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Kasvatustieteen kandidaatintutkielmassa perehdyttiin varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuviin eri 
kokoisissa kunnissa työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien kertomana. Lisäksi tutkimuksessa 
oltiin kiinnostuneita siitä, mihin varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat tyytyväisiä työssään ja käytössään 
olevissa resursseissa. Näihin resursseihin laskettiin kuuluvaksi niin kunnan tarjoamat resurssit kuin 
haastateltavien omat resurssit, kuten koulutuksen ja kollegoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta kertyvä 
tietotaito. Tutkielmassa esitellään kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta varhaiserityiskasvatuksen 
toteuttamista Suomessa, varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaa sekä kunnan vaikutusta 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla ja aineisto analysoitiin aineistolähtöistä 
sisällönanalyysia hyödyntäen. Haastateltavina oli neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa kolmelta eri 
paikkakunnalta, joista isoimmassa on yli 150 000 asukasta ja kahdessa pienemmässä alle 10 000 asukasta. 
Haastateltavat kertoivat työnsä olevan varsin monipuolista. Työnkuvat vaihtelivat kiertävästä 
varhaiskasvatuksen erityisopettajasta oman erityisryhmän opettajuuteen. Yhden haastatellun 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimialueeseen kuului kaksi eri kuntaa, joten aineistosta sai käsityksen 
neljän eri kunnan alueella toimivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työstä. Kuten aiemmissa 
tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa suurin osa varhaiskasvatuksen erityisopettajien viikoittaisesta 
työajasta kului lasten, päivähoidon ja esiopetuksen työntekijöiden sekä huoltajien kanssa toimittaessa. 
Työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä korostuivat toisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa 
tehtävä yhteistyö, oma kiinnostus ja halu oppia uutta sekä kunnan tarjoamat resurssit ja moniammatillinen 
yhteistyö. Tuloksista oli havaittavissa kollegoiden kanssa tehtävän yhteistyön tärkeys varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan työssä. Aineistosta oli havaittavissa myös COVID-19-taudista johtuvan poikkeustilan 
aiheuttamat muutokset esimerkiksi etätöiden lisääntymisenä.  
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1 JOHDANTO 

Nykyään suuri osa kunnista tavoittelee yhä inklusiivisempaa varhaiskasvatusta. 

Inklusiivinen varhaiskasvatus tarkoittaa kaikille yhteistä laadukasta 

varhaiskasvatusta, jossa ei enää erotella tukea tarvitsevia lapsia omiin ryhmiinsä 

tai päiväkoteihinsa, vaan tuki tuodaan sitä tarvitsevan lapsen luo. (Viitala 2018, 

55.) Inkluusio tarvitsee toteutuakseen varhaiskasvatuksen henkilöstön, 

vanhempien sekä lasten yhteistyötä (Dickins 2014, 10). Suomessa 

varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja 

erityispedagogiikan toteuttamista lapsiryhmissä (Hermanfors 2017). 

Varhaiserityiskasvatuksen järjestämiselle löytyy varhaiskasvatuslaista 

(540/2018) perusteet, sillä lain mukaan lapselle on tuen tarpeen ilmettyä 

järjestettävä tarpeiden mukaista tukea tarvittaessa monialaista yhteistyötä 

hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana niin 

varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa järjestettävän tuen suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja arvioinnissa. Varhaiskasvatuksen kentällä on kuitenkin pulaa 

työntekijöistä (ks. Helsingin Uutiset 2020, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto 

2019A; 2019B), minkä vuoksi etenkin pienillä kunnilla voi olla haasteita palkata 

päteviä työntekijöitä. Tästä heräsi kysymys, onko eri kokoisten kuntien välillä 

eroja mahdollisuudessa hyödyntää varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

osaamista. 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyrittiin selvittämään, millainen 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva on eri kokoisissa kunnissa 

työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien kertomana. Lisäksi 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien tyytyväisyys työhönsä ja käytössään oleviin 

resursseihin olivat tutkimuskohteena. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen. 
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2 VARHAISERITYISKASVATUS 

SUOMALAISESSA 

PÄIVÄHOIDOSSA JA 

ESIOPETUKSESSA 

2.1 Tuen toteuttaminen päivähoidossa 

Varhaiserityiskasvatus on käsitteenä ja toimintatavoiltaan hyvin samankaltainen 

kuin varhaiskasvatus. Varhaiserityiskasvatukseen vaikuttavat samat muutokset 

ja tekijät kuin varhaiskasvatukseen, sillä varhaiserityiskasvatus on osa 

varhaiskasvatusta. (Pihlaja & Viitala 2018, 27–28.) Varhaiserityiskasvatukseen 

sisältyvät lapsen erityisen tuen tarpeeseen liittyvät arviointi, tuen toteutus ja 

suunnittelu, sekä kaikki näihin liittyvät toiminnot ja palvelut (Huhtanen 2004, 13).  

Varhaiserityiskasvatuksesta puhuttaessa on käytetty myös termiä 

erityispäivähoito, jolla tarkoitetaan päivähoitoa, johon sisältyy erityispalveluita tai 

jonka lapsiryhmässä on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. (Huhtanen 2004, 

13.) Historiallisesti erityispäivähoidon juuret ulottuvat 1950-luvulle, jolloin 

erityisopetusta alettiin järjestää kuulovammaisille, puhehäiriöisille, tunne-

elämältään häiriintyneille sekä koululykkäystä saaneille lapsille joko omassa 

ryhmässään tai yhdessä muiden lasten kanssa. Päivähoitolain seurauksena 

1970-luvulla moniin isoihin kuntiin palkattiin erityislastentarhanopettajia ja muita 

erityistyöntekijöitä. Pienissä kunnissa ei kuitenkaan välttämättä ollut varaa eikä 

tarpeeksi erityistä tukea tarvitsevia lapsia, jotta niihin olisi palkattu 

erityislastentarhanopettajaa. Erityispäivähoidon tarjoaminen tehostui 

huomattavasti, kun kiertävän erityislastentarhanopettajan virkoja otettiin käyttöön 

suurissa ja keskisuurissa kunnissa (Svärd 1996, 88–90). 

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tuen tarve näkyy päivittäisissä 

toiminnoissa, joissa lapset tarvitsevat erillistä tukea fyysisen, psyykkisen tai 

sosiaalisen kehityksensä tueksi. Tällaista tukea tarvitsevat lapset ovat varsin 
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moninainen joukko lapsia hyvin erilaisine tuen tarpeineen. (Huhtanen 2004, 13–

14.) Näin ollen onkin tärkeää, että jokaista lasta kohdellaan yksilönä ja etsitään 

juuri hänelle parhaiten sopivat tuen muodot. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018, 18) eli 

VASU:n mukaan varhaiskasvatuksen toimintaa suunnittelemassa ja 

toteuttamassa ovat varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, sosionomit, 

lastenhoitajat ja muu henkilöstö. Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sen 

tarpeessa oleville lapsille osana laadukasta varhaiskasvatusta. Tuen 

toteuttamisessa on huomioitava jatkuvuus niin varhaiskasvatuksessa kuin 

esiopetukseen siirryttäessä sekä lapsen vahvuusalueet ja tuen tarpeet 

oppimisessa ja kehityksessä.  Keskeistä tuen tarpeen havaitsemisessa, tuen 

järjestämisessä ja arvioinnissa on yhteistyö varhaiskasvatuksen opettajan ja 

ryhmän muun henkilöstön, erityisopettajan, lapsen huoltajien sekä lapsen 

kanssa. (Opetushallitus 2018, 54.) 

VASU:ssa (Opetushallitus 2018, 57) kuvataan varhaiskasvatuksessa 

järjestettäviä tuen muotoja pedagogisiksi, rakenteellisiksi ja hyvinvointia tukeviksi 

järjestelyiksi. Pedagogisiin järjestelyihin kuuluu muun muassa kuvien tai 

viittomien käyttö, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tarjoama tuki, lasten 

yksilöllinen ohjaaminen tai pienryhmiin jakaminen sekä sopimukset ryhmässä 

käytettävästä kielestä, esimerkiksi työntekijöiden sopimus selkokielen 

käyttämisestä. Rakenteellisia järjestelyjä ovat ryhmän resursseihin liittyvät 

toimet, kuten lapsiryhmän koon pienentäminen tai työntekijöiden määrän 

lisääminen. Myös esimerkiksi lapsen avustaja lasketaan usein rakenteellisiin 

järjestelyihin, vaikka hänen toimintansa voi monissa tilanteissa olla pedagogisiin 

järjestelyihin lukeutuvaa. Hyvinvointia tukeviin järjestelyihin kuuluvat erilaiset 

ohjaus- ja konsultaatiopalvelut, joita voivat antaa esimerkiksi erilaiset terapeutit 

tai perheneuvola. (Heiskanen 2018, 101–102; Opetushallitus 2018, 57.) 

Tukea voidaan toteuttaa myös integroiduissa päiväkotiryhmissä, jolloin 

ryhmässä on keskimäärin viiden erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen lisäksi 

seitsemän tukilasta, joilla ei siis ole tarvetta erityiselle tuelle. Inkluusion myötä 

integroituja ryhmiä, joissa on ollut kaksi erityisopettajaa, on lakkautettu ja tukea 

tarvitsevat lapset voivat saada tarvitsemaansa tukea omassa 

päiväkotiryhmässään esimerkiksi kiertävältä tai ryhmässä resurssina toimivalta 
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varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. (Määttä & Rantala 2016, 124; Suhonen 

ym. 2020, 5–6.) 

Mikäli lapsella on monialaista tuen tarvetta kasvussa, kehityksessä ja 

oppimisessa, tulee lapsella olla mahdollisuus saada myös vaativaa erityistä 

tukea. Vaativan erityisen tuen käsite on saavuttanut vasta viime vuosina 

asemansa esi- ja perusopetuksen kontekstissa, mutta sitä voidaan soveltaa 

myös päiväkodin kontekstissa. (Ketonen ym. 2018, 294–295.) Lapsen, jolla on 

kehitysvamma tai esimerkiksi autisminkirjon piirteitä, kohdalla lähtökohtana on, 

että vamma on ennemmin joukko erilaisia ominaisuuksia kuin puute tai häiriö. 

Samoin lapsen puutteiden kääntäminen taidoiksi voidaan asettaa 

lähtökohtaiseksi näkökulmaksi. Varhaiskasvatuksessa on pohdittava, kuinka 

lapsen ympäristö voisi tukea lapsen kasvua ja kehitystä parhaiten, sillä ympäristö 

vaikuttaa yhtä lailla lapsen tuen tarpeiden ilmenemiseen. (Ketonen ym. 2018, 

295; Heiskanen 2018, 96–97.)  

Tuen toteutumisen kannalta olennaista niin varhaiskasvatuksessa kuin 

esiopetuksessa on jatkuva havainnointi ja arviointi. Mikäli huomataan, etteivät 

ryhmässä toteutettava pedagogiikka ja tuki tunnu toimivalta, on lapsen 

oikeuksien mukaista reflektoida ja muokata ryhmän toimintatapoja ja tuen 

toteuttamista. Tässä prosessissa on hyvä hyödyntää myös varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan, päiväkodin johtajan ja tarvittaessa monialaisen yhteistyön apua 

ja osaamista. (Heiskanen 2018, 108–109.) 

2.2 Kolmiportainen tuki esiopetuksessa 

Esiopetuksessa järjestettävä tuki on perusopetuslain mukaista kasvun ja 

oppimisen tukea, jota on järjestettävä heti tuentarpeen ilmettyä. Tuki on 

kolmiportaista ja siihen kuuluvat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 

Järjestettävän tuen lähtökohtana ovat lapsen ja lapsiryhmän oppimis- ja 

kehityskohteiden lisäksi vahvuudet. (Opetushallitus 2016, 44.) Tavoitteena 

esiopetuksessa järjestettävällä tuella on ehkäistä oppimisvaikeuksia ja jo 

havaittavissa olevien ongelmien laajenemista. Tukea on myös tarpeen mukaan 

muutettava, mikä edellyttää säännöllistä arviointia ja suunnittelua. (Pihlaja & 

Viitala 2018, 31.) Vaikka kolmiportainen tuki koskeekin virallisesti vain 

esiopetusta, osa kunnista on ottanut sen käyttöön myös päivähoidon puolella 
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järjestettävässä varhaiserityiskasvatuksessa (Määttä & Rantala 2016, 123; 

Pihlaja & Neitola 2017, 84; Pihlaja & Viitala 2018, 31). Lapsen esiopetuksen 

tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi hyvä, mikäli tuen tarve olisi havaittu jo 

ennen esiopetuksen alkua. Tällöin esiopetuksessa voitaisiin alusta lähtien 

huomioida lapsen tuen tarve paremmin esimerkiksi lasta tukevaa 

pienryhmätoimintaa suunnittelemalla tai tarvittaessa vahvistamalla tiimiä 

avustajalla. (Huhtanen 2004, 22.) 

Kun lapsella havaitaan tuen tarve, voidaan yleisen tuen tarjoaminen aloittaa 

heti, sillä se ei vaadi erityisiä päätöksiä tai tutkimuksia (Opetushallitus 2016, 45). 

Näin ollen yleinen tuki on kolmiportaisen tuen tuenmuodoista ensimmäinen ja 

nopeimmin järjestettävissä oleva. Yleensä yleinen tuki koostuu yksittäisistä 

tukitoimista, joihin kuuluvat esimerkiksi lapsen yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvien 

materiaalien ja välineiden käyttäminen, opetuksen eriyttäminen, opetusryhmien 

joustava muuntelu, opettajien yhteistyö ja avustajan tarjoama tuki (Moberg & 

Savolainen 2015, 94; Opetushallitus 2016, 46).  

Mikäli lapsi tarvitsee yleistä tukea säännöllisempää tukea tai eri tukimuotoja 

samanaikaisesti, on tehtävä pedagoginen arvio, jonka perusteella tarjotaan 

tehostettua tukea niin kauan kuin se on tarpeellista. Yleensä tehostettua tukea 

annetaan esiopetuksen loppuun saakka, eikä tehostetun tuen piiriin kuuluva lapsi 

yleensä tarvitse erityisen tuen lausuntoa esiopetuksen aikana. Tämä johtuu siitä, 

etteivät tuen vaikutukset ole ainakaan yleensä nopeasti havaittavissa. 

(Opetushallitus 2016.) Tehostetun tuen aloittamiseksi ja tarpeen kartoittamiseksi 

on tehtävä pedagoginen arvio, jossa kerrotaan jo käytössä olevista 

tukimuodoista, niiden toimivuudesta sekä alustava suunnitelma lasta 

mahdollisesti tukevista tukitoimista, joita tultaisiin toteuttamaan osana tehostettua 

tukea. Näiden lisäksi dokumentissa kerrotaan lapsen mielenkiinnonkohteista, 

erityistarpeista ja vahvuuksista. Pedagoginen arvio toteutetaan 

moniammatillisessa yhteistyössä ja siinä esiintyvät tiedot pohjautuvat sekä 

henkilöstön, huoltajien että lapsen näkemyksiin. (Moberg & Savolainen 2015, 94; 

Määttä & Rantala 2016,125; Opetushallitus 2016, 46–47; Pihlaja & Viitala 2018, 

32.)  

Tehostettu tuki sisältää yleisen tuen muodot, mutta erona yleiseen tukeen 

tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja vahvempaa (Moberg & Savolainen 2015, 

94; Opetushallitus 2016, 46). Tehostetun tuen muotoihin kuuluvat yleisen tuen 
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muotojen lisäksi myös esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus ja muut tarvittavat 

pedagogiset ratkaisut (Määttä & Rantala 2016, 125). Mikäli tehostettu tuki 

päädytään aloittamaan, lapselle tehdään oppimissuunnitelma. 

Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet suhteessa lapsen oppimiseen, 

kasvuun ja hyvinvointiin, pedagogiset ratkaisut ja tukeen sisältyvä yhteistyö ja 

palvelut. Samalla päätetään tuen seuraamiseen ja oppimissuunnitelman 

tarkistukseen liittyvästä aikataulusta, mutta tilanteen muuttuessa tukea voidaan 

tarkastella myös muulloin, kuin suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

(Opetushallitus 2016, 47–48; Pihlaja & Viitala 2018, 32.) Tavoitteena on tukea 

lapsen kasvua ja oppimista, ehkäistä syrjäytymistä ja kehitykseen sekä 

vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien laajenemista (Määttä & Rantala 2016, 

125). 

Jos lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteet eivät ole 

toteutumassa riittävissä määrin, tehdään pedagoginen selvitys, jonka perusteella 

lapselle voidaan tarjota erityistä tukea (Opetushallitus 2016, 48). Pedagogista 

selvitystä varten esiopetuksen opettajat kertovat kirjallisesti lapsen oppimisen 

etenemisestä. Lisäksi oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa monialaisessa 

yhteistyössä tehdään kirjallinen kuvaus lapsen jo saamasta tehostetusta tuesta 

sekä sen hetkisestä tilanteesta. Lisäksi selvityksessä huomioidaan huoltajien ja 

lapsen näkökulma. Tarvittaessa pedagogista selvitystä tarkennetaan vielä 

psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai sosiaalisella 

selvityksellä. (Määttä & Rantala 2016, 125; Opetushallitus 2016, 49; 

Perusopetuslaki 628/1998, 17§ 642/2010; Pihlaja & Viitala 2018, 32.) Mikäli 

lääketieteellisen tai psykologisen selvityksen mukaan lapsen erityisen syyn, 

kuten vamman, viivästyneen kehityksen tai sairauden, vuoksi  opetusta ei voida 

antaa ilman erityistä tukea, voidaan erityisen tuen päätös tehdä ilman 

pedagogisen selvityksen tekemistä ja edeltävää tehostetun tuen antamista 

(Moberg & Savolainen 2015, 94; Opetushallitus 2016, 48; Perusopetuslaki 

628/1998, 17§ 642/2010; Pihlaja & Viitala 2018, 33). Jotta päätös erityisen tuen 

antamisesta saadaan käytännön toiminnan tasolle, lapselle tehdään 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. 

Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen ja tämän huoltajien kanssa ja siihen 

kirjataan tavoitteet lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyen, 

pedagogiset ratkaisut, tukeen liittyvä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja 
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arviointi. (Opetushallitus 2016, 50–51; Perusopetuslaki 628/1998, 17a§ 

642/2010; Pihlaja & Viitala 2018, 33.) Erityinen tuki on siis kolmiportaisen tuen 

tukimuodoista viimeinen ja tuen muodot ovat siinä vahvimmat. Se myös vaatii 

eniten selvityksiä ja tietoa lapsen tuen tarpeesta ja aiempien tuen muotojen 

vaikuttavuudesta. 
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3 VARHAISKASVATUKSEN 

ERITYISOPETTAJAN TYÖNKUVA 

3.1 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja moniammatillisen yhteistyön 
toteuttajana 

Uudessa varhaiskasvatuslaissa (540/2018) puhutaan varhaiskasvatuksen 

erityisopettajasta, mutta lakia edeltävässä kirjallisuudessa, tutkimustiedossa ja 

säädöksissä puhutaan usein erityislastentarhanopettajasta. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa käytetään erityislastentarhanopettaja sekä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja -nimikkeitä rinnakkain kontekstista riippuen. Esimerkiksi 

tutkimuksen liittyessä vahvasti johonkin lyhennettyyn nimitykseen, käytetään 

kyseistä nimitystä muokkaamatta sitä nykytermin – varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja – mukaiseksi. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on varhaiskasvatuksen opettaja, joka on 

suorittanut noin vuoden mittaiset erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan 

erityispedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan eli VEO:n työnkuvat vaihtelevat kunnasta ja sen tarpeista sekä 

resursseista riippuen. Yhteisinä tekijöinä VEO:illa on kuitenkin muun muassa 

erityiskasvatuksen asiantuntijana toimiminen, ennaltaehkäisevän sekä lasta 

tukevan toiminnan toteuttaminen ja ohjaaminen sekä tarvittavaan kuntoutukseen 

ohjaaminen ja toteutuksen koordinointi. (Huhtanen 2004, 15–16.) VEO voi toimia 

esimerkiksi oman lapsiryhmänsä opettajana, kiertävänä VEO:na tai niin sanotusti 

resurssina lapsiryhmässä tai -ryhmissä. VEO:n toimiessa lapsiryhmän 

opettajana, kyseessä on yleensä integroitu ryhmä tai erityisryhmä, jossa on 

erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja yhdestä kahteen VEO:a (Jormakka 2011, 25). 

Kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan alueeseen voi kuulua yhden 

tai useamman päiväkodin, esiopetuksen sekä perhepäivähoitopaikan 

lapsiryhmät (Huhtanen 2004, 15). Joissain päiväkodeissa tai esiopetusyksiköissä 
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voi käydä myös useampi kuin yksi VEO, jolloin ryhmät on jaettu VEO:jen kesken. 

Kiertävän VEO:n työnkuvaan kuuluu sekä lasten kanssa toimimista että 

konsultaatiota. Ohjaus sekä konsultaatio voivat olla VEO:n ja ryhmän 

työntekijöiden, lasten tai lasten vanhempien välillä tapahtuvaa toimintaa. 

(Hautamäki ym. 2002, 218.) Tämän lisäksi kiertävät VEO:t myös havainnoivat 

lapsiryhmien ja yksittäisten lasten toimintaa, vastaavat avustajien sijoittamisesta 

varhaiskasvatusyksiköihin, käyvät mahdollisesti myös alueensa ulkopuolella 

yksityisissä päiväkodeissa ja kehittävät varhaiserityiskasvatusta alueellaan 

esimerkiksi pitämällä erilaisia koulutuksia henkilöstölle (Huhtanen 2004, 16). 

Niin sanottua RELTO-mallia tutkittiin 1990-luvun loppupuolella toteutetussa 

tutkimuksessa. RELTO:t eli resurssina toimivat erityislastentarhanopettajat 

toimivat päiväkotiryhmissä tuoden tiimin käyttöön oman erityisosaamisensa 

tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimiseen. Tutkimuksen lopuksi melkein kaikki 

päiväkotien työntekijöistä olisivat valinneet RELTO:n ennemmin kuin ryhmien 

pienentämisen, eli RELTO-malli oli koettu hyödylliseksi. (Takala 2006.) RELTO-

mallista tehtyjen tutkimusten pohjalta on havaittu päivähoidon laadun 

parantuneen (Hautamäki ym. 2002, 219). Resurssina toimiminen on kolmas 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalleista, joista kaksi muuta ovat siis 

kiertävänä ja ryhmän opettajana toimiminen. 

Varhaiskasvatuksessa moniammatillista yhteistyötä tehdään esimerkiksi 

erilaisten terapeuttien, perheneuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

Aikaisemmin tässä työssä kuvailluissa tuen muodoissa on myös mukana 

monialaista yhteistyötä, esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmien 

laadinnassa ja arvioinnissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

moniammatillisia yhteistyötahoja ovat muun muassa perheneuvola, fysioterapia, 

puheterapia, peruskoulun yleis- ja erityisopetus sekä keskussairaalat ja niiden 

tarjoamat palvelut (Huhtanen 2004, 88).  

Moniammatillisen yhteistyön kannalta merkittäviksi tekijöiksi ovat nousseet 

yhteiset tavoitteet, muiden osapuolten ammatillisen tietotaidon ja osaamisen 

arvostaminen sekä yhteistyön säännöllisyys ja järjestelmällisyys. Lisäksi 

yhteistyön kannalta on tärkeää, että yhteistyössä keskenään olevat ammattilaiset 

tuntevat toisensa ja tietävät toistensa toiminnasta ja toimintatavoista. (Huhtanen 

2004, 86; Määttä & Rantala 2016, 200–202.) Yhteistyön on nähty parantavan 

palveluiden laatua, auttavan rajallisten resurssien käytössä, tukevan 
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yhteistyöhön osallistuvien ammattilaisten työtä ja mahdollistavan uusia 

oppimistilanteita ammattilaisille auttaen näin kokonaistilanteen hahmottamisessa 

(Määttä & Rantala 2016, 201). 

Moniammatilliset verkostot ja erityisesti niiden saatavuus vaihtelevat 

kunnittain. Perheiden näkökulmasta eroja ilmenee myös palveluihin 

ohjaamisessa ja palveluiden koordinoimisessa, minkä takia perheiltä vaaditaan 

usein oma-aloitteisuutta ja sinnikkyyttä tarvittavia palveluita haettaessa. Jotta 

perheiden kuormitusta voitaisiin vähentää, varhaiskasvatuksen henkilöstön olisi 

hyvä tietää kunnassaan tarjottavista palveluista. (Pihlaja & Viitala 2018, 39.) Näin 

ollen myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan tietämys kunnan palveluista voi 

hyödyttää niin perheitä kuin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Esimerkiksi 

kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin luetaan kuuluvaksi lasten 

tutkimuksiin ja kuntoutukseen ohjaaminen (Huhtanen 2004, 16). 

3.2 Kunnan vaikutus varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön 

Kunta luo erilaisia raameja ja mahdollisuuksia sen alueella toteutettavaan 

varhaiskasvatukseen ja näin ollen myös varhaiserityiskasvatukseen. Esimerkiksi 

mahdollisuus palkata varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja heidän työnkuviensa 

muodostaminen vaikuttavat kunnan alueella toteutettavaan 

varhaiserityiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön. 

Pienen kunnan voi olla vaikeampi houkutella tarpeeksi työntekijöitä, jolloin 

kunnassa työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työmäärä voi olla 

suurempi, kuin isommassa kunnassa, jossa ei välttämättä ole yhtä suuri pula 

pätevistä työntekijöistä. Erityisesti erityisosaamista vaativien palveluiden 

järjestäminen on usein haastavampaa pienelle kunnalle (Svärd 2001, 31). 

Kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan varhaiskasvatusta tarvittavissa 

määrin. Kuntien tulee noudattaa toiminnassaan varhaiskasvatuslain säädöksiä, 

joissa kuvaillaan järjestettävän varhaiskasvatuksen kriteerejä sekä velvoitetaan 

kuntaa muun muassa toimimaan monialaisessa yhteistyössä. (Pihlaja & Viitala 

2018, 34; Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 

24§) velvoitetaan kuntia myös arvioimaan toimintaansa sekä osallistumaan 

ulkopuolisen tahon toteuttamaan arviointiin. Kunnan omien arviointien ja 

ulkopuolisten arvioiden pohjalta on mahdollista kehittää kunnan alueella 
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toteutettavaa varhaiskasvatustoimintaa. Kun toiminnassa on monia eri 

yhteistyötasoja mukana, tiedonvälityksen toimivuus osoittautuu merkittäväksi 

tekijäksi. (Pihlaja & Viitala 2018, 34–35.) Kunnassa toteutettavaa 

varhaiserityiskasvatusta tarkasteltaessa on huomioitava varhaiskasvatuksen 

lisäksi ne palvelut, joita tuen tarpeessa oleva lapsi voi tarvita, jotta hänen 

kasvuaan ja kehitystään voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin. Samoin on 

huomioitava, että lapsen kasvaessa häntä koskevaa erityiskasvatusta ohjailevat 

lait ja opetussuunnitelmat vaihtuvat. Kunnassa olisi siis hyvä olla 

varhaiserityiskasvatuksen järjestämistä koordinoiva työryhmä, joka huomioisi 

toiminnassaan näitä edellä mainittuja asioita. (Pihlaja & Viitala 2018, 36.) Kunnan 

mahdollisuudet tarjota varhaiskasvatuksen lisäksi muita lapsen kehitystä tukevia 

palveluita vaikuttaa VEO:n työhön erityisesti moniammatillisen verkoston kanssa 

tehtävän yhteistyön osalta.  

Kuntien tulee suunnitella varhaiskasvatuspalveluiden toteuttaminen 

suhteessa palvelujen nykytilanteeseen, henkilöstöön liittyviin tekijöihin sekä 

määrälliseen ja laadulliseen tarpeeseen, johon sisältyy muun muassa lasten 

erityisen tuen tarpeen määrä ja laatu. (Pihlaja 2004, 118.) Kunnan toteuttamat 

suunnittelut vaikuttavat esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan 

jakautumiseen eri yksiköiden ja lapsiryhmien välillä. Suunnitteluissa on 

pohdittava, millaisia ryhmiä on muodostettava, jotta lasten tuen tarpeita voitaisiin 

huomioida kattavasti (Pihlaja 2004, 119). Erilaiset ryhmät sen sijaan vaikuttavat 

VEO:n työnkuvaan, esimerkiksi kiertävällä varhaiskasvatuksen erityisopettajalla 

työpäivään sisältyy erilaisia työtehtäviä kuin omassa erityisen tuen tarpeen 

lapsista koostuvassa ryhmässään toimivalla VEO:lla. 

Eri kokoisten kuntien mahdollisuutta tarjota varhaiskasvatusikäisille lapsille 

erityistä hoitoa ja kasvatusta on tutkittu 2000-luvun taitteessa toteutetussa Erika-

hankkeessa (Svärd 2001, 31). Erika-hankkeen tavoitteena oli kehittää 

erityiskasvatuksen palveluita, kuntien yhteistyöverkostojen toimivuutta niin 

kuntien sisällä kuin kuntien välillä, varhaiskasvatusta erityiskasvatusta 

tukevammaksi sekä vanhempien osallisuutta. Hanke koostui useista 

osahankkeista, joiden avulla pystyttiin vaikuttamaan varhaiskasvatukseen 

monitahoisesti, aina lainsäädännöstä ja valtakunnallisesta ohjauksesta 

yksittäisten kuntien varhaiskasvatustoimintaan ja työntekijöihin. (Pihlaja 2003.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

erilaisista kokemuksista työnkuvaansa ja käytössään oleviin resursseihin liittyen 

sekä niihin liittyvistä eroista eri kokoisissa kunnissa. Tutkimustehtävä muotoutui 

lopulliseen muotoonsa haastattelujen toteuttamisen jälkeen ja analyysivaiheen 

aloittamisen yhteydessä. Lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1) Millainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva on eri kokoisten 

kuntien varhaiskasvatuksen erityisopettajien kertomana? 

2) Mihin varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat tyytyväisiä työssään ja 

käytössään olevissa resursseissa? 

4.2 Aineiston hankinta 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina maalis-

huhtikuussa. Etuna puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa on mahdollisuus 

esittää lisäkysymyksiä haastateltavien vastauksien pohjalta (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 75–77). Tämä mahdollisuus osoittautui myös tässä tutkimuksessa 

tärkeäksi esimerkiksi muiden varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa 

toteutettavasta yhteistyötä kerrottaessa. Tällöin haastattelussa pystyttiin 

esittämään erilaisia tarkentavia kysymyksiä haastateltavan vastausten mukaan. 

Haastattelukysymykset (Liite 1) oli muodostettu hyödyntäen muun muassa 

Jormakan kasvatustieteen lisensiaatin työn (2011) tuomaa käsitystä aiheesta. 

Haastattelut toteutettiin videopuhelun tai tavallisen puhelun välityksellä ja 

haastattelut äänitettiin litterointia varten. Haastattelun kohdalla litterointi on usein 

kannattava vaihtoehto, mikäli haastateltavia on useampia tai haastattelut 

kestävät pitkään (Hirsjärvi & Hurme 2011, 138). Litterointi osoittautui tässäkin 

tutkimuksessa tarpeelliseksi, sillä haastattelut kestivät jokainen 45 minuutista 

hieman yli tuntiin ja litteroitua aineistoa kertyi kymmenestä kuuteentoista sivua 
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jokaisesta haastattelusta. Näin ollen analyysi oli helpompi toteuttaa litteroitua 

aineistoa käyttämällä. Äänitteitä litteroitaessa huomiotta jätettiin sanoissa 

takeltelemiset, ”ööö”-ilmaisut ja suurin osa ”niinku”-ilmauksista, elleivät ”niinku”-

ilmaukset kuvanneet erityisesti haastateltavan epävarmuutta tai sopivan ilmaisun 

hakemista jotakin asiaa kuvailtaessa. Puheessa olleita taukoja ei merkitty 

näkyviin. Yksityiskohtaisimmin aineisto litteroidaan yleensä keskustelunanalyysia 

hyödynnettäessä (Hirsjärvi & Hurme 2011, 140). Tämä tutkimus toteutettiin 

kuitenkin sisällönanalyysia hyödyntäen, joten litteroinnin tarkkuudeksi riitti edellä 

kuvattu tarkkuus. 

4.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen 

(Kyngäs & Vanhanen 1999). Analyysin alkuvaiheessa litteroidusta aineistosta 

korostettiin eri värejä käyttämällä eri aihepiireihin liittyvät virkkeet, lauseet tai 

kappaleet. Analyysiyksikkönä oli siis merkityskokonaisuus. Korostusten 

tavoitteena oli käsiteltävän aineiston hahmottaminen ja siihen perehtyminen. 

Vihreällä korostettiin tausta- ja perustietoihin liittyvät asiat, kuten ikä, 

koulutustausta ja työkokemus.  

Mä oon kasvatustieteen kandi alun perin, lastentarhanopettajan 
koulutusohjelmasta. - - Mä tein niitä töitä yheksän vuotta ja sen jälkeen mä 
suoritin ne erilliset erityisopettajan opinnot ja sen jälkeen ollu 
erityisopettajana. – esimerkki perustietoihin liittyvästä korostuksesta. 

Sinisellä korostettiin työnkuvaan liittyvät kuvaukset, kuten virallisesta 

työnkuvasta, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

sekä etätöistä kertominen.  

No, onhan tää aika moninainen. – – Elikkä siis työnkuva on 
samanaikaisopettaja, sitten on sitä konsultoivaa, erityisopetusta 
pienryhmissä, onks se sitten eri, ja sit vielä yksilöllistä erityisopetusta, elikkä 
aika, aika moninainen. – esimerkki työnkuvaan liittyvästä korostuksesta. 

Oranssilla korostettiin käytössä olevien resurssien kuvailut, joihin kuuluivat muun 

muassa kollegoiden kanssa tehtävä yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö sekä 

erilaiset koulutukset, mukaan lukien erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

opinnot ja työn ohessa käydyt jatkokoulutukset.  
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No meillon kyllä vielä ollu tosi hyvä tilanne täällä, että meillä ollaan saatu 
seututerveyskeskuksen kautta puheterapia-arvioo ja toimintaterapia-arvioo 
ja fysioterapia-arvioo esimerkiks. – esimerkki resursseihin liittyvästä 
korostuksesta. 

Punaisella korostettiin kuvaukset, jotka tuntuivat läpilukuvaiheessa liittyvän sekä 

työnkuvaan että resursseihin.  

Yks suurin yhteistyökumppani, mikä veolla on, on se, että lapsella yleensä 
on toimintaterapia tai toi puheterapia tai fysioterapia tai joku terapiamuoto on 
lapsella, niin veo on yleensä se, joka valvoo sitä, että sille lapselle toteutuu 
nää kuntouttavat toimet. – esimerkki lukuvaiheessa sekä resursseihin että 
työnkuvaan luokitellusta korostuksesta. 

Keltaisella korostettiin tyytyväisyyttä ilmaisevat kohdat, jotka eivät kuitenkaan 

läpilukuvaiheessa istuneet osaksi työnkuvaa tai resursseja.  

Et se kuntouttava rooli on ehkä mulla semmonen, mulla henkilökohtaisesti 
tärkeempää, kun mikään muu siinä jutussa, et mä saan nähdä sitä, et se laps 
menee eteenpäin. Et jotenkin, tai ainakin, kyl mä uskon et se on veolle kun 
veolle niin se on aika tärkee juttu kuitenkin, mä luulen. – esimerkki 
tyytyväisyyteen liittyvän ilmauksen korostuksesta.  

Korostusten jälkeen litteroinneista kirjattiin suoria lainauksia ja pelkistettyjä 

ilmauksia taulukkoon, joka oli muodostettu haastattelukysymyksiä apuna 

käyttäen. Taulukon avulla pyrittiin saamaan litteroinneista nostetut kohdat 

rinnakkain, jotta haastateltavien vastauksia olisi helpompi käsitellä yhtäläisyyksiä 

ja eroavaisuuksia havainnoiden. Pelkistetyt ilmaukset pyrittiin tekemään käyttäen 

mahdollisimman samoja ilmauksia, kuin mitä haastateltavat olivat itse käyttäneet. 

Esimerkiksi yllä olevasta keltaisesta korostuksesta tehtiin pelkistetty ilmaus: 

kuntouttava rooli ja lapsen eteneminen tärkeintä.  

Seuraavalla sivulla oleva taulukko 1 on esimerkki analyysissa käytetystä 

taulukosta, vain muotoilu on hieman erilainen kuin alkuperäisessä taulukossa. 

Taulukossa 1 on koottuna aineistosta pelkistettyjä ilmauksia ja suoria lainauksia 

liittyen kysymykseen siitä, mikä sai haastateltavan innostumaan 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammatista ja siihen liittyvistä opinnoista. 

Suorat lainaukset on merkitty taulukkoon kursiivilla ja lainausmerkeillä. 

Alkuperäisessä taulukossa suorien lainausten perässä oli myös sivunumerot, 

jotta lainauksen löytäminen litteroidusta aineistosta olisi tarvittaessa helpompaa. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki analyysissa hyödynnetystä taulukosta 

 

Taulukkoon koonnin jälkeen aineistoa tarkasteltiin tutkimuskysymyksien valossa 

yhä tarkemmin luoden kategorioita, joiden alle yksityiskohtaisemmat pelkistykset 

ja lainaukset sijoiteltiin. Tällaiseksi kategoriaksi muodostui esimerkiksi lasten 

kanssa tehtävä työ, jonka alle sijoiteltiin muun muassa pienryhmien ja yksilöllisen 

erityisopetuksen pitäminen.  

Alustavien kategorioiden luomisen jälkeen kategorioita alettiin yhdistellä 

keskenään, mikäli kategorioissa oli havaittavissa päällekkäisyyksiä. Näin 

valmistuneet alakategoriat ryhmiteltiin ja sijoitettiin niitä kuvaavien 

yläkategorioiden alle. Esimerkiksi ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

työnkuvaan liittyvät alakategoriat jaoteltiin ensisijaisesti suhteessa 

työympäristöön, eli tapahtuvatko työtehtävät varhaiskasvatuksen piirin sisällä vai 

jonkinlaisessa monialaisessa yhteistyössä. Haastatteluissa oli noussut huomioita 

COVID-19-taudin aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin liittyen, joten ne haluttiin 

nostaa erilliseksi kategoriaksi. Seuraavassa luvussa olevat taulukot 

havainnollistavat alakategorioiden sijoittumista yläkategorioiden ja lopulta 

yhdistävän kategorian alle. Jaottelussa jouduttiin tekemään kompromisseja, sillä 

Polku 
veoksi

- kielelliset asiat kiinnostivat todella paljon

- halu tukea erilaisia lapsia, tuli hyvin toimeen erilaisten lasten kanssa

- koki, etteivät erilaiset lapset tule ymmärretyiksi -> halu toimia ikään 
kuin siltana lasten ja yhteiskunnan välillä

- ”Onnistumisen kokemukset erityisesti vaikeiden lasten kanssa 
sai mut sitte hakemaan tähän erityisopettajan, varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan, tuohon koulutukseen.”

- ihaili valmistuttuaan keltoja ja halusi olla itsekin joskus kelto

- ”Et mä oon nimenomaan halunnu veoks sen takia, että mä olen niiden 
lasten tukena.”

- opiskellut koko ikänsä, nepsy-valmennusta, theraplay-menetelmää 

- halu päästä vaikuttamaan tuen lasten asioihin ja tuen järjestämiseen

- toiminnallisen näkökulman ja positiivisen pedagogiikan tuominen 
arkeen

- kutsui: itsensä kehittäminen, halu oppia lisää ja viedä työtä 
eteenpäin, erityislasten kanssa työskentely ja sen anti työlle

- oli jo kokemusta opettajan töistä, erityislapset kiehtoivat -> oli kiva 
saada lisää tietoa ja vaihtelua työnkuvaan
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esimerkiksi toisen tutkimuskysymyksen kohdalla esimiehen toimintaan liittyivät 

myös omat vaikutusmahdollisuudet ja lisäkoulutuksiin osallistuminen. Tällöin 

yhteydet pyrittiin huomioimaan, mutta asiat eroteltiin omiin kategorioihinsa niiden 

haastatteluissa saaman painoarvon mukaan. 

4.4 Tutkimushenkilöt 

Haastatellut neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa olivat kolmelta eri 

paikkakunnalta, joita kutsutaan jatkossa kunniksi riippumatta siitä, ovatko ne 

virallisesti kaupunkeja vai kuntia. Kaksi haastatelluista VEO:ista oli isosta, yli 

150 000 asukkaan kunnasta ja kaksi pienistä, alle 10 000 asukkaan kunnista. 

Pienet kunnat sijaitsevat Keski-Suomessa. Toinen pienten kuntien 

varhaiskasvatuksen erityisopettajista toimii kahden kunnan alueella, joten 

haastatteluista sai käsityksen neljän eri kunnan alueella toteutuvasta 

varhaiserityiskasvatuksesta. Haastattelujen liittyessä työnkuviin ja käytössä 

oleviin resursseihin, kunnilta kysyttiin tutkimusluvat, joiden myöntämisen jälkeen 

toteutettiin haastattelut. Haastateltavia kutsutaan jatkossa nimimerkeillä. Ilona ja 

Iida ovat töissä isossa kunnassa ja Paula sekä Piia-Petra pienissä kunnissa. Piia-

Petra työskentelee kahden pienen kunnan alueella. 

Työkokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan töistä haastateltavilla oli 

kolmesta yhdeksään vuotta. Kaikilla oli aikaisempaa työkokemusta 

varhaiskasvatuksen opettajan töistä yhdeksästä vuodesta yli 20 vuoteen. Piia-

Petralla ja Iidalla oli varhaiskasvatuksen kandidaatintutkinto, Paulalla ja Ilonalla 

oli kandidaatintutkintoa edeltänyt opistotasoinen koulutus, eli he olivat 

valmistuneet lastentarhanopettajiksi ennen koulutuksen siirtymistä yliopistoon. 

Piia-Petralla oli taustakoulutuksina myös lähihoitajan sekä sosionomin 

koulutukset. Ilona oli suorittanut varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi 

pätevöittävät erilliset erityispedagogiikan opinnot Joensuussa, muut 

haastateltavista olivat suorittaneet ne Jyväskylässä. Kukaan haastateltavista ei 

kuitenkaan ollut opiskellut samaan aikaan ja samassa paikassa, joten 

vertailtaessa koulutuksen tuomia valmiuksia ei voida vertailla saman vuosikurssin 

opiskelijoiden kokemuksia keskenään.  



   
 

20 

5 TULOKSET 

5.1 Työnkuva varhaiskasvatuksen erityisopettajien kertomana 

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva 

Kuviossa 1 on vasemmassa reunassa kuvattuna haastatteluista kerätyt 

työnkuvaan liittyvät alakategoriat, joita ryhmittelemällä muodostettiin keskellä 

Varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan 

työnkuva

Varhaiskasvatuksen 
asiantuntijoiden ja 
asiakkaiden kanssa 

tehtävä työ (90)

Lasten kanssa tehtävä 
työ (23)

Päiväkotien ja 
esiopetuksen 

henkilöstön kanssa 
tehtävä yhteistyö (22)

Vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö (15)

Toisten 
varhaiskasvatuksen 

erityiopettajien kanssa 
tehtävä yhteistyö (22)

Hallinnollinen työ (8)

Moniammatillinen
yhteistyö muiden kuin 

varhaiskasvatuksen 
työntekijöiden kanssa 

(21)

Peruskoulun kanssa 
tehtävä yhteistyö (8)

Muiden kuin 
kasvatusalan 

toimijoiden kanssa 
tehtävä yhteistyö (13)

Etätyöt ja poikkeustila 
(18)

Normaalisti tehtävät 
etätyöt (6)

COVID19-taudin 
seurauksena 

tapahtuneet muutokset 
(12)
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olevat yläkategoriat. Suluissa kategorioiden perässä on mainintojen lukumäärä 

eli frekvenssi. 

VEO:jen työnkuvasta merkittävä osuus koostui varhaiskasvatuksen 

asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä (f=90). Lasten 

kanssa tehtävään työhön (f=23) sisältyi pienryhmätyöskentelyä, yksilöllistä 

erityisopetusta sekä isossa ryhmässä yksittäisen tuen tarpeessa olevan lapsen 

toimimisen tukemista. Lisäksi kyseiseen alakategoriaan kuului tuen tarpeen 

havainnointia ja arviointia, tuen suunnittelua, toteutusta ja toteutuksen arviointia. 

Paula kertoi olevansa erityisopettajana pienennetyssä esiopetusryhmässä, joka 

koostui erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista. Muut haastateltavat olivat 

pääasiallisesti konsultoivia, mutta Piia-Petralla oli myös säännöllistä 

samanaikaisopettajuutta esiopetusryhmässä. Haastateltavat arvelivat 

käyttävänsä 55–70% työajastaan lasten kanssa. Iida kertoi kunnan ohjeistuksen 

olevan, että 60% työajasta käytettäisiin lasten ja heidän perheidensä kanssa. 

Meillä on semmonen pääsääntölinjaus – –, että 60% työajasta oltais 
lapsiryhmissä tai lasten kanssa tai asiakastyössä se taitaa olla se määritys, 
– – eli sisältäen myös vanhemmat ja 40% sitten sitä muuta. – Iida. 

Päiväkotien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa tehtävään yhteistyöhön (f=22) 

lukeutuivat samanaikaisopettajuus, konsultointi, oman esimerkin avulla 

työntekijöiden ohjaaminen, henkilökunnan kouluttaminen, pedagogisten 

asiakirjojen, kuten pedagogisten arvioiden ja selvitysten, laatimiseen 

osallistuminen sekä tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevien lasten VASU-

keskusteluihin osallistuminen. Näihin VASU-keskusteluihin osallistuvat 

varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan lisäksi lapsen huoltajat ja 

mahdollisesti moniammatillisen yhteistyön kautta esimerkiksi puheterapeutti. 

Monet haastateltavista kertoivat pyrkivänsä myös osallistumaan ryhmien arkeen, 

jotta lapset, työntekijät ja vanhemmat tulisivat tutuiksi. 

Niin oon siinä arjessa mukana, jotta mä tiedän, etten mä ois se ulkopuolinen 
taho, joka tulee vaan käymään ja sanomaan, että tehkää näin. – Iida. 

Vanhempien tai huoltajien kanssa (f=15) haastateltavat kertoivat tekevänsä 

yhteistyötä erilaisissa lapsen tuen asioihin liittyvissä palavereissa, 

vanhempainilloissa, puhelimitse sekä lasta tuotaessa tai haettaessa. Paulalla 
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yhteistyötä vanhempien kanssa tuli ryhmän opettajuuden kautta päivittäin 

kasvotusten, puhelimitse tai Wilma-järjestelmän viestien kautta. 

Riippuen vanhemmasta, kenen kanssa teen enemmän. Osa tulee silloin 
kaks kertaa vuodessa vasuissa, ja sitten saatan nähdä joissain 
eteistilanteissa. Osa sit soittelee ja kyselee vaikka, et mitä pitäis tehdä, että 
se vaihtelee hirveesti. – Iida. 

Tosi hyvällä, matalalla kynnyksellä vanhemmat ottaa yhteyttä. – Piia-Petra. 

Iida ja Ilona tekivät aktiivisesti kuntansa muiden varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien kanssa yhteistyötä (f=22). Piia-Petran kunnassa oli toinenkin 

VEO, jonka kanssa hän teki yhteistyötä, mutta heillä oli tavoitteena lisätä 

yhteistyön määrää. Paula kertoi olevansa tällä hetkellä kunnan ainut VEO. 

Kunnassa olisi ollut vielä kahdelle VEO:lle paikat, mistä johtuvan puutteen takia 

hän hoiti muidenkin VEO:jen töitä mahdollisuuksien mukaan. Yleisesti yhteistyötä 

muiden VEO:jen kanssa kuvailtiin muun muassa konsultoinniksi ja asioiden 

yhdessä pohtimiseksi. Ilonan ja Iidan kunta oli jaettu alueisiin, joiden VEO:t 

muodostivat joka toinen viikko kokoontuvan tuen tiimin. Tuen tiimit pohtivat 

yhdessä avustajien sijoittamisesta, integroitujen ryhmien perustamista ja tuen 

tarpeisiin liittyviä asioita. 

Yhteistyö on tavallaan sitä, parhaimmillaan se on just, että haet tiettyyn 
asiaan vastausta ja sä saat. Mutta on se myöskin sitä itsensä kehittämistä ja 
näkökulmien antamista asioihin. Omaa ammatillista jakamista. – Piia-Petra. 

Hallinnollista työtä (f=8) haastateltavat kuvailivat erilaisten asiakirjojen 

laadinnaksi, kunnan varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen kehittämiseksi sekä 

johtoryhmän kanssa tehtäväksi yhteistyöksi esimerkiksi pedagogiikan 

kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallinnolliseen työhön sisältyi siis sekä yksin 

toteutettavaa asiakirjojen laadintaa että yhdessä toisten ammattilaisten kanssa 

pidettäviä palavereita. 

Toiseksi yläkategoriaksi muodostui moniammatillinen yhteistyö muiden kuin 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa (f=21). Peruskoulun kanssa tehtävä 

yhteistyö (f=8) painottui erityisesti esiopetusvuoteen ja siirtymiin päiväkodista 

esiopetukseen sekä esiopetuksesta peruskouluun. Kaikki haastateltavat 

kertoivat tekevänsä yhteistyötä peruskoulussa toimivan laaja-alaisen 

erityisopettajan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita peruskoulussa olivat rehtori 
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ja tulevat ensimmäisten luokkien opettajat erityisesti tuen tarpeessa olevien 

lasten kohdalla. 

Monialaista yhteistyötä muiden kuin kasvatusalan ammattilaisten kanssa 

(f=13) haastateltavat kertoivat tekevänsä muun muassa erilaisten terapeuttien, 

neuvolan, kouluterveydenhuollon, koulun oppilashuollon ja koulupsykologien 

sekä -kuraattorien kanssa. Myös ison kunnan yliopistollisen keskussairaalan ja 

Jyväskylän keskussairaalan kanssa tehtiin yhteistyötä. Pääasiassa yhteistyötä 

tehtiin tuen tarpeisiin liittyen yksittäisten lasten kohdalla.  Iida kertoi toimivansa 

myös asiantuntijana eri verkostoissa, joissa hän toimi verkostosta riippuen joko 

erityispedagogiikan tai yleisesti varhaiskasvatuksen edustajana. 

Haastattelujen toteuttamisen aikana COVID-19-tautiin liittyvät rajoitukset 

alkoivat vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen toteuttamiseen, mikä näkyi 

haastatteluissa muun muassa etätöiden lisääntymisenä ja osin myös työtapojen 

muutoksena. Tämän takia yhdeksi yläkategoriaksi muodostui etätyöt ja 

poikkeustila (f=18). 

No tällä hetkellä on nyt tää ihan tää koronajuttu sotkenu kaikki kuviot. – 
Paula. 

Et nyt mä olen hyvin paljon paikallani ja tää tuntuu aika oudolta, koska olen 
kiertänyt ja kulkenu tota niin, tuntuu vähän sillai hassulta, mutta kaippahan 
tähänkin tottuu. – Ilona. 

Vain Piia-Petra oli tehnyt normaalioloissa etätöitä (f=6). Hänen kokemuksensa 

suunnittelujen ja kirjausten tekemisestä kotoa käsin olivat positiivisia, sillä 

työskentely päiväkodin tiloissa sijaitsevassa työhuoneessa keskeytetään 

herkemmin kuin kotona. Paula kertoi, ettei heidän kunnassaan ole 

etätyömahdollisuutta. Ilona ja Iida eivät olleet tehneet etätöitä, eivätkä kokeneet 

niitä tarpeellisiksi. 

No siis mullahan, se mahtava tilanne, että mä saan tehdä etätöitä kaikki 
iltapäivät, jos mä haluan. – – mä saan lähtee sen eskari- tai vakapäivän 
jälkeen tekemään kirjaukset kotiin tai suunnittelemaan kotiin, ihan niin kun 
itse haluan. – Piia-Petra. 

Normaalisti en koe, että olis mitenkään järkevää edes tehdä etätöitä, koska 
kuitenkin painottuu nimenomaan siihen ihmisten kanssa tehtävään työhön. 
Että vaikka mää uskoisin, että tästä kyllä varmaan jää myös tiettyjä toimivia 
käytäntöjä tämän pakollisen jakson jälkeen. Must tuntuu et meillä 
hallinnossakin huomataan, että aina ei tarvitse liikuttaa ihmisiä, voimme 
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tavata etänä, niin sitä varmaan tullaan lisäämään tämän koronan jälkeenkin, 
koska nyt ollaan todettu, että tietyt asiat toimii ihan hyvin. – Iida. 

COVID-19-taudin seurauksena tapahtuneiden muutosten (f=12) takia Ilona ja Iida 

olivat haastattelujen aikaan olleet muutamia päiviä etätöissä ja uskoivat etätyön 

opettavan uusia asioita monille eri tahoille. Etätöiden uskottiin vaikuttavan 

tulevaisuudessa muun muassa palavereiden etätoteuttamisen lisääntymisenä. 

Huolta poikkeustilanteessa aiheuttivat monikielisten perheiden kielitaidon 

riittäminen esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta lähetettyjen materiaalien 

hyödyntämiseksi sekä perheiden jaksaminen. 
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5.2 Tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä työssä ja resursseissa 

 

KUVIO 2.  Tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä 

Kuviossa 2 on kuvattuna työssä ja resursseissa havaittuja tekijöitä, jotka 

vaikuttivat haastateltavien tyytyväisyyteen. Vasemmassa reunassa ovat 

alakategoriat, jotka ryhmiteltiin keskellä olevien yläkategorioiden alle kuvion 

mukaisesti. Suluissa on jälleen mainintojen lukumäärä.  

Työ itsessään (f=16) sisälsi veojen oman kiinnostuksen ja halun oppia uutta 

(f=12) sekä kokemukset työn monipuolisuudesta (f=4). Varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan työssä haastateltavia oli jo ennen erikoistumisopintoja 
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Oma kiinnostus ja halu 
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moniammatillinen 

yhteistyö (12)

Esimiehen toiminta (9)

Omat 
vaikutusmahdollisuudet 

(9)

Yhteistyö toisten 
varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien kanssa 
(14)

Koulutukset (18)

Varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan koulutus 

(10)

Lisäkoulutukset (8)
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kiinnostanut mahdollisuus vaikuttaa tuen asioihin sekä tuen tarpeessa olevien 

lasten kanssa toimiminen. Haastateltavia motivoi myös halu oppia uutta ja 

kehittää itseään. 

Et mä oon nimenomaan halunnu veoks sen takia, että mä olen niiden lasten 
tukena. – Ilona. 

Ja se, et mikä sitten mut sai lähtemään niihin veo-opintoihin, niin se oli halu 
päästä vaikuttamaan niihin tuentarpeisten lasten asioihin ja tuen 
järjestämiseen. Ja sit tuoda sitä toiminnallista näkökulmaa ja positiivista 
pedagogiikkaa sinne arkeen enemmän. – Piia-Petra. 

Työ itsessään näytti vaikuttavan paljolti haastateltavien tyytyväisyyteen. 

Haastateltavat kokivat mahdollisuudet nähdä asioiden ja tilanteiden etenemistä 

sekä tukea lapsen osallisuuden toteutumista palkitsevina ja tärkeinä. Työn 

monipuolisuutta (f=4) haastateltavat kuvasivat myös kertomalla sekä tarpeesta 

kehittää itseään lisäkoulutusten avulla että työssä jatkuvasti ilmenevistä uusista 

asioista. 

Hirvittävän rikasta työtä, todella rikasta työtä. – Ilona. 

Tässä työssä ehkä sillai oleellisinta on, että sun pitää sietää sellasta 
epätäydellisyyttä ja asiat ei oo ikinä valmiita. – Iida. 

Kuntaan ja työyhteisöön (f=44)liittyvistä tekijöistä kerrottaessa ilmeni paljon 

tyytyväisyyteen liittyviä huomautuksia. Resursseihin ja moniammatillisen 

yhteistyöverkoston (f=12) saatavuuteen sekä riittävyyteen oltiin pääasiassa 

tyytyväisiä, vaikka etenkin taloudellisten resurssien puute ilmeni haastatteluista. 

Kokemukseen resurssien riittävyydestä tuntui vaikuttavan työntekijöiden 

riittävyys. Esimerkiksi Paula koki työnsä tällä hetkellä melko kuormittavaksi, sillä 

hän joutui tekemään puuttuvien kollegoiden töitä eli vastaamaan koko kunnan 

varhaiserityiskasvatuksesta oman pienennetyn esiopetusryhmänsä lisäksi.  

Tällä hetkellä mun työ on kyllä aika kuormittavaa, koska – – mä hoidan 
kolmen ihmisen työn. – Paula.  

Eli meillä on ihan hyvät resurssit, jos meillä on joka paikalla ihminen, mutta 
meillon ollu ny vähän rekrytointiongelmia tai niitä veoja valmistuu liian vähän 
tai naapurikunnat nappaa ne ennen [tätä kuntaa]. – Iida. 

Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä erilaisten terapeuttien saatavuuteen ja 

arviot saatavuudesta vaihtelivat viikosta kuukauteen. Haastateltavat olivat myös 
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tyytyväisiä tiedonvälityksen sujuvuuteen ja listasivat sen oman kuntansa 

vahvuudeksi. 

Täällä on hyvät verkostot, sanotaan näin, ja monipuoliset verkostot. – Ilona. 

Tää on tää pienen kunnan etu, on se, että sitte tälläset asiat hoituu hyvin. – 
Paula.  

Kunnan resursseihin liittyen ilmeni myös COVID19-taudin aiheuttaman 

poikkeustilan vaikutukset niin ajan riittävyyden suhteen kuin pelkona tulevista 

pitkistä jonoista terapeuttien ja muiden moniammatillisten yhteistyötahojen 

kohdalla. 

Ja haastavaa, no just nyt korona-aikaan en, nyt on taas, normaalisti vois olla 
haastavaa se, että aika ei riitä ja resurssi ei riitä ja pitäis aikaa jakaa, mutta 
nyt tää on, taas tällä hetkellä aikaa riittää, korona tekee sen. – Iida. 

No hyvä saatavuus oli, mutta mä veikkaan, että nyt tää korona-aika tuo 
aikamoiset ruuhkat, jättää niin paljon asioita kesken. – Piia-Petra. 

Esimiehen toiminta (f=9) ja hänen kanssaan tehtävä yhteistyö vaikuttivat omalta 

osaltaan haastateltavien työhön. Asiantuntijuuden arvostamiseen liitettiin muun 

muassa esimiesten kanssa työajan käyttöön liittyvät neuvottelut ja VEO:n 

ehdotusten kuunteleminen sekä niihin reagointi. 

Sillä on iso, iso merkitys, että tulee tavallaan kuulluksi ja sitä arvostetaan sitä 
osaamista. – Piia-Petra. 

Eroja esimieheltä tulevissa ohjeistuksissa oli havaittavissa niin kuntien välillä kuin 

ison kunnan sisälläkin. Iida selitti ison kunnan sisäisiä eroja kertomalla, että 

jokaisella VEO:lla on esimiehenä päiväkodin johtaja eli ison kunnan VEO:illa on 

eri esimiehet. Piia-Petra mainitsi johtoportaan vaikuttavan suuresti VEO:n työhön 

muun muassa juuri vallan ja vastuun jakamisen kannalta. Kaikki haastateltavat 

tekivät jollain tasolla yhteistyötä esimiesten kanssa suunnitellessaan työajan 

jakamista eri ryhmien välillä. Yhteistyön taso vaihteli aktiivisesta neuvottelusta 

esimieheltä silloin tällöin tuleviin pyyntöihin käydä jossain tietyssä ryhmässä. 

Toisin sanoen osalla haastateltavista oli vapaammat kädet suunnitella omaa 

työajankäyttöään.  

Esimies kun luottaa suhun ja arvostaa ja antaa tiettyjä vapauksia vastuun 
lisäksi, niin kyllä se tuottavuus on sata kertaa isompi. – Piia-Petra. 
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Haastateltavat kokivat positiivisena omat vaikutusmahdollisuutensa (f=9) 

suhteessa työn sisältöön ja työpäivän suunnitteluun. Mahdollisuuden suunnitella 

oma työpäivä katsottiin helpottavan myös liikkumisten kannalta järkevän päivän 

suunnittelemista. Piia-Petra koki etätyömahdollisuutensa hyödyllisenä ja 

työmotivaatiota lisäävänä tekijänä. Omiin vaikutusmahdollisuuksiin laskettiin 

kuuluvaksi myös asioiden etenemisen näkeminen. Haastatteluissa tuli mainintoja 

siitä, kuinka lasten kehittymisen ja hitaasti etenevien asioiden kehityksen 

näkeminen motivoi ja on tärkeää. 

Et se kuntouttava rooli on ehkä mulla semmonen, mulle henkilökohtaisesti 
tärkeempää, kun mikään muu siinä jutussa, et mä saan nähdä sitä, et se laps 
menee eteenpäin. – Ilona. 

Antosinta on varmaan sitte se, että kokee onnistumisen kokemuksia lasten 
kanssa, jotku asiat menee eteenpäin, mitkä on junnannu pitkään paikallaan 
tai saa jonku ahaa-elämyksen ja sit asiat loksahtelee paikalleen. – Iida. 

Yhteistyö toisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa (f=14) painottui 

erittäin tärkeäksi kaikissa haastatteluissa. Työn yksinäisyys mainittiin kolmessa 

haastattelussa yhteensä neljä kertaa. Vain Iida kertoi kokevansa kuuluvuuden 

tunnetta suhteessa päiväkotien työyhteisöön. Työn yksinäisyyteen liittyen 

yhteistyön merkitystä korostettiin. 

Tää työ on todella yksinäistä työtä muuten, mutta tätä ei voi tehdä yksin, että 
tarvitaan verkostoja koko ajan. – Ilona. 

Ja enemmänkin tosiaan toivois, että olis, kun on se aika yksinäistä täällä tää 
työ kummiskin. – – Isoja päätöksiä ja isoja asioita, joutuu kantaan vastuuta, 
että ois tosi, tosi tärkeetä, että ois sit semmosta et sais jakaa niitä toistenki 
kanssa. – Paula. 

On se hyödyllistä joo ja se on sellanen, joskushan veon työ voi olla vähän 
yksinäistäkin, että sä osut sellaseen rakoon, että sä et oo tiimin jäsen siellä 
lapsiryhmissä, sitte et kuitenkaan johtotiiminkään sä et ihan kuulu, ku sä 
kuitenkin teet yhteistyötä sen kanssa, että se on sellanen meidän 
kollegiaalinen tuki sitten se tuen tiimi. – Iida. 

Paula oli kokenut Keski-Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajien järjestön 

tarjoaman yhteistyön hyvänä ja kertoi, että lähikuntien kollegoiden kanssa oli ollut 

puhetta yhteistyön ja jonkinlaisen kokoontumisen järjestämisestä. Iida ja Ilona 

olivat tyytyväisiä oman kuntansa sisällä toteutettavaan yhteistyöhön. Piia-Petra 

kertoi tekevänsä yhteistyötä myös opiskeluaikoina ja muissa kunnissa 

työskennellessä tutuiksi tulleiden kollegoiden kanssa. Yhteistyö koettiin tärkeänä 
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niin raskaiden asioiden käsittelyn kannalta kuin kuntien välisen ja sisäisen tasa-

arvoisuuden toteutumisen kannalta. 

Koulutusten (f=18) suhteen haastateltavat tuntuivat olevan yksimielisiä 

lisäkoulutusten tarpeellisuuden sekä erillisten varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan opintojen tuomien valmiuksien suhteen. Erilliset 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (f=10) antoivat haastateltavien 

mukaan hyvän pohjan, mutta työkokemuksella oli suuri merkitys niin 

opiskeltavien asioiden sisäistämisessä kuin työelämään siirryttäessä. 

Haastateltavat kertoivat toivoneensa lisää opetusta muun muassa haastavien 

asioiden puheeksi ottamisesta ja työssä tarvittavista vuorovaikutustaidoista. 

Ehkä kaikista paras, mitä se anto, oli, että ota selvää. Ota selvää ja kysele. 
– Ilona.  

Kyllä mä koen, että paras valmentaja on se oma ammatillinen halu kasvaa 
ja kehittyä. Ja se, että se oma työhistoria ja työkokemus myös siellä pohjalla, 
niin yhdessä sen veo-koulutuksen kanssa niin sai hyvät lähtökohdat. Mutta 
ei koulu, ei voi koulu opettaa kaikkea, että kyllä sitä omaa tietämystä ja omaa 
halua pitää siellä olla. – Piia-Petra. 

Kaikki haastateltavista suorittivat työnsä ohessa lisäkoulutuksia (f=8) erilaisista 

aiheista. Haastateltavien kunnat järjestivät koulutusta ja mahdollistivat muihin 

koulutuksiin osallistumisen. Kunnat myös maksoivat muiden järjestäjien 

tarjoamien koulutuksien osallistumismaksun määrärahojen riittäessä.  

Se on ensisijaisen tärkeetä hankkia sitä tietoo ja päivittää sitä omaa 
osaamista, koska sit kuitenkin, mä oon se linkki sinne työyhteisöön. – Piia-
Petra. 

Et se on ehkä sellasta, et haluis, toki on tärkeetä, että oma ajattelu herää, 
mutta sit on aina kiva, et saa myös jotain konkreettista työhön. – Iida. 

Sais tietysti olla lisääkin, mutta sen nyt ymmärtää, että resurssit ei kaikkeen 
riitä, mutta kyllä todella paljon on annettu koulutusta kunnan taholta. – Ilona. 

Kaikilla haastateltavista oli positiivisia kokemuksia koulutuksista ja he 

luettelivatkin monia koulutuksia, joista olivat kokeneet saaneensa hyötyä omaan 

työhönsä. Lisää koulutusta haastateltavat toivoivat muun muassa haastavaan 

käyttäytymiseen, itsesäätelyyn ja tunnekasvatukseen liittyen. Kaikki 

haastateltavat olivat tyytyväisiä kuntansa toimintaan ja esimiestensä positiiviseen 

suhtautumiseen työn ohella suoritettaviin koulutuksiin liittyen. 
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6 POHDINTA 

6.1 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva ja 
tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

työnkuvasta eri kokoisissa kunnissa työskentelevien varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien kertomana sekä heidän tyytyväisyydestään suhteessa työhönsä 

ja käytössään oleviin resursseihin. Resursseihin laskettiin kuuluvaksi muun 

muassa koulutuksen sekä kollegoiden kanssa ja moniammatillisissa piireissä 

tehtävän yhteistyön tarjoama tietotaito sekä tuki. Myös tyytyväisyys kunnan 

tarjoamiin resursseihin, kuten erilaisten terapiapalveluiden saatavuuteen, 

taloudellisiin resursseihin sekä työnkuvaan ja työmuotoihin liittyviin 

mahdollisuuksiin ja velvollisuuksiin oli kiinnostuksen kohteena. 

Haastateltujen varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvansa 

kuvailuista oli havaittavissa paljolti samoja piirteitä, kuin aiemmissa tutkimuksissa 

liittyen alueellisen erityislastentarhanopettajan eli alue-elton työn sisältöön 

(Jormakka 2011) sekä integroidussa erityisryhmässä toimivan tai kiertävän 

erityislastentarhanopettajan työnsisältöihin (Huhtanen 2004, 16). Iso osa 

viikoittaisesta työajasta menee lasten kanssa toimittaessa ja työhön kuuluu 

paljolti myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa toimimista, 

keskustelemista ja ohjeistamista sekä kouluttamista. Jormakan (2011, 70) 

tutkimuksessa oli havaittu alue-elton käyttävän 73,1% viikoittaisesta työajastaan 

lasten kanssa sekä henkilöstön, vanhempien ja kuntoutustahojen kanssa 

keskustellessa. Vastaavasti Suhosen ym. (2020, 16–17) tuottamassa raportissa 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien työajasta 67% kului lasten kanssa 

tehtävässä työssä. Tässä tutkimuksessa haastatellut VEO:t arvelivat käyttävänsä 

55–70% työajastaan lasten kanssa toimimiseen. Arvio lähentelee Suhosen ym. 

(2020) saamia tuloksia. Mikäli lasten kanssa tehtävän työn osuus laskettaisiin 

vielä yhteen muun henkilöstön, vanhempien ja kuntoutustahojen kanssa tehtävän 



   
 

31 

yhteistyön kanssa, tulokset olisivat todennäköisesti hyvin samankaltaisia 

Jormakan (2011) tulosten kanssa. 

Erona aiempiin tutkimuksiin olivat COVID-19-taudista johtuvan 

poikkeustilan aiheuttamat muutokset, joiden vaikutus oli havaittavissa 

aineistosta. Poikkeustilan vaikutukset näkyivät etätöiden lisääntymisenä sekä 

uudenlaisten yhteydenpitomenetelmien ja huolien ilmenemisenä. Poikkeustilan 

aiheuttamia muutoksia tullaan todennäköisesti tutkimaan vielä seuraavien 

vuosien aikana lisää. Haastateltavat ilmaisivat omia ajatuksiaan poikkeustilan 

vaikutuksesta tulevaisuudessa toteutettavaan työntekoon muun muassa 

epäilynä etäpalavereiden lisääntymisestä. Kuten haastateltavat ajatuksiaan 

perustelivat, poikkeustila voi osoittaa etäpalaverit toimivaksi työmuodoksi. 

Eniten tyytyväisyyttä kuvaavia mainintoja haastatteluissa tuli toisten 

VEO:jen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen. Myös oma kiinnostus ja halu 

oppia uutta sekä kunnan resurssit ja moniammatillinen yhteistyö saivat paljon 

mainintoja. Muissa tutkimuksissa tyytyväisyyden kannalta tärkeiksi tekijöiksi ovat 

nousseet muun muassa lasten kanssa toimiminen, työyhteisöltä saatava tuki 

sekä omaan työhön liittyvä autonomia (Suhonen ym. 2020, 32). Työyhteisöltä 

saatavaan tukeen voisi ajatella kuuluvaksi kollegoiden kanssa tehtävän 

yhteistyön ja sen tuoman tuen, joka nousi tämän tutkimuksen haastatteluissa 

merkitykselliseksi tekijäksi. Suhonen ym. (2020, 32) olivat saaneet vastauksia 19 

varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, joista vain kaksi oli kertonut kokevansa 

viikoittain uupumusasteista väsymystä. Tässä tutkimuksessa Paula kertoi työnsä 

olevan tällä hetkellä kuormittavaa laajan työmäärän seurauksena. Muut eivät 

kuvanneet työtään tällä hetkellä kuormittavaksi, mutta työn kuormittavuutta 

sivuavia mainintoja tuli liittyen vaikeisiin ja raskaisiin asioihin, joita työssä 

käsitellään ja joista johtuen yhteistyötä kollegoiden kanssa tarvitaan. 

Tutkimuksen tulokset ovat samoilla linjoilla edeltävien tutkimusten kanssa 

sekä työnkuvaan liittyvien kuvausten osalta että tyytyväisyyteen vaikuttavien 

tekijöiden osalta. Otannan ollessa näin pieni, ei yleistyksiä kannata tehdä. 

Tutkimus kuvasi neljän eri varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvia, jotka 

osaltaan kertovat Suomessa toteutettavasta varhaiserityiskasvatuksesta ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien työstä osana sitä. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettinen pohdinta 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien henkilökohtaisten piirteiden tuomat erot. Esimerkiksi 

työtyytyväisyyttä pohdittaessa eri henkilöt tuovat eri tavalla tyytyväisyyttään ilmi, 

jolloin kaikkia ilmaisuja ei ole välttämättä tulkittu tyytyväisyydestä kertovaksi. 

Toisena tekijänä on huomioitava haastattelujen, etenkin kolmen viimeisen 

haastattelun, aikana vallinnut poikkeustila. Kaikissa haastatteluissa mainittiin 

koronan vaikutukset työhön. On siis mahdollista, että poikkeustilan aiheuttamat 

muutokset ovat olleet vahvoina mielessä esimerkiksi haasteita pohdittaessa, 

jolloin jokin niin sanotusti normaalin ajan haasteista on voinut jäädä 

mainitsematta. Samoin on mahdollista, että joku haastateltavista olisi unohtanut 

jonkin työtehtävänsä mainitsemisen haastattelun aikana tai ilmaissut asian eri 

tavoin kuin muut, jonka seurauksena asiaa ei ole huomioitu analyysivaiheessa 

tai se on voitu tulkita eri tavalla, kuin haastateltava tarkoitti ilmaista asian. Näin 

ollen tutkimuksen reliabiliteetti eli toistettavuus voi olla hieman heikko. Toisaalta 

reliabiliteettia parantaa yhdenmukaisuus jo aikaisemmin toteutettujen 

tutkimusten kanssa. (Hirsjärvi ym. 2018, 231.) 

Toistamalla tutkimuksen eri paikkakunnilla ja eri aikana olisivat tulokset 

todennäköisesti erilaisia. Esimerkiksi moniammatilliseen yhteistyöhön ja 

erilaisten terapeuttien saatavuuteen voi kunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa, 

jolloin eri taloustilanteessa voidaan saada erilaisia vastauksia resursseihin 

liittyviin kysymyksiin. Lisäksi on huomioitava sisällönanalyysissa tapahtuva 

asioiden tulkitseminen, aineiston pelkistäminen ja kategorioiden luominen sekä 

niiden luotettavuus. Sisällönanalyysin haasteet liittyvät usein objektiivisuuden 

vähyyteen sekä aineiston pelkistämisen ja kategorioiden luotettavuuteen 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Jotta lukija voisi arvioida tulosten luotettavuutta, 

työssä on pyritty nostamaan esille aineistosta suoria lainauksia, jotka 

havainnollistavat omalta osaltaan tulosten ja aineiston välistä yhteyttä. Lisäksi 

luotettavuutta on pyritty parantamaan kuvaamalla tutkimuksen toteuttamisen eri 

vaiheita havainnollistavasti sekä pohtimaan luotettavuutta huomioiden niin 

tutkijan oma vaikutus kuin tutkimuksen toistettavuuteen liittyvät tekijät. (Hirsjärvi 

ym. 2018, 232–233.)  
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Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna työssä on pyritty takaamaan 

haastateltavien anonymiteetti nimimerkkien sekä kuntien nimettömyyden avulla. 

Lisäksi aineistolainauksista on poistettu mahdolliset tunnistetiedot, kuten kunnan 

tai henkilön nimen mainitseminen. Kaikille haastateltaville lähetettiin etukäteen 

informaatiokirje tutkimuksesta ja he saivat halutessaan lisätietoja tutkimuksesta 

missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen 

viitatessa on pyritty noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 130).  

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen haastattelujen toteuttamisen aikana vallinneen poikkeustilan vuoksi 

olisi mielenkiintoista tutkia niin poikkeustilan vaikutuksia varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien työnkuviin kuin eri kokoisten kuntien varhaiskasvatuksessa 

käytettäviin resursseihin. Tällainen tutkimus olisi kiinnostavaa toteuttaa sekä 

poikkeustilan loppuvaiheilla että jonkin aikaa poikkeustilan päätyttyä, jotta 

nähtäisiin myös COVID-19-taudin vaikutusten seuraukset hieman pidemmällä 

aikavälillä. Voisi olla merkityksellistä tutkia myös yksinäisyyden kokemusten 

vaikutusta työssä jaksamiseen ja sitä kautta varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

välisen yhteistyön vaikutusta työuupumuksen ilmenemiseen, sillä 

yksinäisyydestä kerrottiin kolmessa haastattelussa ja yhteistyön merkitystä 

painottivat kaikki haastateltavat. 
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