtoehdon arvioinnin suunnittelu helpottuu.  
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Kuva 11. Vastausten jakauma kysymyksessä 12 (Mitkä ovat yleisen tuen merkittävimmät 

mahdollisuudet päiväkotiryhmässäsi?). 

 

Kysymyksessä 13 (Miten yleinen tuki mielestäsi toteutuu ryhmässäsi?) kyse-

lyyn vastanneiden mukaan yleinen tuki toteutuu omassa ryhmässä hyvin. Ky-

symyksessä käytettiin asteikkoa 1–5 (1 = erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin). 

Vastaajista yksi (4 %) oli valinnut neutraalin arvon kolme, valtaosa eli 18 

(75 %) arvon neljä (hyvin) ja viisi vastaajaa (21 %) oli sitä mieltä, että yleinen 

tuki toteutuu omassa ryhmässä erittäin hyvin (5). Vastausten keskiarvoksi 

muodostui 4,2 mediaanin ollessa 4.  

 

Tulosten tulkintaa 

S2-toiminta ei saanut tukimuotoihin liittyvässä kysymyksessä 10 valintoja, 

mikä johtunee siitä, että kysymyksessä piti valita kolme eniten käytettyä vaih-

toehtoa. Tämä tukimuoto on sen verran vähän käytetty, että se selvästikään ei 

mahtunut kolmen eniten käytetyn joukkoon.  

 

Kysymyksessä 11 (Mitkä asiat koet merkittävimmiksi haasteiksi yleisen tuen 

toteuttamisessa siinä varhaiskasvatusryhmässä, jossa työskentelet?) kolme 

eniten valintoja saaneet vaihtoehdot olivat ylivoimaisesti suosituimmat vaihto-

ehdot, joten aika- ja henkilöresurssien puute näyttää olevan suurin haaste 
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yleisen tuen toteutumiselle. Vaihtoehdot, jotka eivät saaneet yhtään valintaa, 

jäivät valitsematta todennäköisesti siksi, että kysymyksessä piti valita vain 

kolme suurinta haastetta ja vastaajat pitivät muita vaihtoehtoja merkittäväm-

pänä. 

 

Kysymyksessä 12 (Mitkä ovat yleisen tuen merkittävimmät mahdollisuudet 

päiväkotiryhmässäsi?) tuli vastauksia kaikkiin vaihtoehtoihin paitsi muu, mikä 

aika tasaisesti, joten vastausten perusteella voitaneen siis ajatella, että yleisen 

tuen toteutuminen luo laajan kirjon erilaisia mahdollisuuksia päiväkotiryhmien 

toimintaan. 

 

Kysymyksessä 13 (Miten yleinen tuki mielestäsi toteutuu ryhmässäsi?) vas-

tausten keskiarvoksi muodostui 4,2. Tämän perusteella voitaneen siis sanoa, 

että vastaajien näkemyksen mukaan yleisen tuen toteutuminen on Lappeen-

rannassa kohtalaisen hyvällä tolalla. 

 

7.4 Yleisen tuen kehittämistarpeet 

Yleisen tuen kehittämistarpeet -osion kysymykseen 14 (Tarvitseeko yleisen 

tuen menetelmiä kehittää?) vastanneista alle puolet (37,5 %) näki, että ylei-

sessä tuessa on kehittämistarpeita. Täsmälleen sama määrä vastaajista oli 

valinnut vaihtoehdon en osaa sanoa, ja loput (25 %) katsoivat, että kehittämis-

tarpeita ei ole. Mikäli vastaaja vastasi, että kehittämistarpeita on, avautui hä-

nelle kaksi lisäkysymystä, joihin vastaaminen oli pakollista kyselyn loppuun-

saattamiseksi.  

 

Ensimmäisessä lisäkysymyksessä (kysymys 15) vastaajan tuli arvioida kehit-

tämistarpeen astetta neliportaisella asteikolla erittäin vähäinen–vähäinen–huo-

mattava–erittäin huomattava (lukuarvoina 1–4). Ääripäitä ei tässä kysymyk-

sessä valinnut kukaan. Vastaajien mukaan tarve on siis vähäistä tai huomatta-

vaa. Vastaukset jakautuivat näiden kahden välillä melko tasaisesti siten, että 

keskiarvoksi tuli 2,4 asteikon keskikohdan ollessa kohdassa 2,5. 
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Toisessa lisäkysymyksessä (kysymys 16) vastaaja sai kertoa vapaan tekstin 

muodossa ajatuksensa siitä, mitkä ovat hänen mielestään yleisen tuen kehit-

tämistarpeet. Kolmannes (33 %) niistä vastaajista, jotka näkivät kehittämistar-

vetta yleisessä tuessa, olivat nostaneet esiin henkilö- ja aikaresurssit. 

 

Pitäisi olla riittävästi aikaa suunnitella toimintaa sekä aikaa olla 

lasten kanssa ilman kellon kyttäämistä ja seuraavan siirtymätilan-

teen pohtimista. Riittävät (huomioiden lasten tuen tarpeet) henki-

löstöresurssit ryhmässä.  

 

Kolme vastaajaa (33 %) tähän kysymykseen vastanneista kaipasivat selkeyttä 

toimintamalleihin ja ohjeistuksiin.  

 

Selkeys ja yhteiset linjaukset. 

 

Kaksi kysymykseen vastanneista (22 %) oli puolestaan nostanut esiin lapsen 

yksilöllisen huomioimisen.  

 

Lapsen yksilöllinen huomioiminen sekä enemmän esimerkiksi 

veon tukea mm. näille "tuettomille" lapsille. Jokaisella lapsella olisi 

mahdollisuus laaja-alaisempaan toimintaan. 

 

Muita esille tulleita kehittämistarpeita ja asioita olivat muun muassa ennaltaeh-

käisevän työn tärkeys, pienryhmätoimintaan sitoutuminen, ulkoilupedagogii-

kan kehittäminen, lasten kehuminen, kiittäminen ja kannustaminen sekä kas-

vattajan kiinnostus lapseen ja läsnäolo leikeissä.  

 

Tulosten tulkintaa 

Ne vastaajat, jotka olivat sitä mieltä, että yleisen tuen menetelmiä tarvitsee ke-

hittää, näkivät, että kehittämistarve on vähäistä suurempi, mutta ei ihan huo-

mattava. Yleisen tuen kehittämistarpeisiin liittyvissä vastauksissa tuli voimak-

kaimmin ilmi henkilö- ja aikaresurssien puute sekä toimintamallien ja ohjeis-

tuksien selkeys. Nähtävästi nämä vastaajat kokevat näiden asioiden olevan 

jossain määrin yleisen tuen toteutumista haittaavia tekijöitä. Lapsen yksilölli-

nen huomioiminen näyttää myös olevan tärkeäksi katsottu asia. Lisäksi muita 
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hyviä yksittäisiä kehittämisen kohteita nousi esiin, kuten esimerkiksi ulkoilupe-

dagogiikan kehittäminen.  

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä johtopäätökset-luvussa tarkastellaan tutkimustulosten valossa kehkey-

tyneitä johtopäätöksiä. Johtopäätökset työstetään tutkimuskysymyksiin perus-

tuen, ja niiden tueksi tuodaan aiempien tutkimusten tuloksia. Luvussa nouda-

tetaan kyselyn teemoja noudattavaa jakoa alilukuihin. Kyselyn teemat puoles-

taan noudattelevat tutkimuskysymysten mukaista jaottelua. 

 

8.1 Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset varhaiskasvatuksen ylei-

sestä tuesta  

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että nuorimmat ja vähiten am-

mattivuosia omaavat varhaiskasvatuksen opettajat olivat vastanneet kaikkein 

eniten yleinen tuki -kyselyyn. Tämä tuli ilmi taustatietokysymyksien vastauk-

sista. Tästä voitaneen päätellä, että nuoremmat varhaiskasvatuksen opettajat 

ovat kenties ammattiin valmistumisen jälkeen kaikkein motivoituneimpia ja 

kiinnostuneimpia vastaamaan tämän tyyppisiin kyselyihin.  

 

Tutkimuskysymysten näkökulmasta tutkimuskysymyksiin tämän teeman osalta 

saatiin vastaus. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen opetushenki-

löstö näyttää vahvimmin käsittävän yleisen tuen olevan jokapäiväistä pedago-

gista toimintaa, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan, huolenpitoa lap-

sesta jokapäiväisessä toiminnassa sekä lapsikohtaista ohjaamista ja tuke-

mista. Tätä tukee myös osaltaan se, että vastaajat olivat nimenneet yleiseen 

tukeen kuuluvan olennaisesti pienryhmätoiminnan, yhteistyön huoltajien 

kanssa, päivästruktuurin ylläpitämisen, leikin tukemisen, ennakoinnin, kuvien 

käyttämisen sekä sitoutumisen yhdessä sovittuihin sääntöihin.  

 

Käsitys siitä, kuka tai ketkä pääasiassa vastaavat yleisen tuen toteutumisesta 

oli tutkimuksessa selkeä – oman ryhmän henkilökunta. Näistä asioista voi-

daan päätellä varhaiskasvatuksen opettajien käsityksen yleisestä tuesta ole-

van kohtalaisen hyvä. Siinä missä menetelmien tunnistaminen ja käyttäminen 

puoltavat tätä asiaa, niin toisaalta kyselyyn vastanneet vastasivat väitteeseen 
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yleinen tuki on vain pedagogista tukea kahdella tapaa ja päinvastoin kuin olin 

etukäteen otaksunut. Opetushallituksen (2018, 22–23) mukaan varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018 lähtee siitä, että varhaiskasvatus on pedago-

gisesti painottunutta toimintaa ja se on arvoperusteena kaikille toiminnalle var-

haiskasvatuksessa. Vahva pedagogiikka on näin ollen lähtökohta varhaiskas-

vatuksen kaikelle toiminnalle, ja yleinen tuki kuuluu pedagogiseen toimintaan. 

Yleinen tuki on siis lähtökohtaisesti aina pedagogista tukea, vaikka aina sitä ei 

välttämättä mielletä niin. Kenties tässä asiassa on näkemyseroja varhaiskas-

vatuksen opettajien keskuudessa. Mielenkiintoista olisi myös tietää, onko kou-

lutustaustalla merkitystä siihen, millä tavoin tästä asiasta ajatellaan. Ehkäpä 

olisi syytä keskustella vieläkin laajemmin pedagogiikan merkityksestä varhais-

kasvatuksessa, vaikka se on jo nostettu tärkeään keskiöön vuoden 2018 var-

haiskasvatuksen suunnitelman perusteissa.  

 

8.2 Yleisen tuen menetelmät ja tuen toteutuminen tukiprosessin eri vai-

heissa 

Högström (2020) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan kolmiportaista tukea 

kuntien varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tässä tutkimuksessa tulokset näytti-

vät, että kunnat olivat editoineet tuen mallia. Erot olivat eri kunnissa yleisen 

tuen kohdalla erittäin pieniä. Tuloksista ilmeni myös se, että kunnat olivat 

määritelleet tuen tasot saman asteisesti. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan nähtävissä oli monia vahvoja tekijöitä, 

jotka puoltavat käsitystä siitä, että yleinen tuki toteutuu pääsääntöisesti hyvin 

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa, kun tarkastellaan esimerkiksi yleisim-

pien menetelmien monipuolista käyttämistä ryhmissä. Säännöllinen viikkorytmi 

ryhmässä, pienryhmätoiminta vuorottelua hyväksi käyttäen sekä siirtymätilan-

teiden suunnittelu etukäteen nousivat kolmen tärkeimmän yleisen tuen mene-

telmän joukkoon. Nämä ja muut vähemmän esille tulleet yleisen tuen menetel-

mät, joita Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa käytetään, vastaavat pääosin 

niitä, joita Högström (2020, 37–38) listaa. Toisaalta vastaajat toivat vastauk-

sissaan ilmi ajan puutteen sekä henkilöstön riittämättömyyden ja SAK-ajan riit-

tämättömyyden. Nämä ovat asioita, jotka hankaloittavat yleisen tuen toteutu-

mista.  
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8.3 Yleisen tuen kehittämistarpeet 

Tämän opinnäytetyön tulosten valossa näyttää siltä, että vaikka yleinen tuki si-

nänsä näyttää toteutuvan hyvin, nousevat resurssi- ja aikapula haittaaviksi te-

kijöiksi. Nämä ovat asioita, jotka aiheuttavat toisinaan ristiriitaa henkilökunnan 

keskuudessa. Samoin ne saattavat vaikuttaa vahvasti asioiden priorisointiin, 

jolloin kaikkien intressissä ei välttämättä ole yleisen tuen toteutuminen esimer-

kiksi kiireen vuoksi. Näin ollen voitaneen päätellä, että näiltä osin yleisen tuen 

toteutuminen on osittain haastavaa. Mäki-Ventelä (2017, 34) toteaa myös ar-

jen kiireen ja hektisyyden vaikuttavan siihen, että laadukas varhaiskasvatus ei 

pääse toteutumaan ja näin ollen tukea tarvitsevat lapset eivät saa niitä tukitoi-

mia, joita heidän kasvunsa ja kehityksensä tarvitsee. Tämän tutkimuksen tulos 

tältä osin sivuaa siis Mäki-Ventelän tutkimuksen tulosta. Henkilökunnan re-

sursseja lisäämällä sekä henkilökunnan riittävyyden ja pysyvyyden varmista-

misella voitaisiin taata paremmin yleisen tuen toteutuminen ryhmissä. Toki 

täytyy muistaa, että nämä asiat ovat aina erittäin haastavia toteuttaa johtuen 

monista eri tekijöistä.  

 

Selkeys toiminnassa ja yhteiset linjaukset olivat myös kyselyn kehittämistar-

peina nousseet kärkeen. Yhtäläisten toimintamallien luomisella ja henkilöstön 

vahvalla sitoutumisella toimintamalleihin voidaan parhaiten vaikuttaa myöntei-

sellä tavalla lapsiin. Mielestäni yhteiset toimintamallit hyödyttävät myös lasten 

tavoitteiden toteutumista. 

 

Lisäksi yksi vastaajista oli tuonut esiin ulkoilupedagogiikan kehittämisen. 

Tästä voidaan päätellä, että välttämättä ei aina ajatella, kuinka tärkeää ulkoilu-

pedagogiikka on lasten leikin ja oppimisen ympäristönä. Se osaltaan myös tu-

kee monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä.  

 

8.4 Kehittämisehdotukset 

Yleisen tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa vaatii mielestäni laaja-alaista 

näkemystä, jotta lapsen tuen tarpeet voidaan huomioida entistä selkeämmin, 

huolellisemmin ja paremmin. Myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden tär-

keyttä tulee korostaa, koska sen tärkeys ulottuu kauas. Samalla se vaatii mo-

nien erilaisten tukimenetelmien käyttämistä ryhmissä.  

 



48 

Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen vasu, on pedagogi-

nen asiakirja, ja sen kuuluu ohjata kaikkea toimintaa varhaiskasvatuksen kai-

kissa ryhmissä. Koska tuen tarpeet ja lapset ovat usein moniulotteisia, tulisi 

mielestäni lasten monivivahteiset vahvuudet näkyä jokaisen lapsen yksilölli-

sessä varhaiskasvatussuunnitelmassa ja niitä olisi tarpeen käyttää hyväksi jo-

kaisen lapsen päiväkotiarjessa.  

 

Lapsen tavoitteet olisi myös tärkeää saada selkeästi arkeen näkyville, jotta ne 

olisivat kaikkien kasvattajien nähtävillä. Tällöin kaikki kasvattajat ryhmässä oli-

sivat vieläkin paremmin tietoisia lasten tavoitteista sekä myös tuen tarpeista, 

joita lapsi kasvussaan ja kehityksessään tarvitsee. Silloin kaikki ryhmän kas-

vattajat pystyisivät omassa arkityössään ottamaan paremmin huomioon myös 

lapsen tuen tarpeet ja sen, millä menetelmillä niihin yhdessä tiiminä parhaiten 

vastataan. Yksi huomioon otettava vaihtoehto voisi olla se, että tiimeissä esi-

merkiksi kerran viikkoon käytäisiin 1–2 lapsen asiat läpi, jolloin kaikki lapset 

tulisi huomioitua huolellisemmin ja samalla myös tuen tarpeet tulisivat havain-

noitua paremmin. Joskus tuen tarve voi muuttua, ja sekin tulisi ottaa huomi-

oon. Tällä tavoin lasten asioiden läpikäyminen ei myöskään kasaantuisi yh-

teen kertaan.  

 

Pidän myös tärkeänä, että varhaiskasvatuksen opettajat voisivat kirjata tii-

meissään tärkeitä havaintoja ryhmän lapsista itselleen ylös säännöllisesti, jol-

loin olisi helppo koota kirjaukset suoraan lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus-

suunnitelmaan sitä laadittaessa tai päivitettäessä. Tämä myös helpottaisi ar-

jen työtä ja parantaisi kokonaiskuvan luomista lapsesta, mikä puolestaan hel-

pottaisi arviointia.  

 

 

9 POHDINTA  

Opinnäytetyöni aiheenvalinta kohdistui jo lähtökohtaisesti opintojeni alussa 

varhaiskasvatukseen, koska tavoitteenani oli alusta saakka sisällyttää sosio-

nomin (AMK) tutkintoon varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Suoritin 

opintojeni aikana ahotoinnin (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen 
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ja tunnustaminen) varhaiskasvatuksesta, jossa aiheeni oli tuen kolmiportai-

suus varhaiskasvatuksessa. Tämä aihe lisäsi myös omaa mielenkiintoani ylei-

seen tukeen ja sen toteutumiseen.  

 

Pidin myös aihetta erittäin ajankohtaisena, ja se oli näin ollen merkittävä lähtö-

kohta tälle tutkimukselle. Olin myös opinnoissani suuntautunut lapsi- ja perhe-

lähtöiseen työhön ja erityisesti varhaiskasvatukseen sekä siihen liittyvien kurs-

sien tarjontaan. Toimeksiantajan myönteinen suhtautuminen aiheelle vaikutti 

myös ratkaisevasti asiaan. Myös se, että yleisen tuen toteutumisesta varhais-

kasvatuksessa oli tutkittu yllättävän vähän, vaikutti osaltaan siihen, että siitä 

muodostui opinnäytetyöni aihe.  

 

Tässä oppimisprosessissa oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa oppia itse li-

sää yleisestä tuesta, sen merkityksestä ja toteutumisesta varhaiskasvatusryh-

missä ja ennen kaikkea siitä, kuinka paljon erilaisia tukimuotoja ja -menetel-

miä yleiseen tukeen kuuluu. Lisäksi webropolin mahdollisuudet tutkimuksen 

hyödyntämisessä oli tärkeää huomata.  

 

Oma ymmärrykseni tutkittavasta aiheesta perustuu pitkäaikaiseen työkoke-

mukseeni Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa. Tämän perusteella mahdol-

lisuuteni aineiston ymmärtämiseen olivat hyvät. Yhteisesti koettu elämismaa-

ilma varhaiskasvattajien kanssa auttoi minua myös analysoimaan toisen sa-

noittamaa tietoa yleisestä tuesta.  

 

Olin laatinut opinnäytetyön aikataulun kohtuullisen väljäksi, koska suoritin sa-

maan aikaan viimeisen harjoittelun lastensuojelussa ja tein siellä myös harjoit-

telun jälkeen keikkatyötä. Opinnäytetyön valmistuminen toteutui kuitenkin koh-

tuullisen hyvin siinä aikataulussa kuin olin alun perin suunnitellutkin. Tein tä-

män työn yksin – siinä oli sekä hyvät että huonot puolensa. Työn ajankäyttö oli 

helpompaa suunnitella oman aikataulun mukaisesti, koska ei tarvinnut ottaa 

muiden aikatauluja ja mielipiteitä huomioon. Laajempaa näkemystä olisivat tie-

tysti tuoneet vertaistuki ja ylipäätään ajatusten vaihto työhöni liittyvissä asi-

oissa, joita toisinaan kaipasin. Teams-keskustelut ohjaavan opettajan kanssa, 

ja hänen antamansa ohjeistukset helpottivat monilta osin työni etenemistä. Tu-

ella, ohjeistuksella ja kannustuksella oli kiperissäkin tilanteissa kuitenkin hyvä 

mennä eteenpäin. 
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Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehyksen muodostamiseen käytin reilusti ai-

kaa, koska halusin saada laajan kuvan tutkittavasta aiheesta. Aihe meinasi 

viedä mennessään, ja olikin tarpeellista rajata aiheeseeni kuuluvaa aineistoa. 

Tutkimusmenetelmän valinta aiheutti hieman haasteita. Loppujen lopuksi 

määrällisen tutkimuksen elementit olivat enemmistönä, koska suurin osa kyse-

lyn kysymyksistä ja niihin saadut vastaukset käsiteltiin numeroin. Vastausten 

analysointi oli mielenkiintoista, ja koen siinä osuudessa onnistuneeni.  

 

Aihe hyväksyttiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa, Kotkan kampuk-

sella 25.8.2020, jonka jälkeen kirjoitettiin opinnäytetyön sopimus Lappeenran-

nan kaupungin kanssa. Kysymyslomakkeen laatiminen oli aikaa vievää, ja 

koin sen haastavaksi osioksi. Pyrin siihen, että kyselyyn vastanneet varhais-

kasvatuksen opettajat ymmärtäisivät asian samalla tavalla kuin olin itse ajatel-

lut. Kyselyn vastaamiseen meni vastaajilta yleensä noin 10 minuuttia. Pohdin 

jälkikäteen sitä, mistä alhainen vastausprosentti mahtoi johtua, mutta syytä sii-

hen on aika vaikea sanoa kyselyn korkean anonymiteetin vuoksi. Tutkimuksen 

aikana koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin varhaiskasvatuksen ar-

keen, joten saattaa olla, että kiire ja haastavat työtilanteet ovat vaikuttaneet 

kyselyn vastaamattomuuteen. Kyselyn vähäisestä vastaajamäärästä johtuen 

tutkimustulokset eivät välttämättä kerro tilannetta yleisen tuen toteutumisesta 

koko Lappeenrannan varhaiskasvatuksen kentällä – toki ne antavat jonkin-

laista suuntaa. Kehittämisen tarve -osiossa vastaajat olivat selvästi paneutu-

neet asiaan ja kirjanneet monia tärkeitä kehittämisen kohteita.  

 

Alun pitäen tutkimuksen kohderyhmäksi olin ajatellut varhaiskasvatuksen 

opettajien lisäksi myös esiopetuksessa toimivat varhaiskasvatuksen opettajat 

sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Opinnäytetyön prosessin aikana ra-

jasin ne kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle, koska arvelin silloin tutkimuksesta 

muodostuvan turhan laajan. Näin ollen jatkotutkimuksen aiheena voisivat olla 

esimerkiksi se, miten yleinen tuki toteutuu esiopetuksessa tai se, miten ylei-

nen tuki toteutuu vuorohoidossa.  
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WEBROPOL-KYSELY 

 

 

 

  

Yleinen tuki -kysely

Vastaa tähän kyselyyn vain, jos toimit tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan

tehtävässä!

Taustatiedot

1. Minkä ikäinen olet?

2. Kuinka kauan olet toiminut varhaiskasvatuksen opettajana?

Vastaa täysinä vuosina.

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi.

20–29

30–39

40–49

50–59

60–

alle 1

1–3

4–10

11–20

21–30

yli 30

3. Minkä ikäisten ryhmässä työskentelet?

Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset varhaiskasvatuksen yleisestä

tuesta

4. Onko yleinen tuki käytössä Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa?

5. Onko yleinen tuki mielestäsi kolmiportaisen tukijärjestelmän ensimmäinen

porras?

6. Mitä varhaiskasvatuksen yleinen tuki mielestäsi tarkoittaa?

alle 3 v

3–5

muu, mikä

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kyllä Ei En osaa sanoa

Huolenpitoa lapsesta jokapäiväisessä toiminnassa

Vastaamista lapsen kasvun haasteisiin

Mahdollisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä

Jokapäiväistä pedagogista toimintaa, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan

Lapsikohtaista ohjaamista ja tukemista

Varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä, Varmatiimiä

Yksilöllistä tukea

Muu, mikä?
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3. Minkä ikäisten ryhmässä työskentelet?

Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset varhaiskasvatuksen yleisestä

tuesta

4. Onko yleinen tuki käytössä Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa?

5. Onko yleinen tuki mielestäsi kolmiportaisen tukijärjestelmän ensimmäinen

porras?

6. Mitä varhaiskasvatuksen yleinen tuki mielestäsi tarkoittaa?

alle 3 v

3–5

muu, mikä

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kyllä Ei En osaa sanoa

Huolenpitoa lapsesta jokapäiväisessä toiminnassa

Vastaamista lapsen kasvun haasteisiin

Mahdollisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä

Jokapäiväistä pedagogista toimintaa, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan

Lapsikohtaista ohjaamista ja tukemista

Varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä, Varmatiimiä

Yksilöllistä tukea

Muu, mikä?

7. Ovatko seuraavat väitteet mielestäsi tosia vai epätosia?

Tosi Epätosi En osaa sanoa

Yleinen tuki on vain pedagogista tukea

Yleinen tuki kuuluu varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle

Yleinen tuki ei kuulu kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan

Yleinen tuki perustuu tarkkaan havainnointiin erilaisissa arjen tilanteissa

Oppimisympäristön arviointi kuuluu yleiseen tukeen

Yleisessä tuessa lapsen vahvuudet otetaan huomioon

Monialainen tiimi on tukena yleisen tuen toteuttamisessa

Vain osa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista tarvitsee yleistä

tukea

Yleisestä tuesta laaditaan pedagoginen selvitys

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää toimintaa

Yleinen tuki on tavoitteellista toimintaa

Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen yleisestä tuesta

Yleinen tuki edellyttää pedagogisen arvion tekemistä
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8. Kuuluvatko seuraavat asiat mielestäsi yleiseen tukeen?

Kyllä Ei En osaa sanoa

Opetuksen eriyttäminen

Pienryhmätoiminta

Yhteistyö huoltajien kanssa

Päivästruktuurin ylläpitäminen

Leikin tukeminen

Yksilölliset tukitoimet

Vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen

Ennakointi

Sitoutuminen yhdessä sovittuihin käytänteisiin päiväkodin ryhmän

arjessa

Kuvien käyttäminen

Asiantuntijoiden tukipalvelut

9. Kuka tai ketkä vastaavat yleisen tuen toteutumisesta omasta mielestäsi?

Yleisen tuen menetelmät ja tuen toteutuminen tukiprosessin eri

vaiheissa

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Vain oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat

Oman ryhmän koko henkilökunta

Päiväkodin johtajat

Kunnan varhaiskasvatuksen johto

Huoltajat
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8. Kuuluvatko seuraavat asiat mielestäsi yleiseen tukeen?

Kyllä Ei En osaa sanoa

Opetuksen eriyttäminen

Pienryhmätoiminta

Yhteistyö huoltajien kanssa

Päivästruktuurin ylläpitäminen

Leikin tukeminen

Yksilölliset tukitoimet

Vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen

Ennakointi

Sitoutuminen yhdessä sovittuihin käytänteisiin päiväkodin ryhmän

arjessa

Kuvien käyttäminen

Asiantuntijoiden tukipalvelut

9. Kuka tai ketkä vastaavat yleisen tuen toteutumisesta omasta mielestäsi?

Yleisen tuen menetelmät ja tuen toteutuminen tukiprosessin eri

vaiheissa

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Vain oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat

Oman ryhmän koko henkilökunta

Päiväkodin johtajat

Kunnan varhaiskasvatuksen johto

Huoltajat

10. Mitä seuraavia yleisen tuen menetelmiä käytät työssäsi eniten?

Valitse kolme eniten käyttämääsi menetelmää.

11. Mitkä asiat koet merkittävimmiksi haasteiksi yleisen tuen

toteuttamisessa siinä varhaiskasvatusryhmässä, jossa työskentelet?

Valitse enintään kolme vaihtoehtoa.

Säännöllinen viikkojärjestys ryhmässä

Säännöllinen päiväjärjestys ryhmässä

Kuvatuki

Tukiviittomat

Siirtymätilanteiden suunnittelu etukäteen

S2-toiminta

Pienryhmätoiminta vuorottelua hyväksi käyttäen (esim. osa lapsista sisällä ja osa lapsista

ulkona)

Tuen tarpeen arviointi omassa tiimissä

Tuen tarpeen arviointi lapsen vasukeskustelussa

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapsen tarpeita vastaavaksi

Muu, mikä?

Henkilöstön riittämättömyys

Ajan puute

Henkilöstön vaihtuvuus

SAK-ajan riittämättömyys

Puutteellinen kunnan ohjeistus

Puutteellinen valtakunnallinen ohjeistus

Haastavat huoltajat

Mukavuudenhalu

Muu, mikä?
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12. Mitkä ovat yleisen tuen merkittävimmät mahdollisuudet

päiväkotiryhmässäsi?

Valitse kolme tärkeintä.

13. Miten yleinen tuki mielestäsi toteutuu ryhmässäsi?

1 = Erittäin huonosti, 2 = Huonosti, 3 = Ei hyvin eikä huonosti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin

1 2 3 4 5

Yleisen tuen kehittämistarpeet

14. Tarvitseeko yleistä tukea mielestäsi kehittää?

15. Kuinka suuri on mielestäsi yleisen tuen kehittämistarve? *

Erittäin vähäinen Vähäinen Huomattava Erittäin huomattava

16. Mitkä ovat mielestäsi yleisen tuen kehittämistarpeet? *

Tuen tarpeen havainnointi helpottuu, kun se kirjataan

Arvioinnin suunnittelu helpottuu

Oppimisympäristön huomioiminen helpottuu

Myönteinen ilmapiiri ryhmässä mahdollistaa paremmin yleisen tuen toteutumisen

Yleisen tuen menetelmät ohjaavat ja edistävät lapsiryhmän pedagogisen toiminnan

suunnittelua ja toteutusta

Muu, mikä?

Kyllä Ei En osaa sanoa

Vastaa alla olevaan tekstikenttään.
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KYSELYN SAATEVIESTI PÄIVÄKODIN JOHTAJILLE 

 

HYVÄ PÄIVÄKODINJOHTAJA! 

 

Voisitteko ystävällisesti välittää alla olevan kyselypyynnön oman yksikkönne varhaiskasvatuk-

sen opettajille.  

 

Tutkimuksesta on rajattu esiopetuksen opettajat pois, joten heille ei kyselypyyntöä tarvitse vä-

littää. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Hei varhaiskasvattaja! 

 

Olen sosionomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötä, 

jonka aiheena on yleisen tuen toteutuminen Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa. Työssä 

selvitetään kyselyn avulla, kuinka yleinen tuki toteutuu. Tutkin tätä aihetta Lappeenrannan 

kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Täten kerään arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen 

opettajilta. 

 

Tutkimuksen aineisto kerätään Webropol-kyselynä. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 

10 minuuttia ja vastaaminen tapahtuu täysin nimettömästi. Kysely toimii myös mobiililaitteilla. 

Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 12.3.2021 

asti. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/020A0AB945EC2578  

 

Jokainen vastaus on työlleni erittäin tärkeä, suuri kiitos osallistumisestanne! 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Anu Lepistö 

Sähköposti 

Puhelin 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/020A0AB945EC2578
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KYSELYSSÄ KERÄTTY AINEISTO 

 

1. Minkä ikäinen olet? 

  n Prosentti 

20–29 9 37,50 % 

30–39 5 20,84 % 

40–49 3 12,50 % 

50–59 5 20,83 % 

60– 2 8,33 % 

 

2. Kuinka kauan olet toiminut varhaiskasvatuksen opettajana? 

  n Prosentti 

alle 1 3 12,50 % 

1–3 7 29,17 % 

4–10 6 25 % 

11–20 1 4,17 % 

21–30 3 12,50 % 

yli 30 4 16,66 % 

 

3. Minkä ikäisten ryhmässä työskentelet? 

  n Prosentti 

alle 3 v 6 25 % 

3–5 10 41,67 % 

muu, mikä 8 33,33 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu, mikä Viskarit 

muu, mikä 2-5 

muu, mikä 4-5 

muu, mikä 2-5 

muu, mikä 1-4 

muu, mikä Esikouluryhmä 6-v 

muu, mikä 2-3 

muu, mikä 2-5 

 

4. Onko yleinen tuki käytössä Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa? 

  n Prosentti 

Kyllä 24 100 % 

Ei 0 0 % 

En osaa sanoa 0 0 % 
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5. Onko yleinen tuki mielestäsi kolmiportaisen tukijärjestelmän ensimmäinen 
porras? 

  n Prosentti 

Kyllä 24 100 % 

Ei 0 0 % 

En osaa sanoa 0 0 % 

 

6. Mitä varhaiskasvatuksen yleinen tuki mielestäsi tarkoittaa? 

  n Prosentti 

Huolenpitoa lapsesta jokapäiväisessä toiminnassa 21 87,50 % 

Vastaamista lapsen kasvun haasteisiin 16 66,67 % 

Mahdollisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä 15 62,50 % 

Jokapäiväistä pedagogista toimintaa, jossa lapsen yksilölliset tar-
peet huomioidaan 

24 100 % 

Lapsikohtaista ohjaamista ja tukemista 18 75 % 

Varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä, Varmatiimiä 8 33,33 % 

Yksilöllistä tukea 9 37,50 % 

Muu, mikä? 1 4,17 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? 
Myös varhaiskasvatuksen ulkopuolisrt työntekijät, kuten neuvola-
työntekijät voivat auttaa lapsen ja tämän perheen tukemisessa 

 

 

  



 

     Liite 3/3 

 

7. Ovatko seuraavat väitteet mielestäsi tosia vai epätosia? 

  Tosi Epätosi 
En osaa 
sanoa Yhteensä 

Yleinen tuki on vain pedagogista tukea 
4 20 0 24 

16,7 % 83,3 % 0 %  

Yleinen tuki kuuluu varhaiskasvatukseen 
osallistuvalle lapselle 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Yleinen tuki ei kuulu kaikkeen varhaiskas-
vatuksen toimintaan 

1 20 3 24 

4,2 % 83,3 % 12,5 %  

Yleinen tuki perustuu tarkkaan havainnoin-
tiin erilaisissa arjen tilanteissa 

20 4 0 24 

83,3 % 16,7 % 0 %  

Oppimisympäristön arviointi kuuluu yleiseen 
tukeen 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Yleisessä tuessa lapsen vahvuudet otetaan 
huomioon 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Monialainen tiimi on tukena yleisen tuen to-
teuttamisessa 

11 12 1 24 

45,8 % 50,0 % 4,2 %  

Vain osa varhaiskasvatukseen osallistuvista 
lapsista tarvitsee yleistä tukea 

1 21 2 24 

4,2 % 87,5 % 8,3 %  

Yleisestä tuesta laaditaan pedagoginen sel-
vitys 

6 17 1 24 

25 % 70,8 % 4,2 %  

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää toimin-
taa 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Yleinen tuki on tavoitteellista toimintaa 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen 
yleisestä tuesta 

1 20 3 24 

4,2 % 83,3 % 12,5 %  

Yleinen tuki edellyttää pedagogisen arvion 
tekemistä 

2 20 2 24 

8,3 % 83,3 % 8,3 %  

Yhteensä 166 134 12 312 
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8. Kuuluvatko seuraavat asiat mielestäsi yleiseen tukeen? 

  Kyllä Ei 
En osaa 
sanoa Yhteensä 

Opetuksen eriyttäminen 
9 12 3 24 

37,5 % 50 % 12,5 %  

Pienryhmätoiminta 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Yhteistyö huoltajien kanssa 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Päivästruktuurin ylläpitäminen 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Leikin tukeminen 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Yksilölliset tukitoimet 
15 7 1 23 

65,2 % 30,4 % 4,3 %  

Vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistami-
nen 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Ennakointi 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Sitoutuminen yhdessä sovittuihin käytäntei-
siin päiväkodin ryhmän arjessa 

24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Kuvien käyttäminen 
24 0 0 24 

100 % 0 % 0 %  

Asiantuntijoiden tukipalvelut 
11 8 5 24 

45,8 % 33,3 % 20,8 %  

Yhteensä 227 27 9 263 
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9. Kuka tai ketkä vastaavat yleisen tuen toteutumisesta omasta mielestäsi? 

  n Prosentti 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 7 29,17 % 

Vain oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat 2 8,33 % 

Oman ryhmän koko henkilökunta 23 95,83 % 

Päiväkodin johtajat 8 33,33 % 

Kunnan varhaiskasvatuksen johto 4 16,67 % 

Huoltajat 8 33,33 % 

 

10. Mitä seuraavia yleisen tuen menetelmiä käytät työssäsi eniten? 

  n Prosentti 

Säännöllinen viikkojärjestys ryhmässä 3 12,50 % 

Säännöllinen päiväjärjestys ryhmässä 20 83,33 % 

Kuvatuki 5 20,83 % 

Tukiviittomat 1 4,17 % 

Siirtymätilanteiden suunnittelu etukäteen 12 50 % 

S2-toiminta 0 0 % 

Pienryhmätoiminta vuorottelua hyväksi käyttäen (esim. osa lapsista 
sisällä ja osa lapsista ulkona) 

15 62,50 % 

Tuen tarpeen arviointi omassa tiimissä 5 20,83 % 

Tuen tarpeen arviointi lapsen vasukeskustelussa 3 12,50 % 

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapsen tarpeita vastaavaksi 7 29,17 % 

Muu, mikä? 1 4,17 % 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Pienryhmätoiminta 

 

11. Mitkä asiat koet merkittävimmiksi haasteiksi yleisen tuen toteuttamisessa 
siinä varhaiskasvatusryhmässä, jossa työskentelet? 

  n Prosentti 

Henkilöstön riittämättömyys 16 66,67 % 

Ajan puute 20 83,33 % 

Henkilöstön vaihtuvuus 2 8,33 % 

SAK-ajan riittämättömyys 16 66,67 % 

Puutteellinen kunnan ohjeistus 1 4,17 % 

Puutteellinen valtakunnallinen ohjeistus 0 0 % 

Haastavat huoltajat 0 0 % 

Mukavuudenhalu 0 0 % 

Muu, mikä? 2 8,33 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? tilojen riittämättömyys 

Muu, mikä? Pariryhmän kanssa tehtävän yhteistyön sujumattomuus 
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12. Mitkä ovat yleisen tuen merkittävimmät mahdollisuudet päiväkotiryhmäs-
säsi? 

  n Prosentti 

Tuen tarpeen havainnointi helpottuu, kun se kirjataan 16 66,67 % 

Arvioinnin suunnittelu helpottuu 7 29,17 % 

Oppimisympäristön huomioiminen helpottuu 12 50 % 

Myönteinen ilmapiiri ryhmässä mahdollistaa paremmin yleisen tuen 
toteutumisen 

18 75 % 

Yleisen tuen menetelmät ohjaavat ja edistävät lapsiryhmän pedagogi-
sen toiminnan suunnittelua ja toteutusta 

19 79,17 % 

Muu, mikä? 0 0 % 

 

13. Miten yleinen tuki mielestäsi toteutuu ryhmässäsi? 

  1 2 3 4 5 Yhteensä 
Kes-

kiarvo 
Medi-
aani 

  
0 0 1 18 5 24 4,17 4 

0 % 0 % 4,17 % 75 % 20,83 %       

Yhteensä 0 0 1 18 5 24 4,17 4 

 

14. Tarvitseeko yleistä tukea mielestäsi kehittää? 

  n Prosentti 

Kyllä 9 37,50 % 

Ei 6 25 % 

En osaa sanoa 9 37,50 % 

 

15. Kuinka suuri on mielestäsi yleisen tuen kehittämistarve? 

  
Erittäin 

vähäinen 
Vähäinen 

Huomat-
tava 

Erittäin 
huomat-

tava 
Yhteensä 

Kes-
kiarvo 

Mediaani 

  
0 5 4 0 9 2,44 2 

0 % 55,56 % 44,44 % 0 %       

Yhteensä 0 5 4 0 9 2,44 2 
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16. Mitkä ovat mielestäsi yleisen tuen kehittämistarpeet? 

Vastaukset 

Eniten kaipaan sitä, että yleisen tuen varaan ei jätettäisi lapsia, jotka selkeästi tarvitsisivat 
enemmän tukea kuin yleinen tuki voi heille tarjota. 

Enemmän resursseja varhaiskasvatukseen. Enemmän ennaltaehkäisevää työtä ja tukea 
perheille. Pysyvä henkilökunta 

Pitäisi olla riittävästi aikaa suunnitella toimintaa sekä aikaa olla lasten kanssa ilman kellon 
kyttäämistä ja seuraavan siirtymätilanteen pohtimista. Riittävät (huomioiden lasten tuen tar-
peet) henkilöstöresurssit ryhmässä. 

Selkeys ja yhteiset linjaukset 

Kehittämistarpeena lapsien yksilöllinen huomiointi sekä enemmän esim veon tukea myös 
näille "tuettomille" lapsille. Jokaisella lapsella olisi mielestäni hyvä olla mahdollisuus laaja-
alaisempaan toimintaan. 

Henkilöstön pysyvyys ja riittävyys, jotta saamme luotua lapsille tutun ja turvallisen arjen 
tänne päiväkotiin. Kun tiimi pysyy samana ja on paikalla silloin kuin lapsetkin, on mahdollista 
sitoutua yhdessä sovituihin toimintatapoihin ja huomioida jokaisen lapsen tarpeet sekä ta-
voitteet yksilöllisesti. Kun tiimipalaveritkin vielä toteutuvat, pystymme ammattillisen keskus-
telun avulla takaamaan sen, että jokaisen lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen päiväko-
din arjessa toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ainakin tuoda vielä näkyvämmäksi se mitä kaikkea yleisen tukeen kuuluu ja miten niiden tu-
lee näkyä lasten arjessa. 

- henkilökunta sitoutuu pienryhmätoimintaan 
- ulkoilupedagogiikan kehittäminen: lapset tarvitsevat aikuista myös ja ehkä etenkin ulkoiluti-
lanteissa. Pitäisi päästä eroon kulttuurista, jossa ulkoiluaika käytetään aikuisten juttuhetkiin.  
-lasten kehuminen, kiittäminen ja kannustaminen joka päivä 
- aikuinen aidosti kiinnostunut ja mukana lasten leikeissä 

Yhtäläisien toimintamallien luonti. Riittävät ja helposti saatavilla olevat ohjeistukset ja materi-
aalit työtä tukemaan. 
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