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Abstract

This dissertation reports the arrangement of pre-school education to children in small schools. There
are experiences about pre-school education from over thirty years, but the time for extensive
arrangement of pre-school education is only beginning with the year 2001.

In the theoretical part 1 I study the historical formation of small schools, their school politics and
pedagogy, and how the arrangement of pre-school education is associated with them. Furthermore,
there is cultural analysis by comparing the working of Finnish women, the arrangement of day care
and the equality of women with the rest of Europe, also the school success tests of children. I study
the quality of arrangement of pre-school education with the help of a model made of teaching quality
elements by Helakorpi (1993). 

In the empiric part 2 I analyse opinions of administrative authorities, parents, teachers and
children. This research was carried out in four phases during years 1999-2000 and I got back 2271
questionnaires. The meaning of factor analysis was to outline the phenomenon and give support to
the interpretation of my own theoretical knowledge and practical work.

There is similarity between arranging pre-school teaching and elementary education in the19th
century to children in the country, who have been in a worse situation than those living in urban areas.
Above all, parents appreciate free transport to school as a form of regional equality. In pedagogy, we
should be aware of our identity: it's a big country with a small population. That is why multi-age
teaching and the learning of children at different ages should be studied and developed more
generally.

In questionnaires, the answers of different groups varied only slightly. Administrators, parents and
teachers emphasised the teaching of manners, while children together with their parents laid stress on
the importance of play and atmosphere. Playing outdoors and having a good environment were
appreciated, but international relations and information technology were not seen as important
elements in pre-school education.

The task of education is to raise children into humanity. We should see pre-school age as a
significant period of life. It deserves proper attention that we already give to the education of teachers
and the development of our day care system. International tests on children's basic skills have given
results that support our approach. Finland should by no means copy other European countries in
developing pre-school and elementary education. We face the challenge of exploiting all the expertise
there is in day care, pre-school education, social administration and school administration, also
involving local decision making.

Teachers need further education, especially on children with special needs, more practice of
interaction skills, and co-operation with parents. School administration should give resources and
time for this co-operation.

In further studies we could develop co-operation of homes and school with the help of an activity
analysis. The using of an evaluation model in municipality case studies, interviews of the different
groups and follow-up studies after the establishment of pre-school education give many interesting
possibilities for further studies.
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Tiivistelmä

Väitöskirjani tehtävänä on selvittää pienten koulujen esiopetuksen järjestämistä. Esiopetusta on jär-
jestetty Suomessakin jo yli kolmekymmentä vuotta, mutta laaja esiopetuksen järjestämisen aika kuu-
sivuotiaille on vasta aluillaan vuoden 2001 alusta.

Teoreettisessa osassa 1 tarkastelen pienten koulujen historiallista kehittymistä, koulutuspolitiik-
kaa, pedagogiaa ja esiopetuksen järjestämistä osana koko koululaitosta. Vertailen Suomen naisten
työssäkäyntiä, päivähoidon järjestämistä ja naisten tasa-arvoa muuhun Eurooppaan, samoin lasten
koulumenestystuloksia. Esiopetuksen järjestämisen laatua tarkastelen Helakorven (1993) esittämästä
opetuksen laatuelementtimallista kootun mallin avulla. 

Empiirisessä osassa 2 analysoin hallinnon edustajien, vanhempien, opettajien ja lasten käsityksiä
esiopetuksesta. Toteutin tutkimuksen kyselylomakkeilla neljässä vaiheessa vuosina 1999-2000 ja
sain yhteensä 2271 palautuskirjettä. Faktorianalyysien tehtävänä oli jäsentää ilmiötä ja antaa tukea
teoreettisen tiedon ja oman praktisen työkokemuksen pohjalta laaditulle tulkinnalle.

Esiopetuksen järjestämisessä on samankaltaisuutta 1800-luvulla maaseudun lapsille järjestetyn al-
kuopetuksen kanssa: maaseudun lapset ovat olleet opetuksen saamisessa huonommassa asemassa
kuin taajamien lapset. Syrjäseudun esioppilaille tulisi antaa kuljetusetu erityispalveluna erityisesti
vanhempien mielestä. Suomen pitäisi tiedostaa selkeästi oman identiteettinsä perustekijät eli suuri
maa ja pieni väestö. Siksi yhdysluokkaopetusta ja eri-ikäisten lasten oppimista yhdessä pitäisi yleen-
säkin tutkia ja kehittää enemmän. 

Esiopetukseen suhtautumisessa eri ryhmien vastaukset eroavat vain vähän toisistaan. Hallinnon
edustajat, vanhemmat ja opettajat korostavat käytöstapojen ja tapakasvatuksen tärkeyttä. Lapset ko-
rostavat ulkoleikkiä ja yleensä leikkiä sekä ilmapiirin merkitystä samoin kuin vanhemmat. Kansain-
välisyyden ja tieto- ja viestintätekniikan opetusta ei nähdä tärkeiksi alueiksi esiopetuksessa.

Koulutuksen tehtävä on ihmisyyteen kasvattaminen. Esiopetusikää pitäisi vaalia omana ikäkaute-
naan. Suomessa onkin satsattu opettajien koulutukseen ja päivähoidon kehittämiseen, ei lapsen var-
haiseen koulunaloitukseen. Oppilaiden myöhemmät koulumenestystulokset tukevat Suomen linjan
säilyttämistä, eivät muiden Euroopan maiden matkimista. Hallinnollisesti esiopetuksen johtamisen
keskeinen haaste on päiväkodin johtajien sekä koulutoimen ja perusturvan esiopettajien asiantunte-
muksen laajempi hyödyntäminen sekä paikallisuuden huomioon ottaminen.

Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta erityisesti erityispedagogiikassa, vuorovaikutustaitojen
harjoittamisessa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyöhön tulisikin saada resurs-
seja ja aikaa hallinnolta. Jatkotutkimusvaiheessa voisi puolestaan toimintatutkimuksen avulla kehit-
tää kodin ja koulun yhteistyötä. 

Arviointimallin käyttö tapauskohtaisissa kuntatutkimuksissa, eri ryhmien edustajien haastattelut
ja seurantatutkimus esiopetuksen järjestämisen vakiintumisen jälkeen tarjoavat mielenkiintoisia jat-
kotutkimusmahdollisuuksia.

Asiasanat: esikoulu; historia, esiopetus; kehittäminen, kyläkoulut, TQM-malli, 





Esipuhe

Tutkijana olen pitkän tien kulkija, olenhan tehnyt suurimman osan tutkimustyöstäni työn
ohella ja jo pitkään työelämässä toimineena. Kun minulta on kysytty, miksi teen tutki-
mustyötä, olen useimmiten vastannut lyhyesti, että huvikseni. Onhan tutkimuksen ja tut-
kijan suhde toiminut hyvin niinä monina tunteina, jolloin kokonaan unohdin ajan kulun.
Maisterin papereita tavoitellessani olin päättänyt kuluttaa tutkimiseen vain arki-iltoja ja
niitä seuranneita yön tunteja, mutta edetessäni en pystynyt enkä halunnut enää pysyä pää-
töksessäni. Myös viikonloput lukuun ottamatta jouluja, juhannuksia ja pääsiäisiä vierivät
tämän enemmänkin elämäntavan kuin työn tai pelkän harrastuksen parissa. Toki olen
joustanut perheen ehdoilla mutta nyt lasten kasvettua käytin yhä enemmän aikaa tähän
tutkimustyöhöni.

Tutkimuksessani katson eettiseksi velvollisuudekseni levittää ja avartaa tietoa pienten
koulujen opetuksesta mutta ennen kaikkea puhua sen sivukylän lapsen puolesta, joka aloit-
taa koulunkäynnin – olenhan itsekin aiemmin ollut tällainen tyttö. Yritän myös herättää
ihmiset huomaamaan pienten koulujen arvon ja haja-asutusalueiden ihmisten arvon. Näitä
arvoja ei Suomesta saisi hävittää; kaikkea ei voi mitata rahassa, kuten nyt kunnissa tehdään.
Uskon, että pieniin ihmisiin ja yksiköihin satsaus maksaa itsensä takaisin monin kerroin
henkisinä arvoina ja pitkällä aikavälillä taloudellisesti, koska se vähentää pahoinvoinnista
ja syrjäytymisestä johtuvia menoja. 

Tutkimukseni eri vaiheissa olen saanut apua monilta ihmisiltä. Työni ohjaajana (kuten
jo lisensiaatintyöni) on toiminut professori Juhani Suortti. Häntä kiitän ennakkoluulotto-
masta ja joustavasta suhtautumisesta. Hänen ohjauksensa on ollut suurten linjojen katso-
mista ja näkemysten avartamista, minulle sopivaa. Kiitän häntä myös siitä henkisestä
tuesta, jota olen saanut silloin, kun olen sitä eniten tarvinnut. Kannustus on ollut täsmäkan-
nustusta oikeina aikoina ja oikeissa paikoissa. Kiitän myös työni esitarkastajina toimineita
professoreita Päivi Atjosta ja Kari Niinistöä heidän esittämästään kritiikistä ja parannuseh-
dotuksista, joiden kautta olen taas saanut uutta näkökulmaa työhöni viimeistelyvaiheen
aikana. Kiitän myös Kajaanin tohtorikoulun professori Esko Kalaojaa ja professori Pertti
V. J. Yli-Luomaa neuvoista. 

Kaikkia tutkimukseen osallistuneita lapsia, vanhempia, opettajia ja hallinnon edustajia
kiitän korvaamattomasta avusta; ilman teitä tutkimukseni ei olisi toteutunut. Opiskelujeni
eri vaiheissa kohtaamiani jatko-opiskeluryhmälaisiä kiitän yhteisistä keskusteluhetkistä ja



yhteisestä ajasta. Kunnallisalan kehittämissäätiötä kiitän saamastani huomattavasta talou-
dellisesta tuesta, jota ilman näin mittavan empiirisen aineiston hankkiminen ei olisi toteu-
tunut. Osittainen virkavapaan pitäminen joudutti ja helpotti työni valmistumista. Paitsi
taloudellisesti, myös henkisesti tuki antoi minulle intoa ja uskoa tutkimusaiheeseeni.

Lehtori Leenamaija Rantosta kiitän kieliasun tarkastamisesta ja lehtori Marjatta Ryania
ruotsinkielisen tekstin tarkastamisesta, lehtori Kirsti Takkunen saa puolestaan kiitoksen
englanninkielisten tekstien tarkastamisesta ja kääntämisestä. Hyvä ystäväni Paula Purho-
nen ansaitsee kiitokset myötäelämisestä täydennys- ja jatko-opintojeni kaikissa vaiheissa.
Perheelleni olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä sitä, mitä intohimoisesti olen halun-
nut. Perheen ”huoltotöiden” taso ehkä heikkeni hieman elämäntapani vuoksi, mutta
yhdessä olemme selvinneet. Omistan väitöskirjani kaikille pientä koulua käyneille ja käy-
ville ihmisille (jollainen itsekin mieheni Eskon lailla olen ollut), ennen kaikkea kuitenkin
lapsillemme Iinalle, Esalle ja Erkalle, joille kaikille valitsimme ensimmäiseksi kouluksi ja
samalla esiopetuspaikaksi pienen koulun.

Kärsämäellä marraskuussa 2002

Taina Peltonen
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1 Johdanto

Koulua instituutiona pitäisi tutkia poliittisessa, sosiaalisessa ja ekonomisessa yhteydessä
sitä ympäröivään yhteisöön. On oikeutettua kysyä, onko koulusysteemimme sellaisena,
kuin se nyt on, kykenevä kohtaamaan tulevaisuuden odotukset. (Syrjäläinen 1991, 131.)
Nykyisyyteen kuuluu Suomessakin lasten esiopetus. Kukin maa muodostaa oman histori-
allisesti muodostuneen erikoistapauksensa koulutustasonsa, säätelymekanismiensa ja nii-
den järkevyyden suhteen, jotka ymmärretään vain maan historiallista kontekstia vasten.
EU-jäsenenäkin Suomen pitää harkita opetuskäytänteiden laajempia yhteyksiä ja soveltu-
vuutta suomalaisen kansanvaltaisen hyvinvointivaltion perinteeseen; eri maista ei kanna-
ta imitoida järjestelmiä ja menetelmiä noin vain, kuten Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto
ja Laakso (1995) toteavat. Sama pätee myös esiopetuksen järjestämiseen, vaikkakin Suo-
men varhaiskasvatuksen tilanne, sekä päivähoidon järjestämisen ja esiopetuksen suhteen,
poikkeaa muista Euroopan maista.

Yleisesti EU-maissa varhaiskasvatusta tarjotaan 3. ikävuodesta alkaen, Espanjassa var-
haiskasvatukseen otetaan mukaan kaikki lapset nollavuoden iästä lähtien (EURYDICE
1994, 10, 60–61). Suomessa uusi perusopetusasetus N:o 852/1998 ja sen kolmas pykälä
määrää, että esiopetusta on annettava vähintään 700 tuntia vuodessa (Uusi koululainsää-
däntö 1.1. 1999) kaikissa kunnissa koko maassa elokuun alusta vuodesta 2001 lähtien.
Tähän vuoteen saakka Suomessa lasten mahdollisuus päästä esiopetukseen on vaihdellut
kunnittain ja alueittain. Lukuvuonna 1996–1997 kaikista kuusivuotiaista noin 70 prosenttia
sai esiopetusta ja peruskoulun yhteydessä annettavassa esiopetuksessa lapsia oli 5468
(Opetushallitus 1997) ja 1998–1999 lukuvuonna noin kaksi tuhatta enemmän, 7440 (Ope-
tushallitus 1998) lasta. Lasten esiopetuksen järjestämiseen kouluhallinnon alaisuudessa
kunnat tarvitsivat opetusministeriön luvan, ja lupien myöntäminen oli sidoksissa valtion
vuosittaisiin varainkäyttösuunnitelmiin. Käytäntönä oli esiopetuksen antaminen eri hallin-
nonalojen alaisuudessa, ja sen katsottiin merkitsevän esiopetuksen kirjavuuden ja eriarvoi-
suuden säilymistä. Esiopetukseen osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista eikä kunnilla
ollut velvoitetta järjestää esiopetusta. Näin alueelliset erot esiopetuksen järjestämisessä oli-
vat suuret: pääkaupunkiseudulla esiopetusta saavia oli noin 90 prosenttia mutta esimerkiksi
Pohjois-Karjalassa vain 35 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla vain 22 prosenttia. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan pienten koulujen lasten saamaa esiope-
tusta. Pienet koulut sijaitsevat yleisimmin haja-asutusalueilla. Yleensäkin pienten koulujen
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opetusta on tutkittu vähän, vaikka pienet koulut ovat kuuluneet ja tulevat edelleenkin kuu-
lumaan kuntien kouluverkkoihin tärkeänä osana ja täydentävät harvaanasutun maaseudun
kouluoloja (kuten Kaikkonen & Lindh 1990, 24, Viljanen 1998, 14). Lisensiaattityössäni
(Peltonen 1998a) tutkin esiopetusta Kiuruveden kyläkouluissa. Pyrin kokonaisvaltaiseen
tarkasteluun Koskenniemen didaktisen prosessianalyysin, DPA-mallin, mukaan (Kosken-
niemi 1978) ottamalla huomioon useita kehystekijöitä kuten tavoite-, opettaja- ja oppilas-
muuttujia sekä tutkimalla luokan rakennetta sosiaalisena yhteisönä ja esikoulun yhteyttä
koko koulun toimintaan. Tutkimukseni tärkeimpänä tavoitteena oli saada tietoa kuusivuo-
tiaan koulunkäynnistä. Keskeisinä tutkimustehtävinä oli, miten 1) lapset 2) vanhemmat ja
3) opettajat suhtautuvat esiopetukseen peruskoulun yhteydessä sekä mikä on esioppilaan
asema E-2-yhdysluokassa.

Tässä tutkimuksessani laajennan samaa aihetta lasten, vanhempien, opettajien ja hallin-
non edustajien avulla koko Suomeen sekä selvitän muidenkin hallinnonalojen kuin koulu-
toimen antamaa esiopetusta pienten koulujen lapsille myös koulutuspolitiikasta käsin. Esi-
opetusta on pääasiassa järjestetty sosiaalitoimen eli nykyisen perusturvan, koulutoimen ja
seurakunnan alaisuudessa. Tutkimukseni aikana esiopetuksen järjestämisperusteet muut-
tuivat lain muutoksen (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999) myötä. 

Tutkimukseni lähtökohtana on pikemminkin käytäntö kuin psykologinen tai sosiologi-
nen teoria. Raunion (1999, 33) mukaan käytännölliset perustat voidaan toisaalta ymmärtää
tutkimukseen itseensä liittyviksi, käytännöllisiksi edellytyksiksi tutkimuksen tekemiseen,
toisaalta näkemyksiksi siitä, kuinka tutkimuksen tuottamaa tietoa hyödynnetään tai sovel-
letaan yhteiskunnallisissa käytännöissä. Kyse on siitä, miten tutkimus toimii perustana tie-
tyille yhteiskunnallisille käytännöille. Tämän tutkimuksen tarkoitus on toimia perustana
esiopetuksen järjestämisen käytäntöön pienissä kouluissa. Kansasen (1992, 24) mukaan
käytännöllä on omat perinteensä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset kehystekijänsä, jotka
muovaavat kasvatusprosessin omalaatuisuutta. Esiopetuksen järjestämisen käytännön
perinteeseen kuuluvat monet eri hallinnonalat ja järjestäjät, esiopetuksen järjestämisajan ja
järjestämispaikkojen kirjavuus sekä esiopetuksen määrittelyn kirjavuus. 

Yhteiskunnan ratkaisuihin sidottu esiopetuksen järjestäminen edellyttää, että sen peda-
gogista toimintaa tarkastellaan ja siihen kohdistetaan kritiikkiä. Kansanen (1992, 59) käyt-
tää termiä koulupedagogiikka, jolloin opetusprosessia tarkastellaan yhteisölliseltä kan-
nalta. Tässä tutkimuksessa esiopetusprosessin tarkastelussa ovat mukana lapset, vanhem-
mat ja opettajat sekä hallinnon edustajat. Millainen koulun tulee olla, siitä Buschin mielestä
(1991, 14) päättävät opettajat ja oppilaat – eivät poliittiset päättäjät tai kouluviranomaiset
tai koulusuunnittelijat. Myös esiopetuksen järjestämisessä lasten ääntä pitää kuunnella.
Tulevaisuuteen ei pidä odottaa vain uuden tyyppisiä kouluja vaan on luotava jo oleviin kou-
luihin mahdollisuudet olla hyviä kouluja, kuten Kansanen (1991, 17) toteaa. Käytännön
tekijät eli opettajat ja hallinnon edustajat tarvitsevat teoriatietoa kehittämistyöhönsä, ja sitä
tietoa tämä tutkimus osaltaan lisää. Koko opetustapahtuma on kokonaisuus, ja sitä on käsi-
teltävä kokonaisuutena (kuten Koskenniemi 1943, 36, Koskenniemi & Hälinen 1970, 59–
86, Koskenniemi 1978, 190), ei vain niinä osasina, joista se koostuu. Laaja perspektiivi
tekee kasvatuksellisen kritiikin mahdolliseksi. 

Tutkimukseni tehtävä on vastata kysymyksiin, miten esiopetus on järjestetty Suomessa
tähän mennessä sekä miten se tulisi järjestää. Tutkimukseni on kuvaus esiopetuksen järjes-
tämisestä pienten koulujen lapsille. Tutkimus jakautuu teoreettiseen osaan yksi (Osa 1) ja
empiiriseen osaan kaksi (Osa 2). Teoreettisessa osassa selvitän, miten tähän päivään on
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tultu; kuinka pienet koulut ovat kehittyneet, mitä uhkia niillä on ja miten ne on huomioitu
koulutuspoliittisesti ja pedagogisesti sekä miten esiopetuksen järjestäminen liittyy niiden
opetukseen. Suomessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen on vaikuttanut
suuresti myös päivähoidon järjestäminen, mikä on osa suomalaista koulutus-, perhe-, työ-
voima- ja sosiaalipolitiikkaa (Lasten päivähoito 1986, 1, Huttunen 1988, 26–27). Päivä-
hoito on mahdollistanut molempien vanhempien työssäkäynnin. Suomalaiseen kulttuuriin-
han liittyy olennaisena osana sukupuolten välinen tasa-arvo. Pulkkisen (1999, 12) mukaan
yleensä vertailtaessa lasten koulunkäyntiä EU-maissa ei tehdä laajempaa kulttuurista ana-
lyysia otettaessa huomioon päivähoitojärjestelmä tai äitien työssäkäynnin vertailua (ks.
myös Husa & Kinos 2001, 107, 110, Kinos 1997, 11, 60). Tällöin ei siis huomioida yhteis-
kuntien yksilöllisyyttä tarpeeksi; sen sijaan tässä tutkimuksessa tätä analyysia tehdään. 

Koululaitoksen ja esiopetuksen järjestämisen historiallisen taustaselvityksen jälkeen
pyrin selvittämään esiopetuksen laatua eli mitä esiopetuksen suunnittelussa, ohjauksessa,
fyysisessä ympäristössä ja oppimisilmastossa pitäisi kehittää osana suomalaista koulusys-
teemiä. Etätavoitteena on pyrkiä parantamaan käytännön laatua (kuten Mcniff, Lomax &
Whitehead 1996, 7–11). Tämä tutkimus ei ole toimintatutkimus, mutta oma praktinen
kokemukseni useamman pienen koulun opettajuudesta E-2–luokassa ja ensimmäisessä val-
takunnallisessa esikoulukokeilussa mukana oleminen jo vuosina 1982–1985 samoin kuin
Tutkiva opettaja –verkostoon kuuluminen lisäävät työhön liittyvän teorian kehittämistä.
Toisaalta Suomessa on tehty hyvin vähän tutkimuksia pienten koulujen kontekstista käsin
ja tutkimusten vähyys puoltaa juuri tämän kontekstin korostamista.

Haluan myös olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuksellani haluan
osaltani kiinnittää huomiota pienten koulujen merkitykseen Suomessa sekä niiden esiope-
tukseen samoin kuin opettajien kouluttamiseen. En koskaan ole ollut ”vain” pienen koulun
opettaja vaan laaja-alainen, ammattinsa osaava pienen koulun eksperttiopettaja. Monet kas-
vatusalan asiantuntijat (esim. Antikainen 1998, 20, Holmlund & Rönneman 1995, 31,
Niemi 1998, 32) ovat toivoneet enemmän opettaja-ammattilaisten näkemystä yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Lisäksi oman maan kulttuurin tutkiminen on osa itsenäisyyden säi-
lyttämistä, kuten Kari (1996, 165) toteaa. Virtasen mukaan (1998) esiopetusta olisi tarkas-
teltava yhteiskunnallisissa yhteyksissään paikkakunta- ja esiopetusyksikkökohtaisesti,
kuten tässä tutkimuksessa olen tehnyt.

Millainen koulun tulisi olla ja miten opetus pitäisi järjestää –kysymykset pitäisi kysyä
aika ajoin. Vastaus on validi vain tietyn ajan riippuen siitä, mitä koulun kulloinkin tulee saa-
vuttaa. (Busch 1991, 11, Kansanen 1992, 24.) Kysynkin tutkimuksessani, miten esiopetus
tulisi järjestää pienten koulujen lapsille siinä vaiheessa, kun esiopetusta on kokeiltu jo yli
parikymmentä vuotta ja esiopetuksen järjestäminen on tullut pakolliseksi kaikille kunnille.
Kokemuksia esiopetuksesta on saatu jo koulutoimestakin, mutta laaja esiopetuksen järjes-
tämisen aika kuusivuotiaille on vasta aluillaan ja siksi esiopetuksen järjestämiskysymys on
juuri nyt validi. Tutkimukseni ei pyri antamaan kovin yksityiskohtaista tietoa esiopetuksen
järjestämisestä vaan laajan kartoituksen avulla pyrkii antamaan kokonaiskuvan jo järjeste-
tystä esiopetuksesta pienten koulujen lapsille koko Suomessa.
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2 Peruskoulutus maaseudulla

2.1 Koulun tehtävä ja merkitys

Tarkastelen tässä luvussa yleisesti koulun tehtävää ja merkitystä. Pienissä kouluissa
annettavan opetuksen tavoitteet ovat samat kuin muualla annettavan opetuksen tavoitteet
eikä niitä voi irrottaa erikseen tarkasteltaviksi. Linjaan koulun tehtävää esiopetuksen teh-
tävään mutta tarkemmin selvitän esiopetukseen vaikuttaneita koulutusmietintöjä ja ope-
tussuunnitelmia luvussa 4.2.3. Tässä luvussa selvitän myös yleisellä tasolla yhteiskunnan
kehitystä ja koulutuspolitiikkaa opetuskysymyksissä. 

Koulutustarpeiden määrittämisessä lähtökohtana on yhteiskunnan kehitys: koulutuspo-
liittiset näkökohdat, suunnanmääritykset, ennakoinnit ja yksilöiden kehitys (Antikainen
1993, 49, Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 11, Tähtinen 1992, 219). Koulutusta käy-
tetään tietoisesti yhteiskuntapolitiikan välineenä, jopa varsin materialististen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Täten koulutus on joutunut samanlaisten poliittisten ristiriitojen kohteeksi
kuin yleensäkin yhteiskuntapolitiikka. Näin siis koulun tehtävästä ei voi puhua erillään
koulutuspolitiikasta. Koulun sivistystehtävänä on yhteiskunnan ja sen laitosten kehittämi-
nen, tuotantotehtävänä on tyydyttää tuotantoelämän vähimmäistarve. (Sarjala 1982, 26,
29.) Koulutuksen ja talouden vuorovaikutus on kuitenkin monimutkaista, kuten Antikainen
huomauttaa (1979, 206), koulutus edistää taloudellista kasvua, toisaalta saa resurssinsa
tästä kasvusta. 

Koulutuspolitiikalla voidaan vaikuttaa kasvatuksessa vain ympäristöön, ei biologiseen
perimään. Oletukset ihmisen koulutettavuudesta ja oppimiskyvystä ovat muuttuneet sitä
mukaa kuin yhteiskunnan tuotantorakenne on vaatinut koulutettavien määrän lisäämistä tai
osaamisen tason nostamista. Ihmiset ovat osoittautuneet oppivaisemmiksi kuin on oletettu.
Häyrysen ja Hautamäen (1975, 22–23) sekä Kerannon mukaan (1993, 249) käsitykset
ihmisen koulutettavuudesta ovat perustuneet enemmänkin yhteiskuntapoliittiseen tarkoi-
tuksenmukaisuuteen kuin oppimispsykologisiin tietoihin.

Lapsuus meidän yhteiskunnassamme on leimallisesti perhe- ja koulu- tai päiväkotimuo-
toista. Kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa kohdataan ja pohditaan lapsiin ja lapsuuteen
kytkeytyviä ongelmia. Tällainen lapsi- ja lapsuusteeman rajautuminen vain pariin yhteis-
kunnalliseen yhteyteen kuvastaa yleistä käsitystä lasten yhteiskunnallisesta asemasta. Las-
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ten ei ajatella olevan osa suurta yhteiskuntaa, vaan he ovat kodin, päiväkodin ja koulun
mikromaailmoissa vasta hankkimassa niitä tietoja, taitoja, kykyjä ja valmiuksia, joita he
tulevat yhteiskunnassa tarvitsemaan. Lapset halutaan saattaa turvatusti yhteiskuntaan. Lap-
suudessa on siis kysymys lasten integroinnista yhteiskuntaan. Se tarkoittaa, että lapset koe-
taan ”epäyhteiskunnallisiksi” ja lapsuus varsinaisen yhteiskunnan ulkopuoliseksi alueeksi.
Oikea lapsuus edellyttää lasten ”suojelemista” yhteiskunnalta, joka on aikuisten maailma.
Lapsuuden epäyhteiskunnallisuus on näkynyt myös siitä, että kouluun tulo on samalla mer-
kinnyt automaattisesti lapsuuden loppua. (Alanen 1990, 15–16.) On pelätty lapsuuden
lyhenemistä, leikin syrjäytymistä ja lasten kuormittumista, jos koulu aloitetaan liian aikai-
sin. Nyt ajatellaan eri tavoin; koulun tulee olla valmis ottamaan lapset vastaan eikä päin-
vastoin. Lasten voidaan siis ajatella olevan muuttumassa ”yhteiskunnallisiksi”. Enää ei
puhuta lapsen ”kuningasvuoden riistämisestä”, jos lapsi on esiopetuksessa. Päinvastoin
lapselle pitää tarjota mahdollisuus saada esiopetusta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
arvostus on kohonnut ja tutkimustietoa on saatu lisää viime vuosikymmeninä. 

Enää ei siis ole mahdollista mieltää modernia yhteisöä ilman koulua (Busch 1991) tai
jopa ilman esikoulua. Jo 1800-luvun loppupuolella nähtiin, että tieteellisen toiminnan
tuloksien avulla pystytään kohottamaan yhteiskunnan eri toimintojen tuotantovoimaa kou-
lun avulla (esimerkiksi Cleve 1886, 12–13). Pelkkä tradition siirtäminen ei riitä, koulun tär-
keimpiin tehtäviin kuuluu sosiaalistaa siihen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, jossa eletään
(Sarjala 1982, 25). Antikaisen (1998, 102) mielestä sosialisaation sijasta voisimme aivan
yhtä hyvin puhua kultturisaatiosta. 

Sosiaalisen kasvatuksen tärkeyttä korostetaan usein yhteiskunnan kannalta mutta sosi-
aalinen kasvatus voidaan määritellä enemmän yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Muun
muassa Hämäläisen ja Kurjen mukaan (1997, 189) sosiaalinen kasvatus on kasvatusta sosi-
aaliseen osallistumiseen. Koulutus on yksilölle yleinen kansalaisoikeus, jonka tasa-arvoi-
nen käyttö on tärkeää. Koulutukseen kuuluu myös perusturva, jonka mukaan jokaisella on
oikeus oman kehitystasonsa mukaiseen opetukseen (myös Kääriäinen, Laaksonen & Wie-
gand 1997, 12, Leino & Leino 1997, 95). Vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (2000, 7) sanotaan samoin laveasti, että esiopetuksen tavoitteet määräytyvät
toisaalta kunkin lapsen yksilöllisen kehittymisen mahdollisuuksista, toisaalta yhteiskunnan
tarpeista.

Sosiaalistamisesta on esitetty myös näkemys, että koulun tehtävä on sosiaalistaa oppi-
laita, lajitella oppilaita, toimia säilytyspaikkana oppilaille ja toimia niin, että yhteiskun-
nassa vallitsevat voimasuhteet eivät järky. Koulutuksen kautta kaikki kulkevat asemiinsa
yhteiskunnassa. Koulutus luokittaa, erottaa ja valikoi. Joidenkin osana on myös tyhmyys,
tyylittömyys ja köyhyys. Koulutus avaa ja sulkee ihmisten reittejä (Kivinen, Rinne, Järvi-
nen, Koivisto & Laakso 1995, 18, Kivinen, Rinne & Ahola 1989). Edellinen näkemys
yhtyy Lampisen, Savolan, ja Välke-Salmen (1982, 127) mielipiteeseen, jonka mukaan esi-
koulun tavoitteena on parantaa alemmista sosiaaliryhmistä tulevien lasten koulutettavuutta,
jotta koulutusjärjestelmä voisi saavuttaa tehokkaammin valikointitehtävänsä. Esiopetus on
siis vain osa ”koulutusputken päätä”, joka ei todellisuudessa muuta yhteiskunnan voima-
suhteita.

Takalalle (1974, 17) sosialisaatio ei ole vain mukautumista tai mukauttamista vaan myös
muutokseen tarvittavien valmiuksien muodostumista. Monet tutkijat korostavatkin valmis-
tautumista kohtaamaan muutoksia. Ojasen, Keski-Luopan (1998, 146) ja Kansasen (1991,
11) mukaan koulun perustehtävä on valmentaa kansalaisia tulevaisuuden yhteiskuntaa var-
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ten. Tulevaisuuden ominaisuuksina pidetään muutosvalmiutta ja mukautumiskykyä, koska
tulevaisuuden edellyttämät taidot nähdään ihmiselle tuntemattomina. (Esimerkiksi Fullan
1986, Huusko 1999, 83–85, Häyrynen & Hautamäki 1975, 71, Teaching and Learning
1995, 1.) Samalla korostetaan kykyä toimia yhdessä, sosiaalisten taitojen harjoittelua.
(Huusko 1999, 85, Niemi 1998, 50.) Chasen ja Doanin (1999, 60) mukaan välittäminen
oppimisestaan on kaikki, mitä tarvitsee ollakseen oppija loppuelämänsä. Jos ihminen on
vahva, hän pystyy kohtaamaan myös tulevaisuuden muutokset. 

Joka tapauksessa koulun tulee kasvattaa ihmistä. Kasvatuksella tarkoitetaan kokonais-
persoonallisuuden tai luonteen kehittämistä (Sarjala 1982, 11). Weberin mukaan (1984,
207) on uskottava jokaisen persoonan arvoon, arvokkuuteen, eheyteen ja uniikkimaisuu-
teen, koska ainoastaan ihminen itse voi löytää kutsumuksensa, kukaan toinen ei voi ottaa
häneltä tätä tehtävää. Kasvatuksen tavoite ei siis ole ”tehdä” vaan ”herättää” persoonia.
Suorttin (1998, 12) mukaan oikeaan kasvatukseen kuuluvat Comeniuksen, Locken, Rous-
seaun, Herbartin ja Deweyn ajatukset kasvatuksesta, jossa yksilöä ei alisteta kansallisval-
tion tarkoituksiin, vaan kasvatus perustuu totuuteen, hyvään, kauniiseen ja oikeudenmukai-
suuteen. Vastuuta koulu opettaa omalla esimerkillään. Koulun oppilaat omaksuvat koulussa
paitsi sen, mitä siellä opiskellaan, myös sen, miten koulu itse henkilöstöineen toimii. Kou-
lun toiminta kokonaisuudessaan on samalla oppilaille malli työn tekemisestä ja työyhteisön
toiminnasta. (Seinä 1996, 3). Esiopetuksenkin tehtävänä on ”edistää lapsen kasvua ihmi-
syyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä toisten ihmisten
arvostamiseen” (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7). 

Opetusministeriö asettaa 1995–2000 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-
massa (Opetusministeriö 1995) seuraavat tavoitteet ja painopistealueet:

Koulutuksen perusturva:  jokaisella oikeus oman kehitystasonsa mukaiseen ope-
tukseen
Elinikäisen oppimisen periaate 
Kansainvälisyyden näkökulma, monikulttuurisuus: muunkin kuin oman kulttuurin
sietoa, yhteistyökykyä, suvaitsevuutta
Tietostrategia: perusvalmiudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa
Kestävän kehityksen periaatteet myös arkipäivässä: hankinnat, jätehuolto, energia-
huolto jne. 
Koululaitoksen kulttuuritehtävän kehittäminen, kulttuurikoulun luominen: yhteis-
työ taideaineiden ja muiden aineiden välille. 

Opetusministeriön tavoitteet täydentävät Unescon aiemmin kiteyttämiä koulutuksen
päämääriä. Unescon mukaan päämäärät ovat:

Itsenäisyyteen kasvattaminen = ihminen hallitsee tiedot ja taidot niin, että pystyy
ohjaamaan laajalti oman elämänsä yhteisönkin elämää
Tasa-arvo = kaikki kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuuri- ja talouselämään 
Eloonjääminen = ihmiset kykenevät lisäämään keskinäistä ymmärtämistä maail-
manlaajuisesti = kasvavat kansainvälisyyteen. (Hummel 1977, 17.)

Opetushallitus korostaa oppimaan oppimisen taitoja, kommunikaatiotaitoja, motivaa-
tiota elinikäiseen oppimiseen. Nämä ovat metataitoja, jotka auttavat saavuttamaan muita-
kin taitoja ja uutta osaamista. Oppija tietää, miten hän oppii, miten voi vaikuttaa omaan
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oppimiseensa. Oppijan on opittava vähitellen ottamaan suurempi vastuu oppimisestaan. Se
merkitsee sosiaalisten taitojen harjoittelua. (Niemi 1998, 42, 49–50). Hirvi huomauttaa,
että (1998, 7) sosiaalinen osaaminen ei ole tutkintoja tai opintoviikkoja. Siihen kasvetaan
opetusmenetelmien, opiskelu- ja työskentelytapojen ja kommunikaatiomallien kautta. Esi-
opetuksen tavoitteissa korostetaan leikin ja vertaisryhmän avulla oppimista. Lapsen tulee
oppia ymmärtämään tasavertaisuutta ja hyväksymään ihmisten erilaisuutta. (Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2000, 8.)

Toffler (1974, 3) toteaa, että kaikki kasvatus, mitä opetetaan, miten opetetaan ja miksi
opetetaan, saa alkunsa jostakin tulevaisuudenkuvasta. Jos yhteiskunnassa vallitseva käsitys
on hyvin kehittynyt, niin suunniteltu kasvatus on hyödyksi oppilaille (Hirsjärvi & Remes
1988, 118). Tulevaisuuden tutkimus esittää kolme eri näkökulmaa koulun tulevaisuudesta:
1) koulun tulevaisuutta ei voida ennustaa 2) koulun tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 3)
tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla – haluamalla ja tahtomalla
(Amara 1981). Kansalliseen elinkykyisyyteen vaikuttavat sivistyksellinen taso, sosiaaliset
ja poliittiset yhdyssiteet sekä arvotietoisuus ja yhteiset tulevaisuuden odotukset (Kari 1996,
164). On siis kuviteltava, mikä on mahdollista, sitten analysoitava ja sitten keskustellen
valittava, mikä on haluttavaa ja toteutettavaa, kuten Nikkanen ja Lyytinen (1996, 9) totea-
vat. Koulun kokonaisvaltainen kehittäminen tarvitsee suunnan, vision. Onkin pyrittävä tie-
toiseen yhteiskunnalliseen muutokseen ja tavoitteellisuuteen tulevaisuuteen vaikuttami-
sessa. Tutkijoiden nykykäsitysten mukaan on siirryttävä ennakoivaan ja uudistavaan oppi-
miseen, jos halutaan ratkaista ihmiskunnan ongelmat. Siksipä esiopetuksen sisältöä mietit-
täessä on tiedettävä, mitä lapsissa halutaan kehittää tai mitä ja miten heidän halutaan ja tie-
detään oppivan. 

Koulun tulevaisuuteen vaikuttavat uusien opetussuunnitelmien sisällöt: kansainväli-
syys, rauhankasvatus ja ympäristökasvatus. Eurooppalainen opetussuunnitelma (Hellgren
1994, Mulcahy 1991, Nordenbo 1995) korostaa eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa.
Eri maiden opintoja tulee liittää opetussuunnitelmiin, on harrastettava oppilas- ja opiskeli-
javaihtoa ja tiedon levittämistä. Kasvatus ja koulutus kuuluvat Euroopan yhdentymispro-
sessiin (muun muassa Kari 1996, 162, Leino & Leino 1997, 128). Euroopan päämääräaset-
telut Schleicherin ja Bosin mukaan (1994, 357) ovat ihmisoikeuksien edistäminen ja säilyt-
täminen, eurooppalaisen identiteetin kehittäminen ja Euroopan maailmanlaajuisen vas-
tuuntunnon kehittäminen. Esiopetuksen tavoitteissa ei eurooppalaisen identiteetin kehittä-
mistä tuoda esille, mutta kiinnitetään huomiota eri kieli- ja kulttuuriryhmien esiopetukseen,
esimerkiksi maahanmuuttajien esiopetuksen järjestämiseen (Esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2000, 17–20).

Väitetään, että moderni koulu ei kykene vastaamaan oppilaan tarpeisiin. Uusilla tehtä-
väalueilla, kuten tietoyhteiskunnan tuomissa avoimissa oppimisympäristöissä ja median
viestintäkasvatuksessa, ei ole pysytty mukana (Hirvi 1998, 17, Leino & Leino 1997, 131),
ja koulu tiedonjakajana on menettämässä rooliaan (Niemi 1998, 14, 15). Esiopetuksen
avulla ei tähän haasteeseen vastata, koska Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
(2000) uuden viestintäteknologian opettaminen tai oppiminen sen avulla sivuutetaan.

Koulussa 1990-luku on ollut suurten muutosten aikaa; opetussuunnitelmia on kehitetty
koulujen tasolla, valtionapusysteemiä on uudistettu, koulujen resursseja on leikattu ja
arviointikäytännöt ovat muuttuneet (Niemi 1998, 12). Mitä vanhemmat, koulun ympäristö
ja työelämä odottavat koululta nyt? Townsendin (1994) mukaan koulutuspäälliköt, opetta-
jat, koululautakuntien jäsenet, vanhemmat ja oppilaat näkevät koulun tehtävät laajemmin
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kuin pelkkänä akateemisena ohjelmana. Tehtäviin kuuluvat kansalaisen minäkäsityksen
kehittäminen, persoonallisuuden kehittäminen, työllistymiskyvystä huolehtiminen ja huo-
lenpito kaikkien kouluyhteisön jäsenten koulutuksellisesta kehittymisestä. Samoin esiope-
tuksen perusteissa korostetaan lapsen terveen itsetunnon kehittämistä ja lapsen kokemus-
maailman rikastuttamista, myös sukupuolten erityistarpeiden huomioon ottamista (Esiope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7).

Päätän tämän luvun kokoavasti Weberin (1984, 212) ajatuksiin. On luotava fyysinen ja
sosiaalinen ympäristö, missä oppijat voivat toimia, tehdä, ajatella ja kehittyä rauhassa. On
tarjottava aikaa, tilaa ja sellainen ilmapiiri, missä he voivat kokea ja olla – saada tiedon
ohella elämyksiä ja kokemuksia. Tiedämme tämän paremmin ja tiedämme tästä enemmän
kuin ennen; kasvatuksen tehtävän täytyy siis alkaa varhaislapsuudessa. (Emt.) Koulun teh-
tävät kuuluvat siis jo esiopetukseen ja kaikille lapsille. Seuraavassa luvussa selvitän kylä-
koulujen historiallista kehittymistä ja sen osana myös koulutuksellista tasa-arvoa.

2.2 Kyläkoulut Suomessa

2.2.1 Historiallinen kehitys

Kyläkoulujen historiallista kehitystä ja asemaa on tarkasteltava muun koululaitoksen
kehittymisen yhteydessä, koska erillistä kehittymistä ei voi rajata muiden koulutyyppien
kehittymisestä. Myöskään kaikkia kouluverkoston synty- ja kasvuvaiheen tekijöitä ei voi-
da enää selvittää tai mitata. Kuitenkin ajalliset ja alueelliset erot ovat olleet huomattavia
maan eri osissa, kuten Nurminen (1981, 58, 61, 63) sekä Kivinen (1988, 137, 156–157,
268) toteavat.

Vuonna 1215 Rooman kirkolliskokouksessa päätettiin koulutuksen kehittämisestä. Tur-
kuun perustettiin katedraalikoulu. Koulun tehtävä oli kouluttaa pappeja ja muita virkamie-
hiä. Kouluja perustettiin myös muihin kaupunkeihin, ne tukivat porvariston eli kauppiaiden
asemaa. Suurin osa kansalaisista ei kuitenkaan saanut opetusta. 1200-luvulla maaseudun
sivistystarpeesta vastasivat luostarit: ne opettivat lukemista, harjoittivat maanviljelystä ja
käsiteollisuutta. Luostarit olivat eräänlaisia monitoimikeskuksia (Kuikka 1992, 10–13).
1500-luvulla uskonpuhdistus vaikutti siten, että uusia kouluja perustettiin pieniinkin kau-
punkeihin. Katolinen kirkko menetti asemansa Pohjoismaissa, siirryttiin luterilaisuuteen.
Agricola halusi kouluttaa kirkolle suomalaisen virkamiehistön. Papiston vastuulle tuli kan-
sanopetus ja uuteen kirkko-oppiin perehtyminen. (Halila 1949a, 13–15.) 1500-luvulla kou-
lusivistys jakautui kuitenkin kahtia. Kaupunkikoulut ja niin sanottu opittu sivistys raken-
tuivat humanistiselle perinteelle, jossa latina säilytti asemansa. Ruotsin kuninkaat pyrkivät
rajoittamaan uuden virkamiehistön kouluttamista. Suomessa alkoi näkyä sääty-yhteiskun-
nan piirteitä, yhteiskuntarakenne jäykistyi. Ruotsi-Suomen kirkko ja idän kirkko sekä luos-
tarit ja veljestöt kehittivät kansanopetusta.

Lukukinkerit ja rippikoulu olivat 1600-luvulta lähtien ainoa pakollinen kansanopetuk-
sen muoto. Opetuksen ja kasvatustoimen kehittäminen puolestaan liittyi muuhun yhteis-
kunnalliseen kehitykseen. Kouluverkon kehitysprosessin takana oli maa- ja metsätalouden
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sekä asutuksen kehityksen vaiheita, kyläyhteisöjen elämänkaaria, taloudellisia ja sosiaali-
sia rakenteita sekä eri organisaatioiden välisiä yhteyksiä (Kuikka 1992, 33, Nurmi 1983,
37–38, Nurminen 1981, 9). Kokoavasti voidaan todeta, että järjestäytynyt kansanopetus oli
kirkollista 1600-luvulta 1800-luvun alkupuoliskolle asti (kuten Kivinen 1988, 78–79, 260).

Cygnaeus ehdotti vuonna 1863 maaseudulle kyläkouluja ja pitäjänkouluja. Kyläkoulut
olisivat alakouluja, pohjakouluja 11-vuotiaille tytöille ja pojille. Kyläkouluista siirryttäisiin
pitäjänkouluihin, erikseen tytöille ja pojille, 16-vuotiaiksi asti. Kyläkouluja kaupungeissa
vastasivat pikkulastenkoulut (Halila 1949a, 285). Senaatti asetti komitean tarkastelemaan
Cygnaeuksen ehdotusta. Komitean jäsen Z. J. Cleve kirjoitti mietinnön (Halila 1949a, 302)
kansakoulun järjestämisestä, ehdotuksen kansakouluasetukseksi ja seminaarien ohjesään-
nöksi (Suortti & Mutanen 1995, 135). Ehdotukset eivät toteutuneet täysin. Alakansakoulu-
jen kyläkouluverkostoa ei vielä silloin syntynyt, idea toteutui vasta noin 100 vuotta myö-
hemmin. Kouluverkko alkoi kasvaa pitäjänkoulusta. (Kivinen 1988, 78–90, 106, 260,
Nurmi 1983, 40–41, Nurminen 1981, 31.) 

Virallinen kansakoululaitos syntyi vuonna 1866, mutta ainoastaan kaupungit velvoitet-
tiin perustamaan riittävästi 6-vuotisia kansakouluja, ala- ja yläkansakouluja. (Nurminen
1981, 41–43.) Snellman, ”Suomen kansakoulun isä”, korosti kansakoulun opetustehtävää
ja halusi kansakoulun oppikoulun pohjakouluksi kuten Cygnaeuskin (Halila 1949a, 209,
Halila 1949b, 71–72, Kuikka 1992, 50, Lampinen, Savola & Välke-Salmi 1982, 11, Sarjala
1982, 62–63). Kansakoulusta tuli itsenäinen koulu, ei pohjakoulu oppikoulua varten, eli
syntyi rinnakkaiskoulujärjestelmä. 1880-luvulla kirkko oli menettänyt kiinteän hallinto-
kosketuksen kouluun ja asennoituminen kansakouluun alkoi muuttua. Kirkko alkoi kehit-
tää omaa opetusjärjestelmäänsä: se perusti uusia kiertokouluja ja tuki opettajien koulutusta
niihin. (Kuikka 1992, 59, 64.)

Vuoden 1898 piirijakoasetus lopetti kuntien harkintavallan koulujen perustamisesta.
Maalaiskunta oli velvollinen jakamaan alueensa kansakoulupiireihin ja perustamaan ylem-
piä kansakouluja (Asetus ylempien kansakoulujen perustamisen edistämisestä Suomen
maalaiskunnissa 24.5.1898/20). Asetusta sanottiin kouluvelvollisuuslaiksi, koska se vel-
voitti kuntia perustamaan kansakouluja (Halila 1949c, 32: Nurmi 1983, 40). 

Sittemmin oppivelvollisuuslaissa vuonna 1921 määriteltiin koulu 6-vuotiseksi, 7–
8-vuotiaille alakansakoulu ja vanhemmille yläkansakoulu. Vain kauppaloissa ja kaupun-
geissa 6-vuotiseen oppivelvollisuuskouluun liittyi päiväjatko-opetus. (Sarjala 1982, 77.)
Varsinkin maalaiskunnille oppivelvollisuuslaki toi suuria velvoituksia. Uusia koulutaloja
piti rakentaa. Lasten koulumatka ei saanut ylittää viittä kilometriä ja useaan kuntaan kuu-
luvat kulmakunnat piti yhdistää omaksi koulupiiriksi. Opetusvelvollisuus piti toimeen-
panna 16 vuodessa, elokuun 1. päivään 1937 mennessä. Kunnille myönnettiin tätä varten
valtion varoja apurahoina (20–30 prosenttia) ja edullisina kuoletuslainoina (40–50 prosent-
tia). Lisäksi maalaiskunnat saivat valtiolta varoja opettajan rahapalkan lisäksi 2/3:een niistä
koululaitoksen todellisista menoista, jotka koostuivat koulurakennuksen kunnossapidosta,
koulukaluston, opetusvälineiden, oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankinnoista ja oppi-
laiden terveydenhoidosta. Maaseudun kansakoulupolitiikka oli hyvin eritasoista, koska
kunnat saivat määrätä, kuinka nopeasti oppivelvollisuus toteutettiin, kunhan se vain tapah-
tui lain määräämässä ajassa. (Halila 1950, 374–375.)

Vuonna 1967 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle koulujärjestelmän perusteista,
joka perustui koulutukselliseen tasa-arvoon, 9-vuotiseen peruskouluun, joka on samalla
oppivelvollisuuskoulu (Kuikka 1992, 110, 112). Kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu
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yhdistettiin yhtenäiseksi 9-vuotiseksi peruskouluksi. Kivisen (1988, 268) mukaan perus-
koulutuksen pituus yhtenäistettiin siis vasta peruskoulujärjestelmässä koko maata ajatellen.

Seuraava kuvio havainnollistaa kouluolojen erilaisuutta kaupungeissa ja maaseudulla.
1800-luvulta lähtien käytännöllisesti katsoen kaikki 7–12-vuotiaat kaupunkilaislapset ovat
käyneet koulua: kansakoulua, oppikouluun valmistavaa koulua, oppikoulua tai saaneet
yksityisopetusta. Maaseudun lapsista vain runsas neljännes 7–12-vuotiaista sai opetusta
ylhäisemmässä kansakoulussa mutta kahden vuosikymmenen päästä puolet. Kirkollinen
koulutus oli vielä tärkeä tekijä maaseudun kansanopetuksessa 1900-luvun alussa. Oppivel-
vollisuuden säätämisen jälkeen kansakoulun käynti saavutti pian kaupunkien tason. (Kivi-
nen 1988, 110–111, 146.)

Kuvio 1. Luokkien 1–6 oppilaiden osuus 7–12-vuotiaista kaupungeissa ja maaseudulla prosent-
teina 1880–1970 -luvuilla (mukailtu Kivinen 1988, 110).

Kuten kuviosta näkyy, maaseudun lapsista alle 10 prosenttia 1880-luvulla kävi koulua,
vasta 1920-luvulla maaseudun lapset saavuttivat kaupunkilaislasten tason kansakoulua
käyvien lasten määrässä. Viimeisten vuosikymmenien laskeva suunta kertoo oppikoulun
käynnin yleistymisestä myös maaseudulla.

Seuraavassa luettelossa kuvaan alkuopetuksen kehittymistä 1800-luvun puolivälistä
1900-luvun puoliväliin asti.
Vuosiluku Alkuopetuksen järjestäminen
1863 Cygnaeus: kyläkoulut=alakouluja
1866 Kansakouluasetus

2 alakoulujärjestelmää
– kirkko: alkukoulut, lastenkoulut, papisto ja suuri osa kansaa kannatti
– koulutoimi: alemmassa kansakoulussa kaupungeissa, 2-vuotisia, opettajat
kannattivat

1875 Kirkolliskokous: suunnitelma kiertokoululaitoksen kehittämiseksi
alkuopetus; kirjoittaminen, lukeminen ja laskeminen
lastenkoulut keväisin ja syksyisin kansakoulujen yhteydessä

1917 Valtiovalta ratkaisi: alkuopetus kunnalliseen opetustoimeen
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1921 Oppivelvollisuuslaki: kansakouluun 2-vuotinen alakansakoulu
1937 Jokaisessa yläkoulussa alakoulu myös maaseudulla
1958 Kansakoulu ei tuntenut alakansakouluja

varsinaisessa kansakoulussa 2–3 luokkaa vastasi alkuopetusta
Alkeisopetuksen pohjana maaseudulla olivat lastenkoulut ja kotiopetus 6–10-vuotiaille,
jota papiston tuli valvoa 1800-luvulla. Alkuopetuksen katsottiin yleisesti kuuluvan kodil-
le sitä aikaisemmin. Kirkollisen alkuopetuksen järjestämistä kannatti papisto ja suuri osa
kansaa, Cygnaeus kannatti kotiopetusta. Kaupungeissa alkuopetusta ruvettiin antamaan
alemmassa 2-vuotisessa kansakoulussa. Opettajat puolestaan kannattivat korkeatasoista
alkuopetusta ylemmän kansakoulun pohjaksi. Alkuopetus ei siis kuulunut vuosikymme-
niin varsinaiseen kansakouluun ja siitä käytiin kiistaa kirkon ja koulutoimen välillä.
(Kivinen 1988, 115–116, Nurmi 1983, 13, Nurminen 1981, 30.)

Alkuopetus, lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon alkeiden opetus, jäi yleensä kirkon
tehtäväksi kiertokouluille. Kotiopetusta ja kiertokouluja täydensivät kansakoulujen yhtey-
dessä lastenkoulut keväisin ja syksyisin. Suurin osa oppilaista ei jatkanut varsinaisessa kan-
sakoulussa. Kirkollinen alkuopetus ei saanut kiinteine ja kiertävine lastenkouluineen yhte-
näistä muotoa (Halila 1949a, 116, Nurmi 1983, 14, Nurminen 1981, 30). Kirkollisten kou-
lujen ja pienten lasten koulujen opetus ei yleensä johtanut kovin hyviin tuloksiin. Kirkol-
listen koulujen opetustilat ja -välineet olivat alkeelliset, opettajilta puuttui pedagoginen val-
mennus ja oppilasjoukko oli hyvin heterogeenistä. Pienten lasten koulut yläkoulun tiloissa
taas olivat pedagogisilta valmiuksiltaan ja tiloiltaan paremmassa asemassa kirkollisiin kou-
luihin nähden, mutta niiden lyhyt opetusaika (4–6 viikkoa) ja lapsilta puuttuva kotiopetus
estivät kouluja täyttämästä tehtäväänsä valmentaa lapsia yläkouluja varten. Siis etenkin
maaseudun alkuopetus jäi puutteelliseksi. (Halila 1949a, Halila 1949b, 380–381, Kivinen
1988, 118.)

Seuraava kuvio kuvaa maaseudun eri koulumuodoissa alkuopetusta saaneiden oppilai-
den määrää 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin saakka.

Kuvio 2. Maaseudun eri koulumuodoissa alkuopetusta saaneiden oppilaiden määrä (mukailtu
Kivinen 1988, 149).
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Kirkollisten kouluja kuvaava käyrä on korkea 1920-luvulle saakka, kunnallisten alakou-
lujen oppilasmäärää kuvaava käyrä kohoaa kirkollisten koulujen tasolle vuonna 1927,
jonka jälkeen se lähtee nousemaan.

1890-luvulta myös kansakoulun kannattajat suhtautuivat suopeammin alkukouluihin,
koska niiden nähtiin palvelevan kansakoulujen pohjakouluna. Kodit eivät pystyneet huo-
lehtimaan niille asetettuja pohjakoulutusvaatimuksia. Kansakouluun pääsemiseksi vaadit-
tiin sujuva lukutaito ja kyky tehdä selkoa lukemastaan. Yleensä kiertokoululaitos ei hidas-
tanut kansakoulun leviämistä eikä kansakoulu vähentänyt kiertokouluja. (Ks. esim. Kivi-
nen 1988, 116, Nurmi 1983, 14, Nurminen 1981, 30–31.) Valtio alkoi olla halukas ottamaan
vastuulleen myös maaseudun alkuopetuksen. Alkuopetuskomitea ehdotti vuonna 1906
alkuopetuksen kunnallistamista siten, että kirkolliset alkukoulut jäisivät koskemattomiksi,
mutta niiltä evättäisiin valtionapu. Alkukoulut piti perustaa olemassa olevien kansakoulu-
jen yhteyteen pohjakouluiksi. Kirkolliset piirit viivyttivät alkuopetuksen kunnallistamista
ja senaatti myönsikin vuosina 1914–1917 valtionavustusta kirkollisille kiertokouluille
mutta ei kunnallisille alkukouluille. Valtiovalta ratkaisi vuonna 1917 alkuopetuskysymyk-
sen kunnallisen opetuksen hyväksi. (Kivinen 1988, 147–149, 159, Nurminen 1981, 31.)

Oppivelvollisuuslaissa vuonna 1921 määrättiin, että kansakouluun piti kuulua 2-vuoti-
nen alakansakoulu. Vuonna 1937 maaseudun kansakoululaitoksessa jokaista yläkoulua
kohden oli alakoulu. Kaupunkien koulut olivat 36-viikkoisia eli niin sanotusti täydellisiä,
kun taas maaseudulla suurin osa oli 12-viikkoisia tai 18-viikkoisia kiinteitä ja kiertäviä ala-
kouluja (Kivinen 1988, 159.) Seuraava kuvio selventää eri koulumuotojen määrää maaseu-
dulla.

Kuvio 3. Kunnallisten alakoulujen koulumuodoittaiset määrät maaseudulla 1917–1957 (mu-
kailtu Kivinen 1988, 160).

Vuonna 1925 täydellisiä alakouluja oli kolme viidestä, mutta säästötoimenpiteistä joh-
tuen vuonna 1935 vain joka toinen maaseutukoulu oli täydellinen. Tämän jälkeen täydel-
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listen alakoulujen määrä kääntyi nousuun ja vuonna 1940 osuus oli jo 62 prosenttia ja
vuonna 1955 82 prosenttia. (Emt.)

Seuraavassa taulukossa tulee esille alakoulujen lukumäärän kehitys muiden koulutyyp-
pien lukumäärän kehityksen yhteydessä. On myös huomattava, että peruskoulussa ei enää
tunneta alakoulu-käsitettä.

Taulukko 1. Koulujen lukumäärän kehityksestä lukuvuodesta 1865–66 lukuvuoteen 1970–
71. 

Vuonna 1910 kiertokouluja oli 1700 ja vielä 1930-luvun puolivälissä 250. Vielä
1930-luvun lopulla noin 13 prosenttia oppivelvollisuusikäisistä, eli 70 000 lasta, oli järjes-
telmällisen koulutuksen tavoittamattomissa, koska harvaan asuttujen kuntien lapset, jotka
asuivat yli viiden kilometrin päässä koulusta, olivat oppivelvollisuuden ulkopuolella.
Oppivelvollisuuslaki ulotettiin koskemaan pitkämatkaisia oppilaita 1940-luvun lopulla.
(Sarjala 1982, 74, 83.)

Koulujen perustamisnopeus oli hidas: lukuvuonna 1865–66 ennen uutta lainsäädäntöä
kouluja oli 20 koko maassa, lukuvuonna 1871–72 kouluja oli 146 maaseudulla (Nurminen
1981, 34). Tavoitteena oli perustaa koulu joka kylään, koska kylissä oli paljon lapsia mutta
liikkuminen oli hankalaa huonojen teiden vuoksi (Kuikka 1996, 6–7). Suomessa puutteel-
lisen kouluverkoston takia pääosa lapsista (80 prosenttia) jäi koulusivistystä vaille, Preus-
sissa vastaava luku oli 0,02, Ranskassa 0,46 ja Ruotsissa 21 (Halila 1949c, 23). 

Piirijakoasetuksen antamisvuonna 1898 maaseudun kansakouluja oli 1650. Kymme-
nessä vuodessa tuli tuhat koulua ja 50 000 oppilasta lisää. Vuosina 1917–1918 kunnallisia
alkukouluja oli yli 200, muutaman vuoden päästä jo 700. (Kivinen 1988, 145, Nurmi 1983,
15.) Alakansakouluverkko alkoi nopeasti kasvaa 1920-luvulla (Kuikka 1996, 6–7), joskin
vielä parikymmentä vuotta myöhemmin lähes puolet kouluista toimi vain osan lukuvuotta.
(Nurminen 1981, 31.) Uusia kouluja syntyi 1920-luvulla noin 145 koulua vuodessa (Nur-
minen 1981, 49). Koulujen määrä lisääntyi oppivelvollisuuslain jälkeen 1920-luvulta
1970-luvulle asti. Seuraava taulukko kuvaa koulujen lukumäärän kehitystä 1920-luvulta
1930-luvun loppuun saakka.

lukuvuosi kansakoulujen (ja peruskoulujen) lukumäärä
yhteensä kiertokoulujen lukumäärä

ylempiä alempia jatkokursseja
1865–66 20 (koko Suomi)
1871–72 146 (maaseutu)
1880–81 457 alle 100 (50 000 oppilasta)
1900–01 n. 1870
1910–11 n. 2900 1700 (200 000 oppilasta)
1920–21 3773 682 356 n. 4000
1930–31 5217 4667 3505 n. 5200
1935–36 5502 5403 4450 n. 5500 250 (25 000 oppilasta)
1938–39 5765 5801 5302 n. 5700
1960–61 n. 5000
1970–71 n. 4000
Mukailtu Halila 1949b, 60, Halila 1949c, 63, Halila 1950, 52, Nurminen 1981, 50: Lähteet: STV 1939: taulu 
176, SVT X: 70: taulut 8 ja 16, Nurminen 1981, 34, Nurmi 1983, 41, Kivinen 1988, 287–288, 293.
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Taulukko 2. Koko maan ylä- ja alakansakoulujen, jatkoluokkien ja kaupunkien kansakou-
lujen luokkien lukumäärän kehitys lukuvuodesta 1920–21 lukuvuoteen 1938–39.

Kasvuvaiheessa kouluverkon kehittymiseen ovat vaikuttaneet demografiset ja taloudel-
liset tekijät, piirijakoasetus, väestön yleinen aktivoituminen seuratoimintaan ja politiikkaan
sekä sortovuodet. Kouluverkoston kaikkia synty- ja kasvuvaiheen taustatekijöitä ei voida
enää selvittää. Osaa tekijöistä on vaikea mitata. Tärkein tekijä on ollut kasvavan syntyvyy-
den aiheuttama kouluikäisten suuri määrä, merkittävä osuus on ollut myös siihen liittyvillä
sattumanvaraisilla tekijöillä. Supistuvan alueellisen kehityksen vaiheessa muuttoliike ja
sen valikoivuus ovat olleet tärkeitä tekijöitä. (Nurminen 1981, 79, 96.) Seuraavassa luvussa
tarkastellaan supistuvaa alueellista kehitystä ja koulujen lakkauttamista.

2.2.2 Koulujen lakkauttaminen

Koululaitoksen kehittymistä voi kuvata vaiheittain. Gerger (1972) toteaa, että viimeisenä
koulun saavat pienimmät ja syrjäisimmät kylät. Kasvu päättyy kyllästymisvaiheeseen,
jolloin kunnan eri osat ovat saaneet koulunsa. Kyllästymisvaiheen jälkeen alkaa keskittä-
minen, kouluja lakkautetaan. Lakkautus etenee päinvastaisessa järjestyksessä syrjäkyliltä
kohti keskeisempiä ja suurempia kyliä. Uusimmat koulut lakkautetaan yleensä ensimmäi-
sinä, joten kouluja joudutaan rakentamaan ja saneeraamaan kunnissa. Näin on tapahtunut
myös Suomessa. Kouluverkon supistumista ja koulujen lakkauttamista ei ole valtakunnal-
lisesti laajemmin tutkittu, mutta ajalliset ja alueelliset erot ovat todennäköisesti huomatta-
via maan eri osissa. (Ks. Nurminen 1981, 58, 61, 63.)

Ruotsissa koulupiirien lukumäärä alkoi tasaisesti vähentyä 1940-luvulta lähtien kaupun-
gistumiskehityksen vuoksi. Muutos Ruotsissa kesti kolme vuosikymmentä, meillä
1960-luvun. Suomessa sodan seurauksena oli pakko lisätä maaseudun asutustoimintaa.
Luovutettujen alueiden siirtoväkeä oli 422 600 henkeä, joista karjalaisia 406 000 henkeä.
Alueellisten suurten muutosten kausi oli voimakkaampi ja lyhyempi kuin se olisi ollut
ilman sodan seurauksia. Muutosten paine patoutui maaseudulla, ja se johti 1960-luvulla
koulujen lukumäärän supistumiseen. (Emt. 52–57.)

Monet yhteiskuntapoliittiset toimenpiteet, syntyvyys ynnä muut seikat vaikuttavat oppi-
lasmäärien kehitykseen ja tulevaisuuteen. Hautamäen mukaan (1989, 1–2) rajun kaupun-
gistumisen ja elinkeinorakenteen vuoksi maaseudun muutospaineet ovat olleet suuret ja
vaikutukset ankarat. Nuori väestö on muuttanut kaupunkeihin ja väestön ikärakenne on
maaseudulla noussut (Siuruainen 1984, 123, Kivinen 1988, 263). Pieniä kouluja alettiin
lakkauttaa 1960-luvulla (ks. Kalaoja 1988, 4, Sanders 1977, 99), mihin pääasiallisin syy oli

Maalaiskansakouluja
Luokkia kaupunkien kansakouluissa

Lukuvuosi Ylempiä Alempia Jatkokursseja
1920–21 3773 682 356 1335
1930–31 5217 4667 3505 1396
1935–36 5502 5403 4450 1668
1938–39 5765 5801 5302 1968
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syntyvyyden alentuminen (Siuruainen 1984, 128). Myös koulupiirien uudelleenjärjestely-
jen ja koulurakennusten huonon kunnon vuoksi kouluja lakkautettiin (Nurminen 1981, 57,
95). Kivisen mielestä (1988, 263) koulujen lakkauttaminen kertoo koulutussuunnittelun ja
-politiikan tempoilevuudesta. Koulutoimet on haluttu keskittää suuriin kouluihin ja koulu-
keskuksiin. Maaseudun koulutus on haluttu hajakeskittää maaseutukeskuksiin. Suurten
koulujen suosiminen ja vaatimukset tehokkaammasta koulusta ovat kulkeneet käsi kädessä. 

Maaseutukoulut vähenivät vuodesta 1960 puoleen 6000:sta vuoteen 1975 mennessä.
Koulujen kokonaismäärä vähentyi vuoden 1960 määrästä noin 4200:aan eli kolmannek-
sella vuoteen 1985 mennessä, jolloin maaseutukoulujen määrä putosi puoleen ja kaupunki-
koulujen määrä kolminkertaistui. (Kivinen 1988, 263.) Kuitenkin maaseutukoulun koko on
vaihdellut vain vähän runsaassa sadassa vuodessa. Keskimäärin luku on vaihdellut 50:n
molemmin puolin. Vuoden 1950 jälkeen kaupunkikoulujen keskimääräinen oppilasluku on
laskenut tasaisesti. Seuraava kuvio selventää tätä kehitystä.

Kuvio 4. Kouluyksikön koko varsinaisessa kansakoulussa ja peruskoulun ala-asteella maaseu-
dulla ja kaupungeissa (oppilaiden määrä/koulujen määrä) 1873–1985 (mukailtu Kivinen 1988,
264).

1960-luvulla syntyvyys aleni ja valikoiva muuttoliike kiihtyi. Kymmenen vuoden
aikana lakkautettiin yli 1000 koulua. 2-opettajaisen toisen opettajaviran valtionavun lak-
kauttaminen tiesi yleensä aina koko koulun sulkemista (Nurminen 1981, 57). Vain harvoin
koulu jäi toimimaan 1-opettajaisena. Lainsäädännössä huomioitiin yksittäisten lukuvuo-
sien välillä tapahtuvat vaihtelut, jos oppilasmäärät kolmena perättäisenä vuotena olivat sää-
dettyjä alhaisemmat (Asetus kansakoululaitoksen kustannuksista 8.6.1926 annetun lain
täytäntöönpanosta 6.2.1932/43), koulu sai silti toimia niin sanottuina armovuosina. Nurmi-
sen (1981, 94) mukaan yleensä ala-asteen sulkemiseen johtaa jatkuva oppilasmäärien ale-
neminen, joka alkaa noin kymmenen vuotta ennen lakkauttamista. 

Peruskoulujärjestelmä ei aluksi tilastoinut oppilaiden koulumatkojen pituutta, ennen
kuin vuoden 1971 jälkeen koulujen verkosto harventui voimakkaasti ja koulumatkat piden-
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tyivät. Niinpä koulukyydityskustannukset alkoivat 1970-luvulla kasvaa. Kylien
moni-ilmeisyys miltei hävisi ja väestörakenne kaventui. Parin vuosikymmenen supistumis-
kehitys kumosi sadan vuoden laajenemiskehityksen. (Emt. 61, 72.)

1990-luvun lama oli suhteellisesti syvempi kuin 1930-luvulla. Siihen kuuluivat pankki-
kriisit, työttömyys, konkurssit sekä valtion koulutusmäärärahojen leikkaukset. Leikkaukset
näkyivät kyläkoulujen lakkautuksina, opetusryhmien koon kasvuna, tuntikehyksen supis-
tuksina ja opettajien virkajärjestelyjen muutoksina; oppilaiden hyvinvointiin kohdistuvat
leikkaukset näkyivät oppimateriaali- ja laitehankintojen supistamisina, tukiopetus- ja eri-
tyistuntien vähentämisinä, valinnaisuuden ja kerhotoiminnan supistuksina. (Ks. Antikainen
1998, 99, Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 268.) Koulutuskustannuksethan kilpai-
levat terveydenhoito- ja sosiaalimenojen kanssa. Leithwoodin (1996) mukaan väestöstä
suuri osa on kiinnostuneempi terveydenhoidon ja sosiaalimenojen lohkosta kuin koulutus-
sektorista. Lisäksi talouden nollakasvu heikentää koulutuksen asemaa. Koulutuspalvelut
kehittyvät hyvinä aikoina, niukkoina aikoina heikentyvät (Hirsjärvi & Remes 1988, 59).

Vuonna 1993 voimaan tulleen peruskoululain mukaan kunnille annettiin vapaus päättää
omista koulupiirirajoistaan. Tämä vapaus yhdessä valtionosuusjärjestelmän muuttumisen
kanssa johti enenevään koulujen lakkauttamiseen ja yhdistämiseen (Viertola 1997, 6).
Vuonna 1992 lakkautettiin 93 koulua, vuonna 1993 määrä nousi 133:een. Vuonna 1994 lak-
kautettiin 64 ala-asteen koulua (Yleissivistävät oppilaitokset 1994). Peruskoulujen
ala-asteiden määrä on yhä vähentymään päin: vuonna 1996 Suomessa oli 3399 peruskoulun
ala-asteen koulua eli 182 vähemmän kuin kolme vuotta aikaisemmin. Siten myös perus-
koulujen ala-asteiden (kuten muidenkin oppilaitosmuotojen) keskimääräinen opiskelija-
määrä on kasvanut vuodesta 1993 vuoteen 1996. (Koulutuksen kuva 1977.) Eira Korpinen
ihmetteleekin artikkelissaan (1996b, 4), eikö kunnan peruspalveluihin enää kuulukaan
koulu, vaan yhteiskuntapolitiikka on muuttunut lyhytnäköiseksi ja näköalattomaksi. Ihmet-
telyn ymmärtää, koska lakkautuksia tehtiin 1990-luvulla lähinnä kuntatalouden tasapainot-
tamiseksi eikä pelkästään oppilaiden vähenemisen takia.

Peruskoulujen, erityisesti pienten alle 50 oppilaan kyläkoulujen lakkauttaminen jatkui
edelleen vuodesta 1996 ja kyläkouluja oli lähes 400 vähemmän vuonna 2000. Seuraavasta
kuviosta näkyy peruskoulujen väheneminen ja erikseen alle 50 oppilaan kyläkoulujen
väheneminen. 
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Kuvio 5. Pienten alle 50 oppilaan koulujen lukumäärä ja peruskoulujen yhteismäärä vuosina
1996–2000 (mukailtu Kumpulainen (toim) 2002, 18).

Toisaalta oppilasmäärältään 300–500 oppilaan koulujen määrä lisääntyi 22 koulun ver-
ran vuosien 1996–2000 aikana. Lisäksi vuonna 2000 yhdistettiin 33 koulua hallinnollisesti
1–9-luokkien kouluksi. Lakkautusten rinnalla uusiakin kouluja perustettiin erityisesti kas-
vukeskuksiin (Kumpulainen 2002, 18).

Suomen harvan asutuksen vuoksi pienten koulujen lukumäärä on silti edelleen suuri.
Lukuvuonna 1990–91 kaikista Suomen kouluista 64 prosenttia oli 1–3-opettajaisia kouluja.
Koulutyypeistä yleisin oli kaksiopettajainen kyläkoulu (ks. esim. Kalaoja 1988, Kivinen
1988, 265, Laukkanen ym. 1981, Nurminen 1981, 57, Pirhonen 1993, 7). Myös vuonna
2000 yleisin peruskoulutyyppi oli alle 50 oppilaan koulu, jolloin joka kolmas peruskoulu
kuului tähän kouluryhmään. Toisaalta vain seitsemän prosenttia koko perusopetuksen oppi-
lasmäärästä kuului tähän ryhmään. Lähes puolet peruskoulun oppilaista kävi 300 oppilaan
kokoisia kouluja (Kumpulainen 2002, 17). 

Joka tapauksessa Suomen kansa-peruskoululaitos on perinteisesti ollut alueellisesti
hajautettu. Jokaisessa kylässä on ollut oma koulu (Hult, Koliseva, Paakkinen & Solala
1982, 17). Paitsi koulujen määrä, myös hallintojärjestelmä on muuttunut vuosien myötä.
Seuraavassa luvussa tulee esille hallinnon siirtyminen keskushallinnosta paikalliselle
tasolle.
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2.2.3 Hallinto koulutoimessa

2.2.3.1 Keskushallinnosta paikallistason hallintoon koulujen toiminnassa

Koulut tulivat yhteisen hallinnon alaisiksi, kun kansakouluja perustettiin. Lainsäädäntö
ohjasi ja viranomaiset hoitivat päätöksenteon ja valvonnan koulujen perustamisessa teori-
assa vuoden 1898 piirijakoasetuksesta lähtien mutta käytännössä vasta oppivelvollisuu-
den tultua voimaan vuonna 1921 (Kuikka 1992, Nurminen 1981, 13, 32, Sarjala 1982,
38–39. 

Keskushallinto voi ohjata järjestelmää lainsäädännöllisillä ja muilla normeilla, rahoituk-
sella ja asettamalla tavoitteita oppilaitoksen toiminnalle (Kivinen ym. 1995, 18). Tehok-
kainta ohjaus on taloudellisen tuen kautta (kuten Sarjala 1982, 38–39). Koska kansanopetus
haluttiin käynnistää pikaisesti, kunnat alkoivat saada huomattavaa valtionapua koululaitok-
sen menoihin. Eri perustein kerätyt verot alkoivat yhtenäistyä. Vuoteen 1891 mennessä
koulujen ja kirjastojen menot olivat nousseet toiseksi suurimmaksi menoryhmäksi vai-
vaishoitomenojen jälkeen. (Nurminen 1981, 72–73.) Todennäköisesti 1920-luvulla oppi-
velvollisuuden säätämisen jälkeen kuntien koulumenojen suhteellinen osuus oli suuri. Toi-
nen menojen huippu oli sodan jälkeen, jolloin kouluverkko alkoi uudelleen kasvaa. 

1950-luvulla Suomessa julkisen vallan vaikutus kasvoi (Sarjala 1982, 153). Koulutus-
menot olivat alle 30 prosenttia, vaikka koulujen verkosto oli laajimmillaan – varoja siis
käytettiin tehokkaasti (Nurminen 1981, 73). 1960-luvulla Opetusministeriön asema kult-
tuuri- ja koulutuspolitiikassa korostui, jolloin ministeriön organisaatio uudistettiin; tehtiin
osasto- ja toimistojako.

Kouluja lakkautettiin rajusti 1960-luvulla. Myös muut palvelut, kuten kauppa- ja posti-
palvelut, vähenivät. Koulujen verkoston supistaminen ei 1960-luvulla vähentänyt vastaa-
valla määrällä koulumenoja. Tehokkuus aleni ja palveluverkon ylläpito tuli kalliiksi. Näin-
hän yleensä onkin; koulujen lukumäärän voimakkaasti kasvaessa menot nousevat hitaasti
mutta supistuessa menot eivät alenekaan vastaavalla määrällä. (Nurminen 1981, 44, 60,
73–74.) 

Keskitettyä päätöksentekoa perusteltiin peruskoulu- ja keskiasteen uudistuksella. Uusi
yhtenäiskoulujärjestelmä suunniteltiin sellaiseksi, että uudistusten ulkoiset puitteet toteutu-
vat yhdenmukaisesti maan eri osissa (ks. esimerkiksi Laukkanen 1997, 11, Nikkanen &
Lyytinen 1996, 1). 1970-luvulla siirryttiin keskushallintojärjestelmästä ministerihallinto-
järjestelmään (Sarjala 1982, 45). 

Peruskouluun siirtymisen aikoihin koululaitoksen sisäinen rakenne muuttui. (Nurminen
1981, 13). Hallintokoneisto kasvoi nopeasti ja julkisen hallinnon tehtäviä laajennettiin.
Peruskoulu-uudistus toi kunnalliset kouluhallintovirkamiehet sekä entistä enemmän parla-
mentaaristen voimasuhteiden mukaisia komiteoita ja toimikuntia (Kivinen 1988, 221).
Vuosikymmeniä kestäneessä yhtenäiskoulukiistassa olivat vastakkain yhteiskunnallisia
näkemyksiä korostavat poliitikot ja koulutoimen keskushallinto, joka korosti didaktisia
näkemyksiä. (Huotari 1997, 99, Lehtisalo & Raivola 1992, 25, Kivirauma 1990, 109, Nur-
minen 1981, 157, Takala 1983, Raivola 1982.)

Temmesin (1989, 35) esittämät hyvinvointivaltion hallinnon virastojen kolme kehitys-
vaihetta 1) pioneerivaihe vuodesta 1809 2) laajentumisvaihe 1920-luvulta alkaen ja 3)
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sopeutumisvaihe 1980-luvulta alkaen kuvaavat keskushallinnon kehitystä myös koulutuk-
sen järjestämisessä. Hyvinvointivaltion laajentumiskaudella uskottiin keskitettyyn hallin-
toon. Etenkin perusasteelle Suomessa kuuluivat kansallinen opetussuunnitelma, vuosittai-
set ja viikoittaiset koulunkäyntiajat, opettajien kelpoisuusehdot, opetusvelvollisuus ja palk-
kaukset, koulupiirit, pakolliset ja vapaaehtoiset oppiaineet ja niiden määrät keskusvallalta
ja niiden tarkkailu. Suomi oli ääripäässä opetussuunnitelmasäätelyssään Itävallan ja Saksan
ohella 1980-luvulle asti. 

1980-luvulla keskusjohtoisuutta pyrittiin vähentämään. Vuonna 1985 annettiin ohjeet
opetussuunnitelmien laatimiseen, siirryttiin tuntikehysjärjestelmään, tulosbudjetteihin, toi-
minta- ja menobudjetteihin, rahoituksen jakamiseen ”könttäsummina” ja luovuttiin
momenttikohtaisesta säätelystä. Vaihtoehtopedagogisia virtauksia tuli kouluihin. (Kuikka
1992, 129.)

Lama alkoi näkyä vuoden 1990 lopulla, jolloin myös esiopetuksen järjestämistä kaavail-
tiin laajennettavaksi kunnissa. Samaan aikaan suomalaista hallintokulttuuria läpäisi voima-
kas delegoinnin ja dereguloinnin aalto: lakipykäliä karsittiin ja yksinkertaistettiin, ylem-
pien hallintoviranomaisten määräys- ja ohjeistusvaltaa rajoitettiin ja ennen jopa valtioneu-
vostolle kuulunutta päätösvaltaa siirrettiin lautakuntatasolle saakka. Koskisen (1997, 2–3)
mukaan tämä vallan merkittävä lisääntyminen ja päättäjien tietotaitotason ennallaan pysy-
misen ristiriita aiheutti useissa Suomen kunnissa ylitsepääsemättömiä tilanteita. Kunnallis-
hallinnossa päätösvaltaa siirrettiin virkamiehille, joiden täytyisi ottaa huomioon kehittä-
mistoiminnassa myös uudistuvat tiedon ja oppimisen näkemykset. 

Tulosperiaatteen tuominen yrityskulttuurista julkishallintoon aiheutti jonkin verran ris-
tiriitaa tavoitteiden ja kehittämispyrkimysten välillä (Leithwood 1996, Seinä 1996, 2, Häy-
rynen 1994). Tulosjohtamiskulttuuriin siirtyminen, tehokkuuden ja vaikuttavuuden koros-
taminen merkitsivätkin suurta ideologista muutosta. Managerismin mukaisesti (Pollitt
1993, 7) uskottiin, että koulujen suorituskykyä voidaan nostaa paremmalla johtamisella,
mikä taas johtaa kansallisen talouden ja hyvinvoinnin kasvuun.

Laman aikana lisättiin luottamusta hallintoon, ei tiukennettu ohjaavia säännöksiä tai
tehostettu valvontaa (muun muassa Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 14). Hajau-
tetussa mallissa tähdennetään erityisesti päätöksenteon osuvuuden merkitystä ja sitä, että
päätöksentekijät ovat lähellä toimintaa ja siten heillä on pätevä tieto. Kansalaiset voivat
osallistua päätöksenteon vaiheisiin ja kontrolloida sitä. (Lyytinen H. 1994, 174.) Opettajat
sidotaan oppilaitoksen toiminta-ajatukseen, strategioiden, opetussuunnitelman ja toimenpi-
teiden vastuullisiksi suunnittelijoiksi, toteuttajiksi ja arvioijiksi. Kivisen ynnä muiden
(1995, 17–18) käyttämä termi tästä toiminnasta on tavoiteohjaus. Opettajat eivät ole enää
ylhäältä päin tulevan tahdon toteuttajia eli ”teknikkoja” (Hirsjärvi & Remes 1988, 66, Kari
1996, 34, Laukkanen 1997, 30, Leino & Leino 1997, 9–10, 19, 92, 105). 

Vuoden 1993 alusta toteutettiin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän
uudistus (ks. luku 2.2.3.3 rahoituksesta), ja tämä uudistus on yhä voimassa. Tällä laajalla
muutoksella pyrittiin päätösvallan hajauttamiseen, palvelutuotannon tehostamiseen ja jär-
jestelmän yksinkertaistamiseen. Valtionrahoituksen painopistettä siirrettiin yleisperustei-
suuteen ja muutettiin siten, että sektori- ja tehtäväaluekohtaiset valtionosuudet määräytyvät
kokonaisuudessaan laskennallisin perustein. Valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen kus-
tannuksiin suoritetaan kunnalle kokonaisuutena eikä päätös rajaa valtionosuuden käyttötar-
koitusta. Kuntien liikkumavara resurssien kohdentamisessa eri sektoreille ja oppilaitoksille
onkin huomattavasti lisääntynyt. Rahoitusperusteet ovat myös eri ylläpitäjäryhmien suh-
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teen neutraaleja. Rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä kumottiin suuri osa sää-
döksiin ja määräyksiin sisältyvistä toimintaa säätelevistä normeista. (Koskinen 1977, 61,
Perttula 1994.)

Yleensä kunnissa keskushallinto antaa hallintokunnan tehtäväksi laatia talousarvion,
jossa voi olla keskushallinnon antama pienennysprosentti säästöjä varten. Hallintokunta
tekee ehdotuksensa annetussa raamissa, josta keskushallinto karsii vielä jotakin. Sen jäl-
keen hyväksytty talousarvio palautuu hallintokuntaan ja sen jälkeen jollekin momentille
asetetaan vielä käyttörajoituksia. Ehkä joitakin toimintoja ei voi sen jälkeen käynnistää.
Kunnissa on ollut voimassa yleensä momenttikohtainen sitovuustaso, jolloin koulu ei ole
saanut siirtää rahaa vähemmän tarkoituksenmukaisista järkevämpiin kohteisiin ilman kes-
kushallinnon lupaa. (Koskinen 1977, 127–128.) Toisaalta monissa kouluissa on voitu nou-
dattaa koulukohtaista kehysbudjettia, jolloin momenttikohtaisuus ei ole ollut sitovaa.
Ongelmana ei niinkään silloin ole määrärahojen momenttikohtainen sitovuus vaan vähäi-
syys. Esimerkiksi kuljetuksen järjestämistä esiopetukseen ei ole monessakaan kunnassa
voitu tarjota.

Kunnat siis päättävät vapaasti saamiensa valtionosuuksien käytöstä ja tekevät painotuk-
sia kukin oman priorisointijärjestyksensä mukaisesti lakien ja keskushallinnon päätöksien
antamassa kehyksessä. Näin siis esimerkiksi esiopetuksen järjestämiseen kunnat ovat voi-
neet satsata varoja hyvin eri tavoin. Koskisen mukaan (1997, 3) kunta pystyy eri tavoin
operoimalla saamaan satojen tuhansien markkojen valtionosuudet tai toisaalta menettä-
mään ne, jos päättäjillä ei ole tarpeeksi tietotaitoa. Lehtisalon ja Raivolan (1999, 125)
mukaan koulutoimi on hävinnyt usein, kun valtionosuusjärjestelmä on antanut kunnille
mahdollisuuden siirtää resursseja toimintalohkolta toiselle. 

Joka tapauksessa valtionosuuksien maksujärjestelmän kehittäminen on turhauttanut
taloudenpitäjiä. Kunnallispoliitikkoja on harmittanut "tasoitusjärjestelmä", tuki rahoitus-
vaikeuksissa oleville kunnille, ja se on harmittanut eniten etelän kuntien päättäjiä. Niuk-
kuuden jakaminen, joka on tuntunut oppimateriaaleissa, koulun välineistössä, koulutarvik-
keissa, kouluruokailussa, tuntikehyksessä sekä opettajien lomauttamisissa, on rasittanut
kouluväkeä (kuten Jakku-Sihvonen 1998, 21–22, Koskinen 1977, 4, 131). Poikkeuksen
ovat tehneet mittavat resurssilisäykset tietoyhteiskuntaohjelmien mukaiseen oppilaitosten
tietotekniikkaan. Juvan (1994, 2) mukaan saneeraus on ollut niin rankkaa, että koulutusjär-
jestelmää pitää enää pystyssä vain vanha hallintokulttuuri. 

Koulutuspolitiikka voi olla myös työ-, teknologia-, talous- ja sosiaalipolitiikkaa (Lehti-
salo & Raivola 1999, 32, 253–254, 256). Lakeja ei ole monestikaan muutettu Suomessa
yhteiskunnallisiin muutoksiin pääsemiseksi. Koulutuspolitiikassa on kuitenkin joitakin esi-
merkkejä tästä, esimerkiksi korkeakoulujen kehittämisestä annettu laki vuosiksi 1967–81
sekä myös koulujärjestelmän perusteista annettu laki 1968; eli koulujärjestelmää kehitetään
yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti, jolloin kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuu-
det opiskeluun. (Sarjala 1982, 48–49.) Myös uutta koululainsäädäntölakia ja sen perusope-
tusasetusta (N:o 852/1998) esiopetuksen järjestämisestä vähintään 700 tuntia vuodessa voi
pitää tällaisena.

Koulutuksen lainsäädännössä tehtiin siis kokonaisuudistus vuonna 1999. Uutena ohja-
uksen muotona koulutuslainsäädäntö korostaa arviointia, mutta myös perinteiset ohjaus-
muodot säilyvät resurssiohjauksen (valtionosuuden määräytyminen laskennallisin perus-
tein, kuntien taloudellisempi toiminta), perinteisen normiohjauksen (lait, asetukset ja
ohjeet) sekä seurantaohjauksen (kansainvälinen seurantajärjestelmä, opetussuunnitelmaoh-
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jaus) avulla. (Lehtisalo & Raivola 1999, 119, 121, Jakku-Sihvonen 1998, 22, Nikkanen &
Lyytinen 1996, 3.) 

Päätöksentekoon voi siis vaikuttaa koulutuspoliittiset valtarakenteet eli 1) poliittiset 2)
yhteisölliset ja 3) virkamiespainotteiset valtarakenteet. Eduskunta on menettänyt valtaansa
koulutuspolitiikan suuntaajana. Valtioneuvoston ja ministeriöiden rooli on voimistunut,
kuten myös etujärjestöjen vaikutus. Kivisen ynnä muiden (1995, 17–18) mukaan on kyse
piilotetusta ohjauksesta. 

Työnantajajärjestö STK:n mukaan korkea ammattitaito on saatava aikaan vähillä kus-
tannuksilla, muuten kansantaloudelle tulee lisäkustannuksia. Nimenomaan työnantajajär-
jestöt haluaisivat lapset kouluun jo kuusivuotiaina ja mahdollisesti siten työelämään vuotta
aikaisemmin kuin nykyään. Maataloustuottajien MTK on ollut muita järjestöjä passiivi-
sempi, mutta se on vastustanut pitempiä koulutusaikoja. Opettajien laaja ja vahva ammat-
tijärjestö ja keskitetty virkaehtosopimusjärjestelmä kuuluvat olennaisesti säätely- ja ohja-
usjärjestelyyn. (Huotari 1997, 12, 99, Lehtisalo & Raivola 1992, 25, 213–216, Kivinen ym.
1995, 17–18, Sarjala 1982, 155–156, 160). Esimerkiksi esiopettajien pätevyysvaatimuksia
määriteltäessä opettajien ammattijärjestöllä on ollut huomattava vaikutus.

Koulutuspolitiikan eri alueilla tehdyt päätökset, lainsäädäntö, strategiat, ohjelmat ja
suunnitelmat viitoittavat päälinjat pitkälle eteenpäin. Koulutuspolitiikka on ollut jähmeää
ja yhteiskunnan kehityksen perässä laahaavaa. Parikymmentä vuotta kestävä, monivaihei-
nen ja silloin tällöin yllätyksellinenkin valmistelu-päätöksenteko-lainsäädäntö-toteutus-
prosessi koulutuspolitiikassa on ollut sääntö minkä tahansa koulutusasteen uudistamisessa,
varhaiskasvatuksessa, perus- tai keskiasteella tai aikuiskoulutuksessa. (Lehtisalo & Rai-
vola 1999, 203–204.)

Tämä prosessi on tullut esiin erittäin selvästi myös esiopetuksen järjestämisessä. Husan
ja Kinoksen (2001, 28) mukaan esiopetus jäi päivähoitoinstituution pystyttämisen ja päivä-
hoitotutkimuksen varjoon ”lepäämään” koulutuspoliittisessa suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Ensin valtakunnallinen kokeilu kesti noin 15 vuotta, sitten esiopetusta saatiin järjes-
tää kunnissa opetusministeriön luvalla ja noin 15 vuotta myöhemmin tuli esiopetuksen jär-
jestämisen pakollisuus kunnille. Syrjälän (1993, 113) mukaan koulukokeilut ovat enim-
mäkseen deduktiivisia, ylhäältä alaspäin eteneviä uudistustoimintoja, joissa suorittavaa
tasoa ei oteta tarpeeksi huomioon. Esimerkiksi lakiuudistuksen tuoma opetustuntimäärän
lisäys 700 tuntiin opetuksen antamisessa myös yhdysluokassa yli 25 vuotta kestäneen toi-
minnan jälkeen muutti opetuksen suunnittelua. Tuntimäärän lisäys tuli opettajille yllätyk-
senä. Yhdysluokkien opettajathan olivat tottuneet siihen, että esioppilaat ovat koulussa kol-
mena päivänä viikossa; nyt lakiuudistuksen myötä esioppilaat ovat kaikkina koulupäivinä
mukana myös yhdysluokissa. 

2.2.3.2 Koulutuksellinen tasa-arvo

Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisenä päämääränä on ollut 1960-luvulta lähtien pyr-
kimys tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Koulutusprosessissa tasa-arvo on huomioi-
tu koulutukseen pääsyn, koulutusjärjestelyjen ja koulutuksen tuotosten tasa-arvona (mm.
Lehtisalo & Raivola 1999, 70). Suomi profiloituu yhä vahvan koulutuspanostuksen maa-
na, vaikka julkinen talous on ollutkin 90-luvulla suurissa vaikeuksissa. 
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On esitetty arvioita siitä, mitä tasa-arvo on. Jarmo Tarkki Lehtisalon ja Raivolan teok-
sessa (1999, 69) määrittelee tasa-arvoa näin:

”Henkilöillä (ryhmillä) A ja B on samat merkitykselliset ominaisuudet kohde-
alueella C, ja heitä kohdellaan aluetta C koskevissa kysymyksissä samalla tavalla.
Eriarvoisuutta on, kun merkityksellisesti samanlaisia kohdellaan eri tavalla, mutta
myös, kun merkityksellisesti erilaisia kohdellaan samalla tavalla.”

Jälkimmäistä tulkintaa ei useinkaan hyväksytä. Tasa-arvon näkeminen samanlaisuutena
johtaa umpikujaan, koska ihmiset ovat erilaisia. Kuikan mielestä (1992, 154) aikaisemmin
peruskoulun suunnitelmissa yksilöllisyyden kehittäminen oli ristiriidassa koulutuksellisen
tasa-arvon kanssa, mutta nyt on tapahtunut olennainen ihmiskäsityksen muutos: tasa-arvo
ei ole tasapäistämistä. Tasa-arvon tarkoitus on siis saavuttaa erilaisuus, erilaiset yksilölliset
elämät (Lehtisalo & Raivola 1999, 78).

Virtasen (1998) mielestä nyt vallitsee tasa-arvoisen individualismin sijasta individualis-
tinen tasa-arvo, mikä näkyy valinnaisuuden sekä koulu- ja oppilaskohtaisten opetussuun-
nitelmien painottamisena. Individualistinen tasa-arvo koostuu rinnakkaiskoulujärjestelmän
formaalisesta tasa-arvosta (kaikilla tulee olla sama juridinen perusoikeus koulutukseen) ja
peruskoulun kompetenssitasa-arvosta (samanlaista kohdellaan samalla tavalla suhteessa
suoritukseen) ja se on yhteydessä resurssitasa-arvoon (yksilöillä on erilaiset oppimismah-
dollisuudet mutta kullekin annetaan samat resurssit, esimerkiksi samat opetussuunnitel-
mat).

Lehtisalo ja Raivola (1999, 74–76) esittävät liberaalisen ja radikaalin käsityksen
tasa-arvosta. Liberaalin käsityksen mukaan ennen kouluikää syntyneet eriarvoisuudet on
poistettava esikasvatuksen tai erityisten kasvuprojektien avulla. Siis kasvutaustaltaan eri-
arvoiset lapset on saatettava samalle lähtöviivalle koulun alkaessa. Kritiikkinä tätä käsi-
tystä kohtaan on esitetty, että se pyrkii säilyttämään yhteiskunnan rakenteet ennallaan.
Tämä tasa-arvokäsitys on neutraali ja mekanistinen sisällöltään. Liberaali koulutuspoli-
tiikka hoitaa oireita ymmärtämättä, että koulu itse on osa sairautta. Radikaalin käsityksen
mukaan kompensaatiotoimet eivät tuota pysyviä vaikutuksia; esimerkiksi esikasvatuksella
hankittu lähtöetu kuluu usein pois parin ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kompensaa-
tiota pitäisi jatkaa koko kouluajan organisatorisella eriyttämisellä. Tällöin diskriminointi
tarkoittaisi tiedon sosiaalisen rakentumisen tunnustamista, jatkokoulutuspaikkojen kiinti-
öimistä koulutus- ja kokemustaustaltaan erilaisille yksilöille, työkokemusten rinnastamista
koulutodistuksiin ja arvosanoihin, siis voimavarojen uudelleenjakoa. Nythän diskri-
minointi tarkoittaa vain oppimisvaikeuksien voittamiseen tähtääviä toimia. 

Samoin Virtasen (1998) mukaan oppilaan menestyminen kiteytyy vakaaksi ja ennustet-
tavaksi jo koulunkäynnin varhaisessa vaiheessa. Kotitaustalla on selvä yhteys menestymi-
seen. Koulutus onkin symbolisen vallan käyttöä siten, että koulutuksen kautta ohjataan
oikea ihminen oikeaan paikkaan yhteiskunnallisessa työn- ja vallanjaossa. Koulutuksen
aikana ei vain sopeuduta valtarakenteisiin vaan myös nähdään ne ainoina oikeina mahdol-
lisuuksina. Tämä näkemys on samansuuntainen kuin Kivinen ynnä muut (1989), Kivinen
ynnä muut (1995) ja Lampinen ynnä muut esittävät (luvussa 2.1 Koulun tehtävä ja merki-
tys).

Koulutuksellinen tasa-arvo ei ole ainoastaan naisten ja miesten välinen kysymys vaan
koskee yhtälailla erilaisia yhteiskuntaryhmiä (Forsell 1996, 3). Taloudellisen kasvun ja
työllisyyden edistäminen ovat nousseet koulutuksen tärkeimmiksi tehtäviksi. Tasa-arvon
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käsite ja käytäntö ovat kärsineet jo 1980-luvulta takaiskuja. Sukupuolten tasa-arvolla on
peitetty yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen tasa-arvo. Jopa var-
haiskasvatuksen kehittämiseen on ympätty taloudellisen hyödyn merkkejä. (Lehtisalo &
Raivola 1999, 6.)

Koskinen (1997) esittää kysymyksen, onko tasa-arvo sama kuin oikeudenmukaisuus?
Pyritäänkö jatkossa niukkenevien resurssien puitteissa tarjoamaan yhtäläiset koulutusmah-
dollisuudet kaikille vai valitaanko laadun takaamiseksi tietyillä kriteereillä ne kohteet ja
ryhmät, joihin panostetaan enemmän (emt. 94)? Niiniluodon mukaan yleinen oikeudenmu-
kaisuuden periaate on se, että samanlaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla tai muuten
toimimalla loukkaamme oikeustajua. Siis tasa-arvon toteutumiseksi voidaan joillekin antaa
etuuksia, esimerkiksi muita heikommassa asemassa oleville, kuten vammaisille, erityispal-
veluja. Lehtisalo ja Raivola (1999, 78) puhuisivatkin mieluusti tasa-arvon sijasta tarvepe-
riaatteelle rakentuvasta oikeudenmukaisuudesta koulutuksen jaossa. Näin ollen myös alu-
eellinen tasa-arvo edellyttää eri alueiden erilaista kohtelua: kaikkien hyötymiseksi syrjä-
seuduille on annettava etuuksia, joita metropoleilla ei ole (Sovijärvi 2000, 6–7).

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus eivät siis suinkaan edellytä kaiken jakamista.
Keskeinen ajatus on, että erilaisten etuuksien jakaminen on oikeutettua silloin, kun se hyö-
dyttää kaikkia. Niiniluoto korostaa, että tällä hetkellä vallitsevana trendinä on eriarvoi-
suutta lisäävä rakenteellinen epätasa-arvo. Rakenteellinen työttömyys kärjistää syrjäyty-
neisyyttä. Tasa-arvo edistää yhteiskunnan tehokkuutta. Kaikilla on mahdollisuus koulutuk-
sellaan hyödyttää työelämää, ja näin epätasa-arvon synnyttämät ongelmat eivät sido resurs-
seja esimerkiksi rikollisuuden torjuntaan. Koulutus on siis aina väline tasa-arvon saavutta-
miseen, nähtiinpä tasa-arvo miten tahansa. 

Koulutuksen perusturvakäsitteellä tarkoitetaan koulutuksen minimitasoa, joka on taat-
tava kaikille (esimerkiksi Koskinen 1997). Opetushallituksen mielestä perusturvaan kuulu-
vat muun muassa koulunkäyntioikeus ja koulutuksen saavutettavuus (Juva 1994, 38). Esi-
opetuksen suhteen perusturva ei ole kaikkien lasten osalta toteutunut, koska pääsy esiope-
tukseen on vaihdellut kunnittain ja alueittain. Vielä vuonna 1998 kaikista kuusivuotiaista
vain noin 65 prosenttia sai esiopetusta. Esiopetuksen saatavuuteen vaikutti asumispaikka:
pääkaupunkiseudulla esiopetusta saavia oli noin 90 prosenttia mutta esimerkiksi Poh-
jois-Karjalassa vain 35 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla vain 22 prosenttia. (Peltonen
1998a, 6). Kaikista kuusivuotiaista lukuvuonna 1998–1999 noin 70 prosenttia sai esiope-
tusta eli esiopetusta saavien lasten määrä on kasvanut vuosittain (Peltonen 2000, 19). Kui-
tenkin esiopetuksen suhteen on vallinnut selvä alueellinen epätasa-arvo. Myös lasten saama
viikoittainen esiopetuksen tuntimäärä on vaihdellut erittäin paljon: 2 tunnista noin 18 tun-
tiin viikossa. Virtasen (1998) mukaan näennäinen tasa-arvo esiopetuksessa on näkynyt
absurditeettina: kaikki lapset ovat koulutuksellisesti tasa-arvoisia, mutta jotkut lapset ovat
olleet tasa-arvoisempia kuin toiset. Uusi koululainsäädäntö muutti esiopetuksen järjestä-
mistä tasa-arvoisemmaksi. Sen mukaan maksuton esiopetus tuli järjestää kaikissa kunnissa
koko maassa vuonna 2001.

Sallisen (1994, 97–98) mielestä koulutuksessa on määrällisiä ja laadullisia puutteita alu-
eellisesti. Koulutuksen eriarvoisuutta Suomessa lisää poikkeuksellinen asutusraken-
teemme. Epätasa-arvo vallitsee pohjoisen ja etelän välillä. Pohjoisen pienissä kunnissa on
vähemmän valinnanmahdollisuuksia kuin etelän suurissa asutuskeskuksissa. Myös pienten
koulujen lakkauttaminen on uhka haja-asutusalueen ja maaseudun kehittymiselle. (Sallinen
1994, 97–98, Sarjala 1982, 97–98, Syrjälä 1998, 27–30.) Koulutus on keskushakuista, har-
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vaan asutuilla alueilla on ongelmia. Keskitetty ohjaus ei ole osuvaa ja joustavaa alueellisten
ja paikallisten tarpeiden kannalta. Ohjausta haittaa luovuuden puute, raskas rakenne- ja
paperikeskeisyys. Koulutuksen tulee vastata kysyntää ja teollisuuden ja kaupan sijoittumi-
sen ehdot täyttyvät paremmin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Jo keskustan väestö-
määrä vaikuttaa koulutuksen volyymiin, laatuun ja monipuolisuuteen. (Sarjala 1982, 97–
98.)

Koulutuksen alueellisiin eroihin alettiin kiinnittää huomiota 1970-luvulla. Jokainen uus-
maalainen saattoi käyttää yli vuoden enemmän aikaa koulutukseen kuin kainuulainen.
Lisäksi koulutuspaikkojen puutetta paikattiin sillä, että vähäinenkin koulutus jaksotettiin
lyhytaikaisemmaksi. Itä- ja Pohjois-Suomen väestökato aiheutti sen, että alueellisiin eroi-
hin alettiin puuttua. (Emt. 99.) 

Rahallisesti aineellisten ja henkisten resurssien keskitetysti johdettu jako edistää tasa-
vertaisuutta maan eri osien välillä. Hajauttaminen voi luoda ja mobilisoida paikalliset ja
yksityiset resurssit, jotka eivät ole käytettävissä keskitetyssä järjestelmässä. Lyhyellä aika-
välillä hajauttaminen voi johtaa tehokkuuden laskemiseen, mutta pitemmällä se lisääntyy,
koska paikallisolojen tuntemus johtaa kysynnän ja tarjonnan parempaan yhteensovittami-
seen ja rajallisten voimavarojen tehokkaampaan käyttöön. Kivinen ynnä muut (1995, 23)
asettavatkin kysymyksen, säästääkö varojen paikallisempi käyttö enemmän kuin mitä
menetetään skaalaeduista luovuttaessa. Leinon ja Leinon (1997, 55–56) mukaan paikallis-
ten olosuhteiden ja tarpeiden sisäistäminen on kuitenkin ollut heikkoa.

Maaseudun kunnallishallinto ja kuntien koululaitokset ovat kehittyneet rinnakkain. Lii-
kenneyhteyksien merkitys on korostunut, hyväkuntoiseen koulurakennukseen saatetaan
kuljettaa kaukaakin. Rakenne ei välttämättä synny asukkaiden omaehtoisen toiminnan
perusteella vaan hallinnollisten tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien, keskittymisen ja ket-
juuntumisen ehdoilla. Liikennetekijöiden vaikutus on ollut ennen kaikkea välillistä. Kou-
lukuljetukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Muutos alkoi 1960-luvun alussa. Yleinen kou-
luliikenteen suunta on kunnan rajoilta keskukseen päin. Kuljetuksia vastakkaisiin suuntiin
ei sallita. Tämä vahvistaa kuntakeskuksen keskusvaikutusta, selkeyttää ja laajentaa keskuk-
sen toiminnallista aluetta ja harventaa nodaalirakennetta. (Nurminen 1981, 62, 84.) Supis-
tuva alueellinen kehitys on hävittänyt kylien moni-ilmeisyyttä ja kaventanut väestöraken-
netta.

Kirkisen (2000) mukaan valta, vauraus, työllisyys ja väestö keskittyvät etelään Suo-
messa, jolle tunnusomaista on suuri pinta-ala, harva asutus ja pieni väestö. Seurauksena
ajan mittaan on yksilöiden, ryhmien ja alueiden välisen eriarvoisuuden jyrkkeneminen ja
yhteiskunnallisten ristiriitojen kasvaminen. Kunnat eivät pysty puolustamaan maakuntien
etuja myöskään koulutuksen suhteen Etelä-Suomen ulkopuolella. Kirkinen ehdottaakin
yleisiin vaaleihin perustuvaa maakuntahallintoa ja kaikkien maakuntien äänten huomioon
ottamista eduskunnassa. Näin ehkä myös koulutukseen satsaus olisi tasapuolista koko
maassa.

Toisaalta vaikka Suomen koulutuksen alueellisessa tasa-arvossa on kehittämisen varaa,
on Suomen koulutusjärjestelmä tasa-arvoisempi verrattuna monen muun maan koulutusjär-
jestelmään. Seuraavassa luvussa tarkastelenkin koulutuksen rahoitusta ja päätöksien teke-
mistä eri maiden koulutuksessa. Tällä tarkastelulla haluan selvittää Suomen satsausta
nimenomaan perusopetukseen, johon esiopetus jo ainakin osittain liittyy ja tullee liittymään
yhä enenevästi.
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2.2.3.3 Koulutuksen rahoituksen ja päätöksenteon vertailu muihin maihin

Kunkin maan koulutusta ohjataan lainsäädännöllisesti, opetussuunnitelmallisesti, rahoi-
tuksellisesti ja arvioinnin avulla kunkin maan omien yhteiskunnallisten ja kulttuuris-his-
toriallisten traditioiden ja kehystekijöiden mukaan. Monesti ohjaus on erisuuntaista, mut-
ta joitakin yhteisiä piirteitä löytyy. Se, millainen osa rahoituksesta koulutukseen tulee
keskus-, alue- ja paikallishallinnolta, määrittää usein myös näiden alueiden valtaa.

Mikä on rahoituksen osuus eri hallintotasoilla? Irlannissa, Portugalissa ja Turkissa kes-
kushallinto on hallitseva: 88–100 prosenttia kaikkien koulutusasteiden yhteenlasketusta
rahoituksesta tulee keskushallinnolta. 60–80 prosenttia rahoituksesta tulee keskushallin-
nolta Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Ruotsissa ja Unkarissa, mutta myös alue- ja pai-
kallishallinnolla on merkittävää osuutta rahoituksessa. Suomea on verrattu Ruotsiin. Kou-
lutuksen laajuus, maksuttomuus, yhtenäiskoulujärjestelmä, julkisen koulutusmonopolin
vankkuus ja koulutuksellisten mahdollisuuksien tasa-arvon ideologia ovat yhdistäviä piir-
teitä. Monet reformit ja mallit ovat tulleet Suomeen Ruotsista tai sen kautta, mutta koulu-
tuksen sektorikohtien lainsäädännöllinen pikkutarkkuus ja tiukkuus ovat vertaansa vailla
Suomessa. (Kivinen ym. 1995, 368, Laukkanen 1994, 54.) 

Rahoituksellisen ohjauksen suhteen Suomi on kuulunut tiukimpien säätelymaiden jouk-
koon. Yksityisen rahan valtaa Suomessa on kavahdettu. Keskeinen mekanismi on koulu-
tuksen valtionosuusjärjestelmä. Vuonna 1985 siirryttiin tuntikehysjärjestelmään, tulosbud-
jetteihin, toiminta- ja menobudjetteihin, rahoituksen jakamiseen ”könttäsummina” ja luo-
vuttiin momenttikohtaisesta säätelystä. Suomi on edellä ja radikaali esimerkiksi suhteessa
Itävaltaan. Viime vuosina rahoituksellista ohjausvaltaa on jaettu enemmän kunnille, osit-
tain niiden sisälle ja myös sitten kouluille (Kivinen ym. 1995, 369). Koskisen (1977, 55)
mukaan valtion menoja saatiin kontrolliin, kun päätösvalta resurssien suuntaamisesta siir-
rettiin työsuunnitelman hyväksymisen yhteyteen. Määrättiin menekki taloudelle mutta ei
sääntöjä, miten siihen päästään. Samanaikaisesti lääninhallinnon rahoituksellista ja tarkas-
tusvaltaa on purettu (Kivinen ym. 1995, 369). Loikkanen (1995, 14, 22) on sitä mieltä, että
jos kunnat vastaisivat kaiken koulutuksen rahoittamisesta, tuloksena olisi mitä ilmeisim-
min ali-investoinnit niiden edustamalle alueelle. Kuitenkin koulutuksen odotetaan lisäävän
koko kansan hyvinvointia. 

Australiassa, Tanskassa, Japanissa ja Espanjassa rahoitusvastuu on jaettu keskus-, alue-
ja paikallishallinnon kesken siten, että keskushallinnon osuus on noin 30–50 prosenttia.
Valta ja rahoitus eivät kulje käsi kädessä Saksassa; keskushallinto ohjaa tiukasti, mutta siltä
tulee vain pieni osa varoista koulutukseen. Myös Yhdysvalloissa rahoitus on hallitsevasti
alue- tai paikallishallinnon tehtävä. (Kivinen ym. 1995, 368, Laukkanen 1994, 54.)

Mikä on rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta? Rahoituksen osuuden laskemista
eri maista vaikeuttaa se, että on eroja siinä, missä määrin tiettyjen toimintojen tai palvelujen
kustannuksia on eri maiden tilastoissa. Eroja on esimerkiksi kouluruokailu-, kuljetus- sekä
kiinteistökustannusten laskemisessa (Väisänen 1994, 129).

Onko suomalainen koulutusjärjestelmä epätaloudellinen ja tehoton, kuten OECD:n
talouspolitiikkakatsaus Suomesta väittää? (OECD 1996a.) OECD-maat kokonaisuutena
käyttävät noin 6,4 prosenttia bruttokansantuotteestaan koulutukseen. Suomi käyttää brutto-
kansantuotteestaan koulutukseen eniten yhdessä Kanadan kanssa eli 7,3 prosenttia (OECD
1996b). Suomi käyttää koulujärjestelmäänsä yli 30 miljardia markkaa (Ertola & Väisänen
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1997, 15). Myös Norjan ja Tanskan koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus on yli 7,2
prosenttia (OECD 1996, 54c).

Muihin Pohjoismaihin verrattuna koulutuksen tuottoaste on Suomessa korkea (Ertola &
Väisänen 1997, 18, 21). Asplundin (1996, 99–100) mukaan jokainen peruskoulun jälkeinen
lisäkoulutusvuosi on 1990-luvun vaihteessa nostanut vuosittaisia bruttoansiotuloja Suo-
messa noin 7 prosenttia, muissa Pohjoismaissa vain 4,5–5 prosenttia. Esimerkiksi Boscán,
Fuenten ja Doménechin (1996) tutkimus osoittaa, että väestön koulutustaso ja tutkimus- ja
kehittämistoiminta ovat todella selittäneet talouskasvua. Koulutus on siis investointia työn
tuottavuuteen ja lopulta elintasoon (Leiponen 1996, 18). Koulutus tuottaa myös inhimillistä
pääomaa; biologinen, fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen oppi-
minen ovat koulutuksen tulosta (OECD 1996b, 4). 

Laukkasen (1997, 12–13) mukaan korkeisiin kustannuksiin meillä vaikuttavat koulutuk-
sen hyvä saavutettavuus, yhdenvertaiset palvelut peruskoulussa asuinpaikasta riippumatta,
ilmaiset koulukirjat, koulukuljetukset ja kouluruokailu. Suomessa on myös opiskeluajan
toimeentulon turvaava opintotuki (Ertola & Väisänen 1997, 18). Kansainvälisiä indikaat-
toreita onkin suhteutettava kansallisiin kehitystavoitteisiin ja mahdollisuuksiin ja siten
Suomen koulujärjestelmä on tehokas. (Väisänen 1994, 131). Koulujärjestelmämme pystyy
palvelemaan suhteellisesti ottaen suurempia opiskelijamääriä kuin mikään muu järjestelmä
koko OECD:ssä (Laukkanen 1997, 4).

Opiskelijakohtaiset kustannukset suhteessa BKT:een henkeä kohti eli kuinka paljon
varoja käytetään kunkin oppilaan koulutukseen suhteessa maan asukasta kohti käytettä-
vissä oleviin taloudellisiin resursseihin ovat seuraavanlaiset: OECD:n keskimääräiset suh-
deluvut ovat 19,9 prosenttia peruskoulun ala-asteella, 28,1 prosenttia toisella asteella ja
50,8 prosenttia korkea-asteella. Suomen vastaavat luvut ovat 24,2 prosenttia, 32 prosenttia
ja 43 prosenttia. Pohjoismaita yhdistää se, että opiskelijakohtainen kustannus kohoaa var-
sin loivasti siirryttäessä korkeimmalle koulutustasolle. Esimerkiksi Japanissa, USA:ssa ja
Saksassa korkea-asteen koulutuskustannus on yli kaksinkertainen ala-asteen koulutukseen
verrattuna ja Hollannissa ja Belgiassa kolminkertainen. (Väisänen 1994, 133–134.) Esiope-
tuksen menojen tilastointi vaihtelee eri maissa. Tämän vuoksi ei vertaillakaan erikseen esi-
opetuksen osuutta BKT:sta (Laukkanen 1994, 47). Toisaalta Suomi on suhteellisesti jäl-
jessä Ruotsia ja suuria teollisuusmaita tutkimus- ja kehitystoiminnan osuudessa kansan-
tuotteesta, vaikka Suomen osuus nousi 1980-luvulla prosentista yli kahteen (Vesikansa
1992, 318–319).

Suomi panostaa koulutukseen siis suhteellisen paljon. Korkea bruttokansantuote on
edellytys sille, että myös koulutukseen voidaan sijoittaa. Toisaalta vain harvassa maassa
syntyy korkeata bruttokansantuotetta ilman korkeaa koulutustasoa. Ainakaan lähitulevai-
suudessa EU-jäsenyys ei vaikuta suuresti Suomen koulutusmenojen tasoon. Paljon enem-
män vaikuttaa julkisen talouden tilanne. (Väisänen 1994, 135.)

Mikä on koulutuksen osuus julkisista menoista? OECD-maat käyttävät kokonaisuutena
noin 12,8 prosenttia julkisista kokonaismenoistaan koulutukseen. Suomen 14,7 prosentin
osuus lienee nyttemmin pienempi. Eniten kokonaismenoistaan panostaa Sveitsi, seuraavina
USA ja Suomi. Muut Pohjoismaat ovat vähän Suomea jäljessä. Panostus ala-asteen koulu-
tukseen on suuri suhteessa opiskelijaosuuteen Tanskassa, Suomessa, Japanissa, Portuga-
lissa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Pieni osuus on Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Hollannissa
ja Saksassa. Tyypillinen OECD-maa käyttää noin 3390 USA:n dollaria (USD) oppilasta
kohden peruskoulun ala-asteella, 4820 USD toisella asteella ja 7800 USD korkea-asteella.



50
Suomessa käytetään oppilasta kohden 4060 USD peruskoulun ala-asteella, 5073 USD toi-
sella asteella ja 7218 USD korkea-asteella. (Väisänen 1994, 131–133.)

Esiopetuksen aiheuttamia kuluja on vaikea, ellei lähes mahdoton vertailla luotettavasti
eri maiden kesken. Jo esiopetuksen määrittely aiheuttaa tilastoinnille ongelmia. Joissakin
maissa esiopetuksena pidetään lähestulkoon kaikkea pienille lapsille järjestettyä toimintaa,
kun taas toisissa sellaisena ei pidetä ohjelmia, jotka ensisijassa edistävät emotionaalista ja
sosiaalista kehitystä. Esiopetusikäisellä tarkoitetaan eri maissa eri-ikäisiä lapsia; 2-, 3- 4-,
5- ja 6-vuotiaat lapset tai pelkästään esimerkiksi 6-vuotiaat ovat joissakin maissa esiopetu-
sikäisiä. On myös vaikea erottaa koulutuksen keston erilaisuuksista johtuvat erot: esiopetus
voi kestää jossakin maassa kolme vuotta, jossakin yhden vuoden. 

Laukkasen toimittamassa teoksessa (1994, 53) vuodelta 1991 olevassa taulukossa pro-
sentuaalisista osuuksista kaikista koulutusmenoista ja opiskelijamääristä koulutusasteittain
voi havaita, että Suomen osuus esiopiskelijamäärissä ja koulutusmenoista on kaikista
maista pienin (ks. taulukko 23 liitteessä 1). Koulutusmenoihin sisältyvät taulukossa sekä
yksityiset että julkiset menot, jos tiedot molemmista ovat olleet käytettävissä. Ellei yksityi-
sen sektorin koulutusmenoja ole raportoitu, tiedot koskevat vain julkisia menoja. Siis esi-
opetuksen kulujen kattavuus on niin kirjavaa, että on epäiltävä Laukkasen tavoin, voi-
daanko lukuja pitävästi vertailla. (Laukkanen 1994, 43, 51, 52–53, 61.)

Missä päätökset tehdään? Neljä päätöksentekotasoa ovat 1) oppilaitos tai koulu, 2) väli-
taso 1 (lähinnä koulua, kuntataso) 3) välitaso 2 (usein aluetaso) ja 4) valtakunnan taso (kes-
kushallinto). On huomattava, että jokaisella tasolla voi olla useita eri päätöksentekijöitä,
esimerkiksi koulussa johtokunta, rehtori, opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. (Emt.
80, Lyytinen H. K. 1994, 177.) 

1970-luvulla Suomi, Italia, Portugali, Espanja, Ranska, Ruotsi, Espanja kuuluivat enem-
män tai vähemmän keskitettyihin järjestelmiin, Hollanti, Sveitsi, Yhdysvallat, Englanti
edustivat hajautettua päätöksentekojärjestelmää (Lyytinen H. 1994, 174). Viime vuosikym-
meninä päätöksenteon perusrakenteet ovat muuttuneet lainsäädännön muuttumisen myötä.
Muutokset ovat hajauttaneet päätösvaltaa yhä enemmän paikallistasolle. 

Englannissa ja Tanskassa koulujen päätäntävalta on suuri. Englannissa pulmana on kes-
kusvaltaisen säätelyn puute; siellä pyritäänkin nyt opetussuunnitelmasäätelyssä yhtenäi-
sempään linjaan. (Kivinen ym. 1995, 368.) Neljässä Pohjoismaassa (Tanskassa, Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa) ja kolmessa liittovaltiossa (Belgiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa)
kolme neljäsosaa päätöksistä tehdään kouluissa tai välitasolla yksi. Siis mikään yksittäinen
päätöksentekotapa ei ole hallitsevassa asemassa Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Irlan-
nissa, Uudessa-Seelannissa, Norjassa ja Espanjassa; koulut tekevät melkoisen osan päätök-
sistä myös itsenäisesti. Kouluilla on myös epäsuora osa päätöksenteossa, kun toisen tason
päättäjät kuulevat niitä. Yksi taso dominoi Uudessa-Seelannissa (koulu), Belgiassa (paikal-
listaso), Sveitsissä (aluetaso) ja Portugalissa (keskushallintotaso). (Laukkanen 1994, 87,
179.) 

Toisen ryhmän maissa, kuten Ranskassa, koulu-, väli- ja valtakunnan tasolla on jokai-
sella suurehko osuus päätöksenteossa hallitsevassa asemassa. Joissakin maissa koulujen
tasolla tehdään vähemmän päätöksiä ala-asteella kuin kahdella ylemmällä koulutusasteella.
Suomessa ja Sveitsissä taas keskiasteella (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) tehdään
enemmän päätöksiä kuin ala-asteella (Laukkanen 1994, 80–82, Lyytinen H. K. 1994, 179).

Valtakunnallinen taso on mukana päätösten teossa kaikissa muissa paitsi kahdessa liit-
tovaltiossa, Belgiassa ja Sveitsissä. Suomessa, Irlannissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa hal-
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litseva muoto antaa ne kehykset, joiden sisällä muiden tasojen on päätöksensä tehtävä.
Lopuissa maissa päätöksenteko jakautuu tasaisemmin näiden kahden muodon kesken.
(Laukkanen 1994, 89.) Heikki K. Lyytisen (1994, 173, 175) mukaan Suomessa näytettäi-
siin tarvittavan keskuskoordinointia, desentralisointia (hajautettua hallintoa) ja delegointia
(päätäntävallan siirtämistä alemmalle tasolle). Lyytisen mukaan optimaalinen päätöksen-
teko on jossakin keskitetyn ja hajautetun välillä.

Mistä asioista päätetään kouluissa? Päätöksentekoa on arvioitu sisältöalueen suhteen.
Tähän arviointiin ovat kuuluneet koulutuksen suunnittelu ja rakenteet, henkilöstöhallinto,
opetuksen organisointi sekä voimavarat. Jokaisessa maassa koulut päättävät lähinnä ope-
tuksen järjestämisestä. Poikkeuksen tekee Sveitsi, jossa pienempi osa asioista päätetään
koulussa. Valtaosassa maita koulut tekevät päätöksiä myös koulutuksen suunnittelusta ja
rakenteista, henkilöstöhallinnosta sekä voimavaroista. Tanskassa, Suomessa, Ranskassa,
Irlannissa, Uudessa-Seelannissa, Portugalissa ja Ruotsissa koulujen päätökset koskevat
kaikkia neljää sisältöaluetta, muissa maissa (paitsi Sveitsissä) päätökset kohdistuvat vain
kolmeen alueeseen eivätkä henkilöstöhallinnon asiat ole mukana. (Laukkanen 1994, 82,
85.) Heikki K. Lyytisen (1994, 179) mukaan muihin maihin verrattuna Suomessa korostu-
vat rajat, joiden sisällä muiden tasojen on päätöksensä tehtävä. Koulukohtainen ja valta-
kunnallinen päätöksenteko Suomessa ei ole tukeutunut neuvotteluihin. Suomessa säädök-
set ovat muuttuneet olennaisesti vuoden 1991 jälkeen; esimerkiksi oppimateriaaleja ei enää
hyväksytä kansallisesti (Laukkanen 1994, 124) ja esimerkiksi valtakunnallista esiopetuk-
sen suunnitelmaa tehdään kuntien kanssa yhteistyössä. Tiedot hallinnosta muuttuvat ja neu-
vottelu kuulunee Suomessakin enenevässä määrin hallintokulttuuriin.

Maiden vertailu ei ole yksiselitteistä. Kukin maa muodostaa oman historiallisesti muo-
dostuneen erikoistapauksensa, joka ymmärretään vain maan historiallista kontekstia vas-
ten. Siis myös tietotarpeet, tilastojen kattavuus ja tietosisällöt ovat erilaisia eri maissa.
(Havén 1994, 138.) Oleellista on EU-jäsenenäkin, kuten Kivinen ynnä muut (1995, 371)
toteavat, harkita käytänteiden laajempia yhteyksiä ja soveltuvuutta oman maan järjestel-
miin. Siten oleellista on tarkastella hallinnon ratkaisuja ja päätöksentekoa esiopetuksen jär-
jestämisessä Suomessa juuri Suomen oloihin sopivaksi, ei matkimalla muita.

2.2.4 Pienet koulut oppimisympäristöinä meillä ja muualla

Tässä luvussa tarkastelen pieniä kouluja oppimisympäristönä eli sitä, millaiseen paik-
kaan esioppilaat tulevat aloittaessaan esiopetuksen. Kun esioppilaat tulevat pieneen kou-
luun, he tulevat olemaan osa sitä. Vain osa, koska näissä kouluissa täytyy ottaa huomioon
kaikki muutkin lapset. Yleensä pienissä kouluissa on kuusi luokkaa esiopetusluokan
lisäksi eli esioppilaat muodostavat seitsemäsosan koulusta luokkatasolla mutta yleensä
kolmanneksen ollessaan osa E-2 yhdysluokkaa. Pienten koulujen opetuksessa kaikki
nivoutuu yhteen eikä esioppilaita eroteta muista. Siksi yhdysluokka oppimisympäristönä
on samanlainen esioppilaalle kuin muillekin pienen koulun oppilaille. 

Pienillä yhdysluokkakouluilla on uniikki asema kasvatuksen historiassa, yhdysluokka-
kouluhan oli dominoivana mallina opetuksessa ennen teollista vallankumousta ja urbani-
saatiota. Yhä yhdysluokkakoulu on tärkeä organisatorinen muoto monella esikaupunki- ja
maaseutualueella kautta maailman. Hallinnollisten ja taloudellisten seikkojen vuoksi
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yhdysluokat ovat kehitysmaissa välttämättömiä ja kaupunkiseuduilla yhdysluokkia on jou-
duttu perustamaan opettajien erottamisen ja oppilasmäärien vähenemisen vuoksi. (Veen-
man 1995, 366.) Toisaalta yhdysluokkakouluja ollaan nykyään lisäämässä eri-ikäisten ope-
tuksellisten etujen vuoksi esimerkiksi Kaliforniassa (Mason & Burns 1995). 

Yleensä yhdysluokkia on eniten maaseudulla mutta yhä enemmän myös taajamissa.
Hollannissa 53 prosenttia ala-asteen opettajista opettaa yhdysluokkia, Sveitsissä 23 pro-
senttia. Saksassa yhdysluokkaopetusta saa 80 000 oppilaista. Englannissa ja Walesissa 40
prosenttia kouluista (642 koulusta) ilmoitti, että heillä oli yhdistetty luokkia oppilasmäärän
vähenemisen vuoksi ja 15 prosenttia kouluista uskoi yhdysluokkien lisääntyvän tulevaisuu-
dessa. Yhdysvalloissa oli vielä vuonna 1918 yhdysluokkakouluja 71 prosenttia kaikista
yleisistä kouluista, mutta sen jälkeen niistä suljettiin 200 000 koulua. Kuitenkin Yhdysval-
tain esikaupunkialueelta otetussa otoksessa 17 prosenttia opiskelijoista oli yhdysluokissa.
Yksi seitsemästä luokkahuoneesta Kanadassa muodostuu kahdesta asteesta yhdessä luok-
kahuoneessa ja joka viides oppilas on yhdysluokassa. Kanadassa on enemmän yhdysluok-
kia kaupunki- kuin maaseutualueella (Gayfer 1991).

Yli 85 prosenttilla ala-asteista Australiassa on jokin yhdysluokkamuodostelma. Kol-
mannes Uuden-Seelannin ala- asteista on yksi- tai kaksiopettajaisia. Skotlannissa neljän-
neksessä kouluista on vähemmän kuin 50 oppilasta. Suomessa 70 prosenttia ala-asteen
kouluista oli kaksi- tai kolmeopettajaisia kouluja 1970-luvun loppupuolella (Pietilä 1978)
ja 1990-luvun alussa 64 prosenttia oli 1–3-opettajaisia kouluja (Kalaoja 1988, Laukkanen,
Muhonen, Riihijärvi, Similä & Toivonen 1981, Pirhonen 1993, 7). Vuonna 2000 Suomen
yleisin peruskoulumuoto oli alle 50 oppilaan koulu (Kumpulainen 2002, 17). Portugalissa
80 prosenttia oppilaista on kouluissa, joissa on vain yksi tai kaksi luokkahuonetta. Rans-
kassa on 11000 yksiopettajaista maaseutukoulua. Itävallan kouluista noin 25 prosenttia on
1-, 2- tai 3-huoneisia kouluja. Unescon mukaan (1989) yhdysluokkien määrä on merkittävä
Aasiassa ja Tyynen meren maissa kuten Kiinassa ja Intiassa: 420 000 ja 327 000 koulua.
Indonesiassa on noin 20000 koulua ja Malesiassa noin 1549 yhdysluokkakoulua. Pakista-
nissa 58 prosenttia opettajista opettaa useampaa kuin yhtä luokkaa kerrallaan. (Veenman
1995, 320–321.)

Pienen koulun opetusjärjestelyt eroavat suuresta kouluyksiköstä siten, että pienissä kou-
luissa opettaja opettaa samanaikaisesti kahta tai mahdollisesti useampaakin vuosiluokkaa.
Tätä kutsutaan yhdysluokkaopetukseksi (Pietilä 1978, Pirhonen 1993, 7). Englanninkieli-
sinä käsitteinä käytetään termejä multigrade class, combination class, mixed-age class,
split-grade class, double-grade class, dual-age tai vertically-grouped class. Oppilaat säilyt-
tävät kullekin kuuluvan aseman ja luokkaan kuuluvan opetussuunnitelman. (Mason &
Burns 1997, 5, 40, Veenman 1995, 319.)

Suomelle on tunnusomaista suuri pinta-ala, harva asutus ja pieni väestömäärä. Siten
hajallaan olevat pienet koulut ovat olennainen osa Suomen kouluverkostoa. Suomessa kak-
siopettajaisissa kouluissa on tavallisesti kaksi opetusryhmää, joista toinen muodostuu
luokista 1–2 ja toinen luokista 3–6. Kolmiopettajaisessa koulussa perusopetusryhmät muo-
dostuvat yleisimmin luokista 1–2, 3–4 ja 3–6. Oppilaat ovat siis opetusryhmissään hetero-
geenisiä, eri-ikäisiä. 1–2-luokan oppilaiden iät vaihtelevat 6–9 vuoteen ja 3–6-luokan oppi-
laiden iät 9–13 vuoteen. Jos esioppilaat ovat pienissä kouluissa, yleisimmin alkuopetus-
luokasta tulee E-2-luokka eli esioppilaat sijoitetaan 1–2-luokan yhteyteen. Jos esioppilaita
on runsaasti, yhdistetään ensimmäinen luokka esiopetuksen kanssa E-1-luokaksi tai perus-
tetaan oma esiopetusluokka tai esioppilaat kootaan usealta koululta yhteiseksi ryhmäksi. 



53
Suomessa käytetään yleensä vain termiä yhdysluokkaopetus, mutta englanninkielisellä
termillä multi-age-luokka erotetaan multigrade-luokasta. Multi-age-luokat muodostetaan
harkitusti kasvatuksellisen hyödyn takia eli sekoitetaan sekä ikä että luokka-asteet kasva-
tuksellisista syistä. Tavallisesti oppilas on tällöin kolme vuotta samassa luokassa.
Multi-age-ryhmittely on yksi luokattoman koulun tunnusmerkki, mutta opetus tapahtuu
luokkasysteemin viitekehyksessä ja oppilaat säilyttävät astenimikkeensä. (Mason & Burns
1997, 40, Veenman 1995, 319, 321.) Vaikka multi-age on usein ensimmäinen askel luokat-
tomuuteen, sitä myös pidetään kasvatusfilosofiana, joka läpäisee koko koulun organisaati-
ota (Anderson & Pavan 1993). Onpa väitetty, että lapset tarvitsevat vähemmän kuria, jos
opetussuunnitelmassa on järkeä heidän kannaltaan: ”yksi oppilas on esimerkkinä ja stimu-
laationa muille” (Chase & Doan 1999, 4).

Yhdysluokkaopetuksen piirteitä. Suomessa yhdysluokkaopetuksen etuja varsinkin sosi-
aaliseen kasvatukseen on eniten korostanut Matti Koskenniemi. Hän esittelee teoksissaan
(mm. Koskenniemi 1977, 282–283, Koskenniemi 1982, 132, 147–148, 244–245) Jenan yli-
opiston Peter Petersenin kehittämiä kansakoulun periaatteita, jotka ovat välillisesti vaikut-
taneet etenkin saksalaiseen koulumaailmaan mutta välillisesti laajemminkin. Jenan koulu
suljettiin poliittisista syistä vuonna 1950. Jenan koulussa eri lahjakkuustasolla olevat ja
luokat koostettiin useista vuosiluokista. Yhdysluokat olivat toisinaan yhteisessä työssä, toi-
sinaan kukin oppilas opiskeli itsekseen. Lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittamisessa
oppilaat jaettiin kehitystasonsa mukaisiin ryhmiin eikä otettu huomioon, monesko koulu-
vuosi heillä oli menossa. Yhdysluokka oli Jenan koulussa tärkeä kasvatustekijä. Kosken-
niemen (1982, 121) mukaan opetusryhmien tulisikin koostua eri-ikäisistä lapsista, jotka
edistävät toistensa kehitystä. Heterogeeninen luokka tarjoaa sosiaaliselle kehitykselle
enemmän mahdollisuuksia kuin homogeeninen. Eri-ikäiset lapset tasoittavat toisiaan, ja
koulussa voi olla hyvin perhemäinen ilmapiiri. (Koskenniemi 1982, 122–124, Laukkanen
ym. 1981, 164, Kalaoja 1990b, 9). 

Heterogeenisessa ryhmässä lapsen sosiaalinen status, esimerkiksi johtajuus, voi muut-
tua ryhmän oppilaskoostumuksen muuttuessa joka vuosi (Peltonen 1998). Yhdysluokassa-
han luokkaan tulee joka vuosi uusi ryhmä (uusi luokka) ja vastaavasti yksi osa ryhmästä
(ylin luokka) siirtyy muualle. Lapsella on siis hyvät mahdollisuudet harjoitella sosiaalisia
taitojaan, ja jokainen lapsi voi vuorollaan olla luokassa vanhimpien ryhmässä ylimmällä
luokalla. Toisaalta lapsilla on vähän vaihtoehtoja valita kaverinsa ja opettajansa, jos heillä
on vaikeuksia joissakin henkilösuhteissa. Pienen koulun yhdysluokassa lapset tottuvat itse-
näiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuuteen, koska opettajan on välillä ohjattava toisia
opetusryhmiä. Toisaalta Kimosen ja Nevalaisen (1995) mukaan ongelmallista voi olla neu-
vottelu- ja sovittelutaitojen vähäisyys ristiriitatilanteissa sekä tiedon prosessoiminen.
(Emt.) Yksilölliseen ohjaukseen ei yhdysluokassa opettajalla välttämättä jää paljon aikaa.
(Kalaoja 1990b, 9.)

Myös monissa ulkomaisissa tutkimuksissa (esimerkiksi Brofenbrenner 1970, Derscheid
1997, 150, Lane 1947, Whiting 1963) tuodaan esille eri-ikäisten lasten sosiaalistava vaiku-
tus toisiinsa. Kilpailu ja aggressio sekä kompromissien puute ovat usein säännönmukaisia
toimintoja samanikäisillä, kun sen sijaan eri-ikäisillä yhteistyö ja hienotunteisuus dominoi-
vat käytöstä. Tiukkojen ryhmien muodostaminen on enemmän aikuisten luoma systeemi
eikä se vastaa aivotutkimuksen tietoa optimaalisesta oppimisesta (Kandel & Hawkins
1992). Parkerin ja Asherin (1987) mukaan sekä saman ikäinen että eri-ikäinen kaveri ovat
kriittisen tärkeitä sosiaalisen kehityksen kannalta. Useiden tutkijoiden mukaan auttamista,
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jakamista, yhteistyötä ja vastuun kantamista täytyy harjoittaa (Radke-Yarrow, Zahn-Wax-
ler & Chapman 1983, Radke-Yarrow & Zahn-Waxler 1986). Vanhemmat lapset todennä-
köisesti käyttäytyvät hoivaavammin nuorempiaan kohtaan kuin oman ikäisiään kohtaan.
Pienempien vauvamaisuus saa aikaan hoivaamisen tunnetta.

Lisäksi nuoremmat pyytävät apua mieluummin vanhemmilta kuin samanikäisiltä lap-
silta (Whiting & Whiting, 1975), pitävät enemmän vanhemman lapsen opetuksesta kuin
samanikäisen opetuksesta ja pitävät nuoremmille opettamisesta enemmän kuin samanikäi-
sille opettamisesta (French 1984, McClellan 1991). Nuorempi lapsi tajuaa, että on realisti-
sempaa saada apua vanhemmalta kuin samanikäiseltä lapselta. Frenchin, Waasin, Strightin
ja Bakerin (1986) mukaan vanhemmat lapset, joilla on mahdollisuus ohjata nuorempia,
parantavat käytöstään. Myös opettajat multiage-luokassa pyytävät lapsia auttamaan toisi-
aan todennäköisemmin kuin eri-ikäisten luokassa. Nuoremmat lapset ovat vähemmän riip-
puvaisia opettajista kuin samanikäisten luokassa, jossa opettaja on ainut kypsyneempi hen-
kilö (Brownell 1990, Goldman 1981, Reuter & Yunik 1973, Ridgeway & Lawton 1965).
Kohlbergin (1968) ja Derscheidin (1997) mukaan moraalisen kehityksen sopimuksenvarai-
nen taso ylittyy aiemmin eri-ikäisten ryhmässä. Sopimuksenvarainen tasohan tarkoittaa
”jos raavit selkääni, minä raavin sinun”. Eri-ikäisillä ”takaisinmaksua” ei odoteta.

Vygotskyn mukaan yksilö oppii parhaiten yhteistyössä kokeneemman henkilön kanssa,
joka tarjoaa älyllistä tukea (”scaffoldia” -Zone of Proximal Development) (Rogoff 1990).
Nuorempien ja vanhempien lasten yhdessä leikkiminen saa aikaan kompleksisempia leik-
kejä kuin samanikäisillä, vaikkakin kognitiivinen konflikti kavereiden välillä on yleistä.
Tällainen kognitiivinen konflikti on välttämätön oppimisessa, koska se pakottaa ongelman
ratkaisuun, omien näkökantojen tarkasteluun. Lapset ajattelevat, muistavat ja tuottavat
enemmän omia ilmaisuja ja ovat muutenkin tuottavampia eri-ikäisten ryhmissä kuin
samanikäisten ryhmissä. (Chase & Doan 1999, 157–158, Goldman 1981, Kewley 1998, 31,
Mounts & Roopnarine 1987, Howes & Farver 1987.) 

Riitta-Liisa Korkeamäki (1996) tuo väitöskirjatutkimuksessaan mielenkiintoisesti esille
kaverien merkityksen luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Hän käyttää termiä sukeutuva
lukutaito selittämään emergent literacy -ilmiötä. Lapsi oppii asioita lukemisesta ja kirjoit-
tamisesta opettajan lisäksi myös toisten lasten kanssa ja avustuksella (Korkeamäki 2000,
61). Näin ollen ”apuopettajat” ovat tärkeitä oppimisessa. Kun lapsi on yhdysluokan esiope-
tuksessa, hän saa paljon tarjoumia (Korkeamäen (2000, 56) käyttämä termi) kieleen.
Vaikka hän ei osallistukaan aktiivisesti itse esimerkiksi ensimmäisen luokan tavuharjoituk-
siin, hän kuulee niitä ja voipa välillä kesken oman tekemisensä jäädä seuraamaan ensim-
mäisen tai toisen luokan opetusta ikään kuin huomaamattaan. Hänellä olisi myös mahdol-
lisuus tulla itse mukaan toisten ryhmien opetukseen. Esiopetusvuoden jälkeen esioppilaana
ollessaan lapsi on oppinut tavallaan kuin ”siinä sivussa” paljon lukemisesta ja kirjoittami-
sesta. Siis esioppilas on valinnut omalle kehitystasolleen sopivaa tarjoumaa ja siten itse
hyödyntänyt herkkyyskautensa lukemiseen, jolloin se on edistänyt hänen kielellistä kehi-
tystään. Voisi myös olettaa, että tarpeet lukemisen opetteluun ovat voimistuneet, koska
lapsi on ollut koko esiopetusvuoden kyseisten tarpeiden ympäristössä, jossa vanhemmat
oppilaat lukevat ja kirjoittavat. 

Myös matemaattisissa tehtävissä kaveriyhteistyö on todettu tehokkaaksi oppimisen hel-
pottajaksi. Kaveriyhteistyö yhdysluokassa korostuu, koska osa oppilaista on pätevämpiä.
(Tudge 1992, Tudge & Winterhof 1993.) Vertaisohjaajan käyttö hyödyttää lapsia, opettajia
ja itse ohjaajia tietokoneohjelmien opettelussa Wilsonin ja Wolodkon (2000, 1, 5) mielestä.
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He käyttivät vertaisohjaajia matemaattisen ohjelman ”The Logical Journey of the Zoombi-
nis” opettamisessa. ”Apuopettajan”, taitavamman oppilaan, rooli korostuu yhdysluokassa.
Lapset oppivat auttamaan toisiaan samalla tavalla kuin heitä on autettu (Korkeamäki 2000,
59) ja auttamistaitoja varmasti käytetään, koska yhdysluokassa ”autettavia”, nuorempia on
aina lähettyvillä. Opettaja voi nähdä antamansa auttamismallin toteutuvan käytännössä
heti.

Yhteenvedoksi yhdysluokan, multigrade–luokan, opetuksesta sopivat Veenmanin
(1995, 322) esittämät seuraavat kognitiiviset ja non-kognitiiviset edut:
1. Oppilailla on mahdollisuus muodostaa suhteita useampiin erilaisiin lapsiin kuin

perinteisessä saman iän luokassa, ja se johtaa suurempaan yhteenkuulumisen tuntee-
seen, tukeen, varmuuteen ja luottamukseen.

2. Opettaminen monimuotoisessa oppilasryhmässä vaatii yksilöllistä ohjausta.
3. Tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä edistävät ne vahvistetut asenteet ja

ominaisuudet, joita lapset saavat eläessään kompleksisessa ja muuttuvassa sosiaali-
sessa ympäristössä. 

4. Hitaampien, vanhempien oppilaiden itsetunto kasvaa, kun heitä pyydetään tutoreiksi
nuoremmille lapsille luokassa.

5. Turvallisempia opettaja-oppilas-suhteita muodostuu, kun oppilaat ovat samalla opet-
tajalla kaksi tai useamman vuoden. 

6. Syntyy vähemmän levottomuutta, koska ilmapiiri edistää akateemista prosessia mutta
myös sosiaalista kasvua.

7. Luo nuoremmille oppilaille tilaisuuden observoida, emuloida ja matkia suuren joukon
käytöstä; vanhemmilla oppilailla on mahdollisuus jakaa vastuuta kypsymättömäm-
mille ja tietämättömämmille oppilaille.

8. Lisää yhteistyötä ja muuta sosiaalista käytöstä ja siten vähentää kilpailupainetta ja
kurin tarvetta.

9. Alemman luokan lapset voivat rikastuttaa oppimistaan ottamalla vaarin materiaalista,
joka on tarkoitettu ylemmille luokille, kun taas vanhemmat oppilaat voivat hyötyä
tilaisuuksista esitellä materiaalia nuoremmille oppilaille.

10. Nykyiset kognitiivisen oppimisen käsitykset (Zone of proximal development ja cog-
nitive conflict) vahvistavat, että lapset, joiden kyvyt ovat samanlaiset mutta eivät
identtiset, voivat stimuloida toistensa ajatuksia ja kognitiivista kasvua.

11. Lopuksi: multi-age-ryhmittely helpottaa opetussuunnitelman laadintaa, koska tarkka
opetussuunnitelma ikään liittyvine odotuksineen on sopimaton suurelle osalle oppi-
laita. 

Toisaalta Mason ja Burns (1997, 3, 7, 13, 20, 22–25) esittävät kritiikkiä yhdysluokista
tehtyihin tutkimuksiin. Heidän mielestään monissa tutkimuksissa mukana olevissa yhdys-
luokissa ovat olleet vallalla erillisluokan toiminnot. Ei ole otettu huomioon tutkimushen-
kilöiden mielipiteitä ja observoituja tuloksia eikä tarkoituksellista hyvien oppilaiden ja
kokeneiden opettajien sijoittelua näihin luokkiin. Myös koulujen koko ja oppilaiden luku-
määrän mittasuhde yhdysluokassa kullakin luokka-asteella on jäänyt analysoimatta.
Yhdysluokkatutkimuskatsauksessaan Mason ja Burns päätyvät seuraaviin johtopäätök-
siin:
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1. Yhdysluokat, multigrade ja multi-age-luokat ovat perimmältään erilaisia kouluja ja
erilaisia luokkahuoneita organisaatiorakenteiltaan. Useimmat yhdysluokkaopettajat
opettavat erillisen opetussuunnitelman mukaan eri luokka-asteille lukemista ja mate-
matiikkaa ja yhden opetussuunnitelman mukaan luonnontieteitä ja sosiaalisia oppiai-
neista. Tämä opetustapa muuttaa opettajan ajan käyttöä luokassa: lisää
valmisteluaikaa, vähentää instruktioaikaa, lisää opettajan opettamisaikaa ja vaatii
monimutkaisempaa luokkahuonekäytäntöä kuin erillisluokassa. Nämä seikat saattavat
vaikeuttaa oppilaan oppimista ja vähentää opettajan motivaatiota.

2. Jotta eheä oppimisympäristö säilyy yhdysluokissa, opettajat tekevät enemmän työtä ja
rehtorit ohjaavat kokeneempia, parhaimpia opettajia ja itsenäisiä, hyviä oppilaita
yhdysluokkiin. 

3. Tutkimusten suunnittelussa ja tilastollisissa menetelmissä ei ole huomioitu valintame-
nettelyä. Lisäksi maaseutu- ja ympäri vuoden toimivat (year-round multitrack) koulut
saattavat tarjota epäsuoraa todistusaineistoa yhdysluokkien tehokkuudesta.

4. Yhdysluokkien ja erillisluokkien välillä ei johdonmukaisesti ole löydetty mitään eroja
oppimisessa tai affektiivisessa kehittymisessä.

Masonon ja Burnsin mukaan yhdysluokilla on ainakin pieni negatiivinen tiedollinen vai-
kutus, koska tuloksiin on vaikuttanut valintaperusteen positiivinen perusta ja opettajien
ahkerampi työskenteleminen yhdysluokissa. Negatiivista vaikutusta voi lisätä opettajien
matematiikan ja lukemistaitojen painotus opetuksessaan, jolloin luonnontieteiden ja sosi-
aalisten aineiden painotus vähenee. Lisäksi opettajien täytyy keskittyä eri opetussuunni-
telmiin, joten he eivät pysty keskittymään yksittäisen oppilaan tarpeisiin. On myös sivuu-
tettu yli luokkarajojen menevien ryhmittelyssä opetussuunnitelmaan liittyvät ongelmat,
esimerkiksi oppilaan siirtyminen uudelle luokalle hänen saatuaan jo alemmalla luokalla
ylemmän luokan opetussuunnitelman mukaista opetusta (kuten myös Pietilä 1978, 12).
(Mason & Burns 1997, 40–45.) 

Yhdysluokkaopetuksen eduista siis käydään keskustelua puolesta ja vastaan. Suomessa
ei juurikaan ole tähän keskusteluun osallistuttu suuresta yhdysluokkien määrästä huoli-
matta. Maaseutualueillahan pieni koulu on normi ja yhdysluokat tulevat varmasti aina kuu-
lumaan tärkeänä osana maamme kouluihin, kuten Kaikkonen ja Lindh (1990, 24) toteavat.
Siksikin tämän alueen tutkimusta pitäisi kehittää ja monipuolistaa. Simultaanioppimisen
edut mainitsevat myönteisesti Lauriala (1987, 53–54), Koskenniemi ja Hälinen (1970) sekä
Uusikylä ja Kansanen (1988, 2) kirjoituksissaan, mutta Suomesta puuttuu vielä Burnsin,
Masonin ja Veenmanin tutkimusten kaltainen keskustelu multi-age-ryhmistä. 

Yleisesti Suomessa tehty yhdysluokkatutkimus on liikkunut yhdysluokkaopetusjärjes-
telmätasolla, jossa pienten koulujen konteksti ja resurssit ovat jääneet lähes täysin käsitte-
lemättä. Muualla yhdysluokkaopetuksen kehittäminen on nähty osana pienten koulujen
kehittämistä. (Kalaoja 1990b, 2.) Kalaojan omissa tutkimuksissa onkin ansiokkaasti otettu
huomioon myös ympäristökonteksti. Samoin Suomesta puuttuu miltei tyystin keskustelu
eri-ikäisten oppimisesta toisiltaan, vaikka esimerkiksi myös päiväkodeissa lapset ovat
eri-ikäisiä pienten koulujen tapaan. Nyttemmin kyläkoulututkimus on lisääntynyt, esimer-
kiksi Jyväskylän yliopiston Tutkiva opettaja -verkoston ympärille on syntynyt erillinen
kyläkoulututkimusalue. Myös Oulun yliopistossa Kajaanin opettajankoulutuslaitokseen on
perustettu erillinen kyläkoulututkimusryhmä jatko-opintoryhmälle.
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Työtavat. Yhteistoiminnallisia opetusmuotoja käytetään yhdysluokassa, koska ne sopi-
vat hyvin heterogeeniseen luokkaan ja eri-ikäiset lapset oppivat toisiltaan. Oppimisessa
painotetaan yleisestikin yhteistoiminnallisen oppimisen keinoja ja omaa arviointia (Anti-
kainen 1986, 152, Kankaanranta & Tiihonen 1994, 202, Kohonen 1996). Monet oppivat
paremmin yhteistyössä, jossa menestyminen tuo onnistumisen koko ryhmälle. Hitaat lapset
hyötyvät saamastaan avusta. Pienen koulun työmuodoissa korostuu juhla, koska kaikissa
pienissä kouluissa järjestetään ainakin joulujuhla, usein kevätjuhla ja monesti koulu on
mukana myös muiden juhlien järjestämisessä kylän kanssa. Juhla on koulun vanhimpia
sosiaalisia kasvatustilanteita. Juhlassa ”opin sauna on tehokkaimmillaan” (Kansanen ym.
1980, 36, Koskenniemi 1943, 1982, Koskenniemi 1968, 237, Koskenniemi & Hälinen
1970, 161), kun yksilö voi kokea laajemman yhteisön ja elää siihen kuulumisen.

Esiopetuksen myötä yhdysluokissa leikkiminen, pelaaminen, askartelu ja satutuokiot
sekä joustavuus ovat lisääntyneet opettajien mielestä. Esiopetus on siten tuonut iloa ja eloa
kouluihin. (Peltonen 1998a, 123.)

Opettajankoulutus yhdysluokan opettajaksi Suomessa. Opettajankoulutuksen ei katsota
perehdyttävän kyläkoulun opettajan rooliin ja työhön (Viertola 1997, 16). Opetuskäytän-
nöissä ja metodeissa voidaan kopioida suurten koulujen toimintaa, koska ei ole saatu koke-
muksia pienistä kouluista. Epätarkoituksenmukainen opetussuunnitelma ilmenee yhdys-
luokkaoppitunnin hajanaisuutena, ja opetusta leimaa kiire. Opettaja tuntee usein kiirettä,
koska on hallittava monta luokkaa ja monta oppiainettakin yhtä aikaa. Ongelmana on siis
yhdysluokkaopetuksen ajankäyttö ja hitaiden ja nopeiden oppilaiden eriyttäminen. (Kala-
oja 1990a, 106–109.) Kalaojan (1991, 77) tutkimuksen mukaan opettajista 30 prosenttia oli
täysin samaa mieltä ja 65 prosenttia jokseenkin samaa mieltä, että nykyinen opettajankou-
lutus palvelee parhaiten isojen, kaupunkimaisten koulujen tarpeita. Vuosina 1986 ja 1987
Oulun opettajankoulutuslaitoksen kenttäharjoittelua ohjanneista opettajista (n=58) runsas
kolmannes koki, etteivät he olleet saaneet koulutusta yhdysluokkaopetukseen eivätkä
yleensäkään pienillä kouluilla toimimiseen. Jonkin verran koulutusta koki saaneensa 41
prosenttia opettajista. Maaseutupainotteisessa opettajankoulutuksessa teorian ja käytännön
integrointia on vaikeuttanut teoriatiedon vähäisyys tai sen täydellinen puuttuminen. Näin
on koettu esimerkiksi kenttäharjoitteluun kuuluvassa yhdysluokkaopetuksessa. (Emt. 109.)
Toisaalta nykyistä opettajankoulutusta toteutettaneen melko eri tavoin eri puolilla Suomea,
joten opettajankoulutuksen arvioiminen on jo toisen tutkimuksen tehtävä.

Korpisen (1996, 73) mielestä opettajien massakoulutus olisi lopetettava ja pyrittävä
yksilöllisempiin koulutusohjelmiin sekä kollegiaaliseen opiskeluun, jolla olisi kiinteät
yhteydet käytäntöön ja opettajan koko työhön (ks. myös Viljanen 1988, 39–42). Pienessä
koulussa opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen laatu korostuu ja tuntuu koko kouluyh-
teisössä selvästi. Ihmissuhdekoulutukseen pitäisikin panostaa. (Kohonen & Leppilampi
1994, Peltonen 1996, 26.) 

Suhtautuminen yhdysluokkiin. Useiden ulkomaisten tutkimusten mukaan vanhemmat ja
opettajat vastustavat multigrade-luokkia erityisesti kaupunkialueilla. Vanhemmat vastusta-
vat, koska uskovat, että lapset oppivat vähemmän multigrade-luokissa (Burns & Mason
1997, 20, Chase & Doan 1999, 159, Veenman 1995, 366). Opettajat vastustavat usein
yhdysluokkia, koska niihin liittyvät lisääntynyt työmäärä ja vaikeus yhdistää eri ikiä ja
kykyjä yhdysluokissa. (Bott Slaton, Atwood, Shake & Hales 1977, 13, Mason & Burns
1995, 42, Pratt & Treasy 1986, Veenman 1995, 366). Bott Slaton ynnä muut (1977, 13) kui-
tenkin huomauttavat, että kokeneet opettajat eivät automaattisesti torju uudistuksia.
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Yhdysluokissa opettajat voivat opettaa erillisen luokka-asteopetussuunnitelman
mukaan kaikille luokille, yhden opetussuunnitelman mukaan koko luokalle, joissakin
aineissa kahdelle ryhmälle ja muissa oppiaineissa koko luokalle. Lisäksi he voivat opettaa
erillisen luokka-asteopetussuunnitelman mukaan samalle luokka-asteelle tai ryhmälle yli
luokkarajojen. (Mason & Burns 1997, 40.) Yhdysluokissa suosituin metodi on opettaa
läksy yhdelle luokalle, kun toinen luokka työskentelee. Tällaisessa sekoitusryhmästrategi-
assa luokka jaetaan eri ryhmiin joissakin aineissa, yleensä matematiikassa ja lukemisessa
ja kirjoittamisessa, ja opetetaan yhtenä ryhmänä muissa aineissa. Tämä toteutustapa puo-
littaa kunkin ryhmän individualistisen ajan puoleen, lisää yksilöllistä työtä, lisää oppilaiden
odotteluaikaa saada ohjausta opettajalta ja vaatii huomattavan paljon työtä opettajalta.
(Mason & Burns 1995, 42–43, Mason & Burns 1997, 12, 18, 21.) Uskoisin tämän sekoitus-
ryhmämetodin olevan hyvin yleinen myös Suomessa.

Kun opettajan aika jakaantuu kahden tai useamman ryhmän välille, oppilaat yhdysluo-
kissa eivät välttämättä opi toisiltaan eikä oppiminen ole kolloboratiivinen tapahtuma. Oppi-
laita kuitenkin ryhmitellään harvoin yli luokkarajojen. Muun muassa Slavin (1987) on
osoittanut, että yli luokkarajojen ryhmittely voi saada aikaan positiivisia saavutuseroja ja
antaa opettajalle enemmän aikaa suoraan ohjaukseen. Epätehokkaan ryhmittelyn käyttö ja
erillisluokan instruktioon luottaminen minimoi yhdysluokan positiiviset vaikutukset. Oppi-
mispakettien, oppimisasemien tai pienten ryhmien muodostaminen tuottavat enemmän
suoraa ohjausaikaa. Yleisesti opettajat yhdysluokissa ovat huonosti orientoituneita opetta-
maan kahta tai useampaa luokkaa samaan aikaan eikä heillä ehkä ole sopivia opetusmate-
riaaleja, jotka sopivat yhdysluokkaopetukseen. Riittämätön koulutus ja opetusmateriaalin
puute saattaa voimistaa opettajien asenteita yhdysluokkaopetusta kohtaan ja auttaa säilyt-
tämään erillisluokan normina kasvatuskäytäntöön. (Veenman 1995, 370–371.) Masonin ja
Burnsin (1995) mukaan harvat opettajat keskustelevat kehityksellisistä lähestymistavoista
multi-age-luokissa. Tämä johtuu siitä, että ei tunneta lapsen kehitykseen liittyviä teorioita
eikä osata ottaa huomioon kontekstuaalisia opettamisen ehtoja yhdysluokissa. 

Tutkimuksissa eri aikoina ja eri maissa on tuotu esille samoja ongelmia ja huolia yhdys-
luokkien opetuksesta: ajan puute opettaa vaadittu sisältö ja ajan puute yksilölliseen ohjauk-
seen ja huolenpitoon, suurempi työmäärä, puute tarvittavista luokkahuonetaidoista ja kun-
nollisesta valmistautumisesta opettajakoulutuksessa, riittämättömät materiaalit ja vanhem-
pien huolet lastensa kognitiivisista taidoista (esimerkiksi Kalaoja 1990a, 106–109). Nämä
ongelmat ja huolet ovat vahvempia kaupunkialueilla kuin perinteisillä maaseutualueilla,
joilla pieni koulu on normi. Kanadalaisista opettajista ilmoitti melkein 80 prosenttia, että
yhdysluokat oli määrätty heille eivätkä he olleet mielestään saaneet mitään koulutusta
yhdysluokkatyöskentelyyn. Puolet rehtoreista oli sitä mieltä, että vanhemmat ovat negatii-
visia tai hyvin negatiivisia yhdysluokkien suhteen. Rehtoreista se kuitenkin johtui vanhem-
pien ymmärtämisen puutteesta. Yleensä vanhemmat ja opettajat haluavat perinteisen yksi-
asteisen luokan. (Mason & Burns 1997, 21, Veenman 1995, 322–324.) 

Suomessa 1980-luvun loppupuolella tehdyn Kalaojan (1988 b) tutkimuksen mukaan
maaseudun opettajat viihtyvät maaseudulla lähes sataprosenttisesti, maaseudulta kotoisin
olevat viihtyvät parhaiten. Viihtymistä samoin kuin viihtymättömyyttä lisäävät yhteisöte-
kijät ja koulutekijät. Koetaan, että maaseudulla on hyvät harrastusmahdollisuudet mutta
asukkaiden uteliaisuus tai juoruilu häiritsevät. Työtä pidetään itsenäisenä, jossa hyvää on
pieni luokkakoko, toisaalta yhdysluokkaopetus tai koulutilojen puutteellisuus nähdään
viihtymättömyyttä lisäävinä seikkoina. (Emt.) 
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Suomalaisten opettajien suhtautuminen maaseutukouluihin näyttää siis eroavan huo-
mattavasti esimerkiksi kanadalaisten opettajien suhtautumisesta. Samoin yhdysluokkien
opettajien koulutus kuten yleensäkin opettajien koulutus voi olla hyvinkin erilaista eri
maissa ja siksi kattavan vertailun tekeminen vaatisi jo oman tutkimuksensa. 

Fyysiset puitteet. Ympäristöministeriön tuottamassa julkaisussa (1992) todetaan, että
pienissä kouluissa lapsella on mahdollisuuksia – oikeuksia ja velvollisuuksia – toimia eri-
laisissa tehtävissä ja saada niistä oman todellisuutensa rakentamisen aineksia. Pienillä kou-
luilla on yleensä monipuolinen, puolivilli ympäristö lapsille pihoineen, joissa on puita,
kiviä, hiekkaa ja nurmikkoa. Lähistöllä on myös urheilukenttä, metsää ja peltoa, luonto.
Lapsilla on mahdollisuus rakentaa risumajoja ja lumilinnoja. Puitteet eivät ole liian val-
miita vaan antavat tilaa jatkokehittelyyn. Fyysinen ympäristö pienelle oppilaalle pienessä
koulussa onkin usein luonnollisen hyvä. Omat kokemukset, elämykset ja toiminnot vahvis-
tavat ympäristösuhdetta. Opettajien täytyy vain hyödyntää lähellä oleva luonto ja antaa
aikaa lapsille ympäristön kohteiden ja ilmiöiden tarkasteluun (Aho 1997, 28, Sepänmaa
2001, 18–20). Koulurakennus on elävän kylän kulttuuri- ja toimintakeskus ja maisemalli-
nen kiintopiste. Ympäristöllisinä etuina voi myös pitää maaseudun rauhallista elämäntapaa
(Kalaoja 1990b, 2). 

Siekkisen (1999) tutkimuksen mukaan alle seitsemänvuotiaiden belgialaisten ja suoma-
laisten lasten päivittäisissä toiminnoissa suomalaisilla lapsilla on enemmän ja useammin
ulkoleikkejä ja ulkotoimintoja kuin belgialaisilla. Suomalaiset opettajat huolehtivat lasten
urheilusta ja yleensä lapsen persoonallisista asioista belgialaisia opettajia enemmän (emt.
128). Suomalaisuuteen siis kuuluu reippaus ja liikunta, mehän olemme tottuneet pärjää-
mään talvellakin kylmässä ilmastossa. Tutkimusten mukaan ulkoleikit rauhoittavat lasta,
koska ne tuottavat runsaasti voimakkaita lihas-nivelaistimuksia ja fyysisen rasituksen
(Danner, Jämsä-Taskinen, Lehtola & Rissanen 1995). Varsinkin pienen koulun on helppo
luonnollisen ympäristönsä avulla toteuttaa lasten ulkoliikuntatoiveet. Pienten koulujen
pedagogiikassa pitäisikin korostaa enemmän omia vahvuusalueita, esimerkiksi opettamista
läheisessä luonnossa liikkumiseen. Motoriikan kehittäminen lapsuudessa ei ole yhdenteke-
vää, koska sillä on voimakas yhteys kognitiivisen kompetenssin ja sosiaalisten taitojen
kehittymiseen (muun muassa Ayres 1992, 95, 139, Lehmuskallio 1997, 99, Linnilä 2000,
55, Ruoho & Komonen 1990, 3).

Kalaojan (1991) mielestä maaseutukouluilla ja -opettajilla on laaja-alainen rooli ja
suhde ympäröivään yhteisöön. Toisaalta koulujen rooli muodostuu erilaiseksi erilaisissa
yhteisöissä. Opettajapersoonalla ja koulun traditiolla on merkitystä koulun ja yhteisön
yhteistoimintaan (kuten Kalaoja 1988a). Planelin (1996, 19) mukaan tärkeintä opetuksessa
on huomioida fyysinen ympäristö ja konteksti. Pedagogiaa onkin kääntää kulttuuriset arvot
ja odotukset oppimiseksi (emt.).

Kuusivuotiaiden kouluun mukaantulon myötä oppimisympäristöt ovat muuttuneet lap-
siläheisiksi myös sisäpuolelta. Luokkiin on tullut leikki- ja leponurkkauksia, oppimispe-
lejä, leikkivälineitä ja informaalia kalustoa, esimerkiksi ryhmäpöytiä. (Peltonen 1998, 97,
122.) Esiopetus on siis muuttanut koulun ilmapiiriä informaalimmaksi. Koulu ei ole enää
niin koulumainen. Koulumaisuudellahan on tarkoitettu hiljaisena pulpetissa istumista, eri-
laisia viivytyksiä ja odottelua, kieltävää ja käskevä opetustapaa, kuuliaisuutta ja tiukkaa
sääntöjen noudattamista, keskeytyksiä ja sosiaalista hajaannusta (Lauriala & Kukkonen
1989, 94, Jackson 1968, Ojala 1985, 107). Kaluston muuttuminen ja leikkivälineistön



60
lisääntyminen ovat siis osaltaan vaikuttaneet myös työtapojen ja ilmapiirin muuttumiseen
koulussa.

Tämä luku sivusi opetuksen laatua pienissä kouluissa, mutta seuraavassa luvussa käyn
tarkemmin selvittämään opetuksen, erityisesti esiopetuksen laatua ja arviointia tämän tut-
kimuksen kannalta. Selvitän erikseen koulutoimen ja päivähoidon arviointia, koska pienten
koulujen lapset voivat saada esiopetusta joko koulutoimessa tai sosiaalitoimessa.



3 Opetuksen laatu ja arviointi

3.1 Keskeisiä käsitteitä ja arviointia yleisesti koulutoimessa ja perus-
turvan päivähoidossa

Laatu liittyy kiinteästi arviointiin. Lillrankin (1998, 19) mukaan ”laatu koskee vain toi-
mitteita, joita voi mitata tai arvioida. Jos ei ole mitään tapaa erottaa hyvää huonosta, mil-
lään ei ole mitään väliä, eikä siis ole laatuakaan”. Laatu siis rakentuu tietyistä osatekijöis-
tä ja eri tavalla jokaiselle yksilölle, joilla kullakin on omat näkemyksensä. Näkemykset
vaihtelevat eri aikoina ja alueellisesti. Siksi laadun määrittelyyn pitäisi kaikkien, joita pal-
velu koskettaa, osallistua. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen
1999, 55.) Tässä tutkimuksessa kysynkin esiopetuksen järjestämisen laadusta lapsilta,
vanhemmilta, opettajilta ja hallinnon edustajilta.

Laadunhallinta on taas toimintatapa, jonka avulla lapset, vanhemmat, henkilökunta ja
hallinto yhdessä arvioivat ja kehittävät toimintaa tavoitteiden suuntaisesti. Laadukkaan toi-
minnan kehittämistyö tapahtuu viime kädessä paikallistasolla, mutta laadukas toiminta
perustuu kansallisella tasolla laissa ja sopimuksissa määriteltyihin laatuvaatimuksiin. Laa-
dunarvioinnin tehtävänä on kontrolloida ja viestittää päättäjille, että laadun minimitaso
toteutuu. (Emt. 57–59.) Tämän tutkimuksen laadun määrittelyä kuvastaa parhaiten Nikka-
sen ja Lyytisen (1994, 132) määritelmä, joka on koottu yhdistelemällä eri näkökulmia laa-
dusta. Tässä määritelmässä korostuvat asiakkaan tarpeet. Tutkimuksen asiakas on lapsi,
jonka tarpeet nähdään etusijalla esiopetuksen järjestämisessä. Määritelmä kuuluu:

”Laatu on toimintaprosessien, palvelujen ja tuotosten niiden ominaispiirteiden
kokonaisuus, jolla on merkitystä asiakkaalle ja jolla kyetään tyydyttämään sisäisen
tai ulkoisen asiakkaan määrittelemiä ja edellyttämiä tarpeita ja jopa ylittämään
hänen odottamansa tarvetyydytys.” (Emt.)

Arviointi-käsitettä vastaavia englanninkielisiä termejä ovat esimerkiksi evaluation,
apraisal ja assesment. Laukkasen mukaan (1994) evaluaatio-termi tarkoittaa laajojen pro-
sessien, innovaatioiden ja koulutusohjelmien arvon ja laadun määrittämistä. Apraisal-ter-
mi liittyy opettajien, rehtorien ja yleensä henkilökunnan toiminnan arviointiin ja asses-
ment liittyy tietoihin koulutuspalvelujen käyttäjistä koulusaavutusten arvioinnissa. Hur-
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me ja Pesonen (1974, 327) pitävät evaluoida-verbin suomalaisena vastikkeena sanoja
arvioida, laskea ja arvottaa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan esiopetuksen järjestämistä
pienten koulujen lapsille eli on kyse laajasta koulutusohjelmasta eli evaluaatiosta. Tätä
tutkimusta voi toivottavasti käyttää päätöksenteon apuna eli tämän tutkimuksen arvioin-
nin määritelmäksi sopii Bestin (1977, 13) ja Nikkasen (1986, 26–27) esittämä määritel-
mä:

”Evaluaatio eli arviointi pyrkii määrittelemään tietyn kasvatuksen ja koulutuksen
tuotteen, prosessin tai ohjelman niin, että se toimii päätöksenteon apuna.”

Tarve lisätä arviointia on lisääntynyt joka koulussa, koska uusi perusopetuslaki N:o 628/
1998 (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999) vaatii sitä. Näin myös koulussa järjestettävä esi-
opetus liittyy tähän arviointiin. Perusopetuslain kolmannessa pykälässä sanotaan: 

”Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen
toteutumista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.
Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta
sekä osallistua 3 momentin mukaiseen ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
Opetushallitus huolehtii asianomaisen ministeriön päättämien perusteiden
mukaisesti arvioinnin kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta.
Ministeriö voi antaa yksittäisen arvioinnin suorittamisen myös muun kuin
opetushallituksen tehtäväksi. Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa” (POL
3§).

Koulutoimessa arviointia tekee opetushallitus opetusministeriön käskystä, lääninhallituk-
set opetushallituksen käskystä, kunnat lääninhallitusten käskystä ja perusopetuslain
perusteella. Kunnat arvioivat antamaansa opetusta, koulut omaa toimintaansa ja opettajat
sekä oppilaat omaa työtään. Opetushallitus tekee valtakunnallisia oppimistulosten arvi-
ointeja. Seuraavassa kuviossa näkyvät arvioinnin eri tahot.

Kuvio 6. Arviointi koulutoimessa (mukailtu Kulojärvi 2000, 1).

Koulut tarvitsevat tietoa toimintansa kehittämiseen, kunnat hallinnon käyttöön ja kan-
sallisella tasolla tarvitaan tietoa koulutuspoliittisten linjausten toteutumisesta.

Oppilaitosten tulosta voidaan arvioida monessa suhteessa. Lyytinen (1993, 6) on käyt-
tänyt tulosulottuvuuksia, joita ovat vaikuttavuustulokset (esimerkiksi osaamiskokemukset,
itsensä kehittämishalu, tavoitteiden saavuttamisaste), laatutulokset (esimerkiksi koulutus-
palveluiden laatu, oppimisympäristön laatu, oppijoiden tarpeiden tuntemus), kehitystulok-
set (esimerkiksi innovaatiot, uudet yhteistyömuodot, uudet opetusmenetelmät), yhteisölli-
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sen toimivuuden tulokset (esimerkiksi organisaatiokulttuuri, ilmapiiri, työtyytyväisyys) ja
taloudellisuus- ja tuottavuustulokset (kustannustehokkuus, kannattavuus).

Opetushallituksen koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli on samantyylinen, mutta
siinä tyydytään esittämään kolme ulottuvuutta: tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus.
Vaikuttavuus on keskeisin ulottuvuus tuloksellisuudessa, ja sitä on vaikea arvioida. Koulu-
tus on vaikuttavaa, kun sen tuottamat valmiudet laadullisesti ja määrällisesti edistävät yksi-
lön henkistä kasvua ja yhteiskunnan, työelämän ja kulttuurin kehitystä. Tehokasta koulutus
on silloin, kun koulutusjärjestelmän, opetushallinnon ja opetusjärjestelyjen toimivuus,
joustavuus ja ajoitus ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset. Taloudellista koulutus on
silloin, kun koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
optimaalisesti ja resurssien määrä on tarkoituksenmukainen tuotettujen koulutuspalvelui-
den määrän sekä palvelutuotannon rakenteen ja organisoinnin kannalta. (Opetushallitus
1995, 8, 16–17.)

Opetusministeriön (1997) ”Koulutuksen arviointistrategian” mukaan opetustoimen
arviointi perustuu seuranta-, tutkimus- ja asiantuntijatietoon sekä kansainvälisiin vertailui-
hin. Systemaattista oppimistuloksien arviointijärjestelmää varten on perustettu opetushal-
lituksen koepankki. Oppilaitosten arviointi on siltikin ongelmallista. Hämäläinen (1994,
60) esittää ongelmakohtina seuraavia asioita:

– arviointikriteerien valinta on vaikeaa
– arvioinnin toteuttamisen oppiminen vie pitkän ajan
– arviot ovat usein kuvauksia eivätkä kriittisiä selontekoja
– arviointituloksia ei käytetä hyväksi
– tuloksia on vaikea verrata oppilaitosten välillä
– arviointi suoritetaan vain ulkoisesta määräyksestä eikä siihen sitouduta
– arviointi aiheuttaa pelkoa tulosten käytöstä esimerkiksi resurssien jaon pohjana.

Keskeistä lieneekin, tarjotaanko yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikille vai valitaan-
ko laadun takaamiseksi ne kohteet ja ryhmät, joihin panostetaan enemmän (kuten Koski-
nen 1997, 94). 

Indikaattorien kehittely on yksi tuloksellisuuden arvioinnin nykysuuntaus. Dar-
ling-Hammond (1994, 357) määrittelee indikaattorin: ”Indikaattori on yksittäinen tai
yhdistetty tilastotieto, joka heijastaa järjestelmän tärkeitä piirteitä.” Indikaattorit ryhmitel-
lään niiden sisällön mukaan, jolloin esimerkiksi prosessi-indikaattorit kuvaavat koulun toi-
mintaa. Näin koulujen olosuhteita muuttamalla voidaan nostaa oppilaiden tulostasoa (Hop-
kins 1994a). 

Annalan (1998, 75–76) mielestä Grayn (1990) esittämä indikaattorijärjestelmä on hyvin
toteuttamiskelpoinen. Tässä järjestelmässä indikaattorit keskittyvät tärkeisiin päämääriin
eivätkä kiinnitä huomiota prosesseihin eivätkä kontekstiin. Nämä kolme koulun tulokselli-
suusindikaattoria koulun tehokkuustutkimuksessa ovat oppilaiden edistyminen, oppilaiden
tyytyväisyys ja oppilaiden ja opettajien väliset suhteet.

Indikaattorien avulla saatavaa tietoa tarkasteltaessa on huomattava, että esimerkiksi
kahden vuoden takaiset indikaattorit eivät ehkä enää anna oikeaa kuvaa. Sitä paitsi nykyiset
koulutusresurssit ovat saattaneet muuttua kireän talouden vuoksi. Sama koskee päätäntä-
valtaa kuvaavia indikaattoreita: esimerkiksi säädökset ovat saattaneet muuttua. Viitevuo-
den jälkeinen kehitys ei näy indikaattorien luvuissa eivätkä indikaattorit anna suoraa toi-
mintamallia. Siis indikaattorien keskeinen funktio on saada aikaan keskustelua koulutuspo-
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litiikan vaikutuksista. Kansainvälisten indikaattorien pohjalta Suomessa on mietitty, miten
tulisi suhtautua esiopetuksen laajuuteen tai kouluuntuloikään ja mitkä koulutuspolitiik-
kamme piirteet voisivat selittää hyvää menestystä lukutaitotutkimuksissa. (Laukkanen
1994, 124, 126.)

Arviointipolitiikka Suomessa on vasta muotoutumassa, kuten Laukkanen (1994, 77–79)
toteaa. Toisaalta arviointi on muuttuva prosessi, joka ei koskaan voikaan olla valmis. Arvi-
oinnin rooli on muuttunut valtion hallinnon desentralisaatiopolitiikan vuoksi, jossa päätän-
tävaltaa on siirretty keskushallinnosta mahdollisimman alas. Kuitenkin arviointi on osa
päätäntä- ja ohjausjärjestelmää (Annala 1998, 12). Arviointi, kuten Hopkins (1994b, myös
Annala 1998, 72, Jakku-Sihvonen ym. 1994, Koppinen, Korpinen & Pollari 1999, 8) toteaa,
tulee yhdistää kehittämiseen. Arvioinnista on hyötyä vain, jos sen tulokset auttavat hallin-
non virkamiehiä, rehtoreita ja opettajia parantamaan opetussuunnitelman sisältöä ja opetus-
prosessien laatua kunnissaan, kouluissaan ja luokissaan. Parhaimmillaan arviointi saa myös
vanhemmat kiinnostumaan ja kehittämään koulun työtä. 

Yleensä koulutoimessa arviointi liitetään usein oppilasarviointiin, jossa oppilaiden
tuloksia mitataan. Tällaisen arvioinnin tuloksia esitän luvussa 3.4. Tarkastelun avulla sel-
viää, kuinka suomalaiset erikokoisista kouluista tulevat lapset ovat pärjänneet oppimistu-
losten vertailussa, vaikka he eivät ole saaneet järjestelmällistä esiopetusta. 

Koulutoimessa esiopetusta saavat lapset tulevat kouluun aikana, jolloin arviointia on
tehtävä jo lain nojalla. Mielenkiintoista onkin seurata, millaiseksi esiopetuksen arviointi
koulutoimessa muotoutuu. Tähän mennessä lääninhallitukset ovat arvioineet lähinnä esi-
opetuksen toteutumista kunnissa. ”Lasten tasolle” ei ole vielä päästy, lapsilta itseltään ei ole
kysytty tai heidän oppimiseensa liittyvien tavoitteiden saavuttamisen astetta tai oppimistoi-
minnan onnistuneisuutta ei ole arvioitu.

Arviointi päivähoidossa. Kun lapsi saa esiopetusta päivähoidossa, arvioiminen kuuluu
perusturvatoimelle. Myös päivähoidossa arviointia on lisättävä, koska laadukkaan palvelun
tuottaminen vaatii kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja päivähoito on jul-
kinen palvelu.

Lasten päivähoito- ja esiopetuspalvelujen laadusta Euroopan yhteisöjen komission las-
tenhoitoa ja muita toimenpiteitä käsittelevällä Verkostolla (1996) on seuraavanlaisia olet-
tamuksia:

– laatu on suhteellinen käsite, joka perustuu arvoihin ja mielipiteisiin
– laadun määrittäminen on prosessi
– prosessin tulisi olla osallistuva ja demokraattinen ja siihen tulisi kuulua erilaisia las-

ten, vanhempien ja perheiden muodostamia ryhmiä sekä ammattilaisia, jotka työs-
kentelevät päivähoitopalveluissa

– edellä mainittujen ryhmien tarpeet, näkökulmat ja arvot saattavat poiketa toisistaan
– laadun määrittäminen tulee nähdä dynaamisena ja jatkuvana prosessina, johon sisäl-

tyy säännöllistä uudelleentarkastelua ja jossa ei koskaan saavuteta lopullista, objektii-
vista muotoa.

Euroopan Verkosto ei yritäkään säätää yleispäteviä standardeja tai järjestelmiä koko
Euroopan alueelle. Verkosto korostaa jo aiemmin Euroopan komission (Valkoinen kirja
Euroopan sosiaalipolitiikasta 1994) esittämää määrällisten ja laadullisten tavoitteiden
käyttöä lastenhoidon järjestämisen parantamiseksi sekä toimintaa laadun määrittämisek-
si, valvomiseksi, kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. (Lasten päivähoidon ja esiopetuksen
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laatutavoitteet 1996, 7, 8.) Niinpä Verkosto ehdottaa kymmenen vuoden toimintaohjel-
maa, jossa esitetään 40 tavoitetta seuraaviin 9 alueeseen: toimintalinjat, rahoitus, palvelu-
tasot ja palvelumuodot, kasvatus ja esiopetus, henkilökunnan määrä, henkilökunnan työ
ja koulutus, ympäristö ja terveys, vanhemmat ja yhteiskunta sekä suoritus. Verkosto
uskoo kaikkien jäsenmaiden voivan saavuttaa tavoitteet kymmenen vuoden kuluessa pai-
kallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. (Emt. 9, 32.) Siis Verkos-
ton mukaan esiopetus toteutetaan vuoteen 2006 mennessä jokaisessa Euroopan maassa.

K. Alison Clarke-Stewart (Phillips 1987, 105) tuo esille päivähoidon tutkimuksen aalto-
maisuuden laadullisuutta pohdittaessa. Tutkimuksen ensimmäisessä aallossa 1970-luvulla
kysyttiin: ”Onko lastenhoito hyvä vai huono?” Toisessa aallossa 1970-luvun lopulla kysyt-
tiin: ”Mitkä ovat erilaisten lastenhoitojärjestelyjen vaikutukset?” Nyt kolmannessa aallossa
kysytään monimutkaisempia kysymyksiä kuten: ”Kuinka lastenhoidon ominaisuudet
yhdistetään perhetekijöiden kanssa, jotta lapsen kehitykseen vaikutetaan?” Tämä sama aal-
tomaisuus on näkynyt esiopetuksen järjestämisessä. Ensin pohdittiin, onko esiopetus hyvä
vai huono asia, sitten mitä hyötyä esiopetuksesta mahdollisesti on ja nyt pohditaan, miksi
kaikki lapset eivät tule esiopetukseen tai miten esiopetus muuttaa alkuopetuksen sisältöä.

Clarke-Stewart (Phillips 1987) korostaa päivähoidossa lapsen interaktion tiheyttä, ver-
baalisuutta ja kasvatuksellisuutta hoitoa antavan aikuisen kanssa, tarkoitustaan vastaavaa
aikuinen-lapsi-suhdelukua (vanhemmilla esikoululaisilla ei alhaisempi kuin 1: 12) ja järke-
vää ryhmäkokoa (ei suurempi kuin 25). Lisäksi hoitoa antavalla olisi oltava jonkin asteinen
professionaalinen ja ajallinen kokemus lasten hoidosta eikä lapsia saisi jättää viettämään
aikaansa tavoitteettomiin leikkeihin keskenään. Myös olisi vertailtava lasten edistymistä
erilaisissa ryhmissä ja toteutettava erilaisia kokeiluja. (Emt. 118–119.)

Suomalaisen päivähoidon järjestämisessä ja perusturvan esiopetuksessa Clarke-Stewar-
din esittämät seikat ovat itsestään selvyyksiä, ainakin teoriassa. Suomalaista päivähoitoa
pidetäänkin korkeatasoisena monipuolisten vaihtoehtojen, hyvien päiväkotitilojen, koulu-
tetun henkilöstön sekä varsinkin hoidon ja opetuksen yhdistämisen (educare) vuoksi. Päi-
vähoitolaki ja -asetus ovat taanneet juuri laatua. Kuitenkin päivähoitomme kehittäminen on
painottunut määrään ja kunnat ovat joutuneet järjestämään päivähoitopaikat kaikille paik-
kaa anoneille myös niukkenevien resurssien aikana. 

Nivalan (1999, 208) mielestä päivähoidon arkidiskurssia hallitsee tulosjohtaminen
kuten muussakin suomalaisessa julkishallinnossa. Sisäistä ja ulkoista tehokkuutta on
mitattu pelkästään määrällisten mittareiden avulla. Pedagogiikkaan liittyvää tavoitteiden
saavuttamisen astetta (vaikuttavuutta) tai kasvun tukemisen ja oppimistoiminnan onnistu-
neisuutta (tuloksellisuutta) ei Suomen kunnissa vielä juurikaan arvioida. (Emt.)

Pieneen kouluun tulevat lapset ovat voineet saada esiopetusta koulu- tai sosiaalitoimen
alaisuudessa. Kummallakaan hallinnonalalla esiopetuksen sisällön arviointia ei vielä ole.
Koulupuolella indikaattorien avulla selvitetään lähinnä oppimistuloksia, joissa esioppilaat
eivät, ainakaan vielä, ole olleet mukana, ja sosiaalitoimessa arviointitoiminta on keskitty-
nyt lähinnä oppimisympäristön määrällisten laatuvaatimusten arviointiin. Kumpikin hallin-
nonala pitää arviointia prosessina ja tärkeänä sitä, että kaikki osapuolet voivat osallistua
arviointiin.

Arviointiprosessi esiopetuksessa on siis kesken sekä koulu- että perusturvapuolella,
mutta muutama asiantuntija Suomessa on ottanut kantaa esiopetuksen järjestämiseen. Seu-
raavassa luvussa esittelenkin näiden asiantuntijoiden esittämiä ajatuksia esiopetuksen laa-
dusta.
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3.2 Esiopetuksen arviointia

Ojala ja Siekkinen (1998, 12, 15) tulevat valtakunnallista esi- ja alkuopetuksen akvaario-
projektia arvioidessaan tulokseen, että meiltä Suomessa puuttuu laadun pohdinta ja meil-
lä pyritään välttämään teoreettista pohdintaa lapsen kehittymisestä ja oppimisesta. Valta-
kunnallisilla esiopetuskokeiluilla ei ole saatu olennaisia muutoksia opetukseen, koska ne
eivät ole täyttäneet tieteellisiä vaatimuksia. Huomio täytyykin kiinnittää pedagogisen
uudistamisen laatuun, joka muodostuu seuraavista asioista:
1. Taustateoriat, käsitejärjestelmät
2. Kattavuus ja tarkkuus: mietittävä, minkä ikäisille suunnitelma tehdään, otettava huo-

mioon kaikki kehitysalueet, korostettava lapsen aktiivisuutta ja itsetuntoa
3. Laadintaprosessi: ketkä laativat, materiaalit, menetelmät, arviointi
4. Toteuttaminen, vierailut, yhteistyötahot
5. Arviointi: lastentarhanopettajat ja luokanopettajat yhdessä.

Keskeisin haaste on lapsen oppimiskokemusten jatkuvuus esiopetuksesta kouluun. Jatku-
vuutta saadaan aikaan a) ottamalla vanhemmat mukaan tasavertaisina kumppaneina b)
esi- ja peruskoulun opettajan yhteyksien säännöllisyydellä c) erityisopettajan kanssa käy-
tävällä yhteistyöllä, hänen vierailuillaan luokkiin d) lapsen kehityksen ja oppimisen syste-
maattisella jatkuvalla seurannalla e) tarjoamalla jatkuvuutta esikoulusta kouluun, tarjo-
amalla koulukokemuksia vaiheittain, ei yhtäkkiä, tutustuttamalla lapsia koulun tiloihin ja
ihmisiin sekä saamalla aikaan turvallisuuden tunnetta lapsissa. (Emt. 63–66.)

Hujalan ynnä muiden (1999, 148–149) mielestä laatutavoitteet varhaiskasvatukseen
ovat samansuuntaiset kuin Ojalalla ja Siekkisellä. He korostavat varsinkin lapsen aktiivi-
suutta ja lapselle merkityksellistä toimintaa kuten leikkiä ja omia projekteja. Myös he
korostavat lapsen myönteisen minäkuvan kehittämistä. Hujala ynnä muut korostavat laatu-
vaatimuksissa lapsen omaa ympäristöä ja tarpeita. Aikuinen on tukemassa ja ohjaamassa
lasta silloin, kun lapsi tarvitsee, mutta osaa väistyä lapsen edistyessä. Toisaalta aikuinen luo
lapselle motivoivia ja haasteellisia oppimistilanteita. Myös Hujala ja kumppanit pitävät tär-
keänä teorioiden tuntemusta ohjausstrategioissa ja kuntoutuksessa. Ojalan ja Siekkisen laa-
tuvaatimukset kohdistuvat myös toteuttamiseen ja arviointiin, kun taas Hujala ynnä muut
keskittyvät ennemminkin lapsen kehitykseen. 

Ojalan ja Siekkisen (1998, 15) mielestä Harmsin ja Cliffordin (1980) esittelemä ”Early
Childhood Environment Rating Scale” soveltuu laadun arviointiin. Ympäristöön kuuluu
tässä arviointimallissa tilan käyttö, materiaalit ja lapsen kehitystä rikastuttavat kokemukset,
päivittäinen aikataulu tai lukujärjestys ja tarjottu ohjaus. Arviointi on jaettu seitsemään alu-
eeseen, joita ovat lapsen henkilökohtaisen huolehtimisen rutiinit, kalustus ja tilat opetuk-
seen ja henkilökohtaiseen huolenpitoon, kielenkäyttötilanteet, hieno- ja karkea motoriikka,
luovat toiminnot, sosiaalinen kehitys ja aikuisten tarpeet (vanhempien ja opettajien). Näitä
alueita arvioidaan numeroilla 1–7 (1=riittämätön taso, 3=minimitaso, 5=hyvä taso, 7=erin-
omainen taso) erilaisilla osatekijöillä.

– Lapsen henkilökohtaisen huolehtimisen rutiineihin kuuluu tervehtiminen, ateria/väli-
pala, nokoset/lepo, vaipanvaihto/wc-käynnit ja henkilökohtaisesta hygieniasta huo-
lehtiminen (hampaiden pesu, hiusten kampaaminen).
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– Kalustukseen ja tiloihin opetuksessa ja henkilökohtaiseen huolenpitoon kuuluu
peruskalusto opetukseen, kalustus lepoon, huoneen järjestelyt (esimerkiksi hiljaisen
ja äänekkään tekemisen alueet erillään) ja lasten tuottaman materiaalin esilläolo.

– Kielenkäyttötilanteisiin kuuluu kielen ymmärtäminen, kielenkäyttö, perustelu ja
informaalisen kielen käyttö.

– Hieno- ja karkeamotoriikkaosaan kuuluu hienomotoriikkamateriaaleja, ohjaus hieno-
motoriikkaa vaativissa tehtävissä, tila karkeamotoriikkaharjoitteluun, karkeamoto-
riikkamateriaaleja, tietty aika karkeamotoriikan harjoittamiseen (joko sisällä tai
ulkona) ja ohjaus karkeamotoriikkaa vaativissa tehtävissä.

– Luoviin toimintoihin kuuluu taide, musiikki, musiikkiliikunnan tarjonta, rakentelupa-
likoiden tarjonta, hiekka/vesi, dramatisointimahdollisuudet, aikataulun sopivuus ja
ohjaus luoviin toimintoihin.

– Sosiaaliseen kehitykseen kuuluu tila yksinoloon, vapaa leikki, ryhmässäoloaika, kult-
tuurinen tietoisuus (eri rodut, uskonnot jne.), äänilaji ja erityislasten huomioiminen.

– Aikuisten tarpeisiin kuuluu aikuisten erillinen alue, aikuisten mahdollisuudet, aikuis-
ten tapaamisalue ja vanhempien mukaanotto.

Tämä asteikko on tarkoitettu 2–6-vuotiaiden (22–69-kuukautisten) lasten elinympäris-
tön arviointiin. (Harms & Clifford 1980.) 

Eräänlainen suomalainen arviointiväline luotiin Lohjan, Seinäjoen ja Suonenjoen sekä
Kuntaliiton konsultointiyhtiön välisessä kehittämishankkeessa, jossa kunnat loivat laatu-
järjestelmän omaan päivähoitoonsa ja toisaalta luotiin yleiset arviointiperusteet päivähoi-
toon. 

Tässä arviointimallissa päivähoidon päämääräksi on asetettu ”itseksi kasvaminen”. Pro-
sessi muotoutuu persoonallisuuden, sosiaalisen ja eettisen kehityksen sekä oppimisen ilon
kautta. Laadulla tarkoitetaan tyytyväistä asiakasta. Päivähoidon laadun perusteet koostuvat
kahdeksasta arviointialueesta, joita ovat muutosvoimaan liittyvä johtajuus, järjestelmään
liittyvät strateginen suunnittelu, asiakassuuntautuneisuus, tiedot ja niiden analysointi, hen-
kilöstön kehittäminen ja prosessien hallinta sekä tuloksiin liittyvät toiminnan tulokset ja
yhteiskunnalliset vaikutukset. Eri osa-alueiden menettelytapoja, soveltamista ja kehittä-
mistä tarkastellaan kysymyksien avulla. Vastaukset pisteytetään alueille 0–100 prosenttia.
Nollataso merkitsee vain puhetasoa, 10–30 prosenttia alkuvaihetta, 40–60 prosenttia järke-
vyyttä, järjestelmällisyyttä, 70–90 prosenttia hyvää tasoa ja 100 prosenttia erinomaista
tasoa. Eri kohdista muodostuu arviointiprofiili ja sen pohjalta voidaan sopia jatkotoimen-
piteistä. (Päivähoidon laadun arviointiperusteet 1999, 7, 11, 14, 46.) 

Tuon oman osani arviointiin tutkimalla suomalaisten maaseudun kuusivuotiaiden saa-
maa esiopetusta. Nämä lapsethan ovat saaneet esiopetusta usean hallinnonalan alaisuu-
dessa. Arvioinnissa haluan kiinnittää huomiota sekä sisällön arviointiin että oppimisympä-
ristön fyysiseen puoleen. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että kaikki osapuolet voivat osallistua
arviointiin. Seuraavassa luvussa selvitän arvioinnissa käytettävää mallia.
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3.3 Esiopetuksen laadun arviointi tässä tutkimuksessa

Kuten jo aiemmin totesin, eri hallinnonaloilla esiopetusta arvioidaan eri tavoin tai sen
sisällöllistä arviointia ei ole vielä ehditty kehittämään esimerkiksi koulutoimessa. Toki
esiopetuksen arviointia on tehty koulutoimessa esiopetuskokeilun aikana, mutta sen vai-
kutukset jäivät pieniksi (kuten Ojala & Siekkinen 1998). Päivähoidon arviointiin on kehi-
tetty oppimisympäristön määrällisyyttä korostavia malleja, joissa arvioidaan päivähoitoa
ja päivähoidon lapsiryhmiä ja oppimisympäristöä kokonaisuutena, ei niinkään esiopetus-
ta omana alueenaan. Siispä tarvitaan mallia, jossa otetaan huomioon mahdollisimman
monia esiopetuksen alueita. 

Yleisesti oppimisen ja opettamisen laadusta keskustellaan entistä enemmän vuosikym-
men sitten käydyn progressiivinen–traditionaalinen koulu keskustelun sijasta (esimerkiksi
Annala 1998, Harris & Baggett 1993, Murgatroyd & Morgan 1992, Stenaasen 1993). Laa-
tuajattelua Suomessa nosti keväällä 1998 valtion ja kuntien yhdessä antama julistus eli Jul-
kisten palvelujen laatustrategia. Laatupolitiikasta tuli ”virallinen” hallintopolitiikan osa.
Valtioneuvosto antoi hallinnon kehittämisen periaatepäätöksen (”Laadukkaat palvelut,
hyvä hallinto ja vastuullinen kansalaisyhteiskunta), jonka mukaan asiakaslähtöisyyden
lisäämiseksi palvelukykyyn ja palvelukuvaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Julkisen sektorin laatuun kuuluu myös oikeudenmukaisuus ja asiakkaiden tasavertainen ja
yhdenvertainen kohtelu (Valtiovarainministeriö 1998, 45).

Koulun asiakkaita ovat lapset, mutta millaista on ollut pienten koulujen lasten esiopetus
ja mitä siltä halutaan? Pääluvussa kaksi tuli esille, että maaseudun lapset eivät ole olleet
aivan tasavertaisessa asemassa koulutuspalvelujen perustamisvaiheessa eivätkä myöskään
esiopetuspalvelujen saannissa. Niinpä tässä tutkimuksessa tarkastelen pienten koulujen
lapsille tarjotun esiopetuksen laatua muun muassa edellä mainittujen seikkojen pohjalta.
Tällaiseen tarkasteluun antaa mahdollisuuden malli, jonka muotoilin alun perin Suomessa
Helakorven (1994, 53) opetuksen laadun elementtejä koskevasta mallista.

Helakorven malli kehitettiin alun alkaen TQM-mallista (Total Quality Management),
laatujohtamismallista, joka kehitettiin Japanissa tuotannollisten liikeyritysten johtamisen
välineeksi. (Lindner & Nieto 1998, 1, Lumijärvi 1999, 180). Lyhenne TQM tulee kolmesta
termistä ”Total”, ”Quality” ja ”Management”. Quality viittaa laatuun mutta myös asiakas-
lähtöisyyteen ja asiakkaiden ensisijaisuuteen laadun määrittäjinä. Total Quality viittaa
yhdessä siihen, että kaikki organisaation jäsenet pyritään saamaan laadun kehittämiseen
mukaan. Toisaalta käsiteyhdistelmä viittaa myös laadun totaalisuuteen, kaikkien ilmene-
mismuotojen kehittämiseen. Management tarkoittaa johtamista, mutta myös johdon sitou-
tuneisuutta laatuajatteluun. TQM on jatkuvan parantamisen filosofia, joka voi tarjota mille
kasvatukselliselle instituutiolle tahansa holistisen mallin ottaa huomioon ja laajentaa asiak-
kaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita, odotuksia ja haluja. Siinä jokainen organisaatiossa on
sitoutunut jatkuvaan kehittymiseen. TQM on yhtä hyvin mielen asenne kuin metodi edistää
jatkuvaa kehitystä. (Sallis 1996, 27–28, Stenaasen 1993, 1–3, 26.)

Alkuperäisessä mallissa tuotteen laatu muodostuu palvelun laadusta, valmistuslaadusta
ja asiakaspalvelusta (Veräjänkorva 1977). Laatuajattelu on koulutuksessa jotain muuta kuin
yritysmaailmassa, mutta sen perusfilosofiaa voi soveltaa koulutukseen. Laatuajattelu tar-
koittaa lyhyesti määriteltynä, että tehdään oikeita asioita ja että asioita tehdään oikein.
Lisäksi siihen kuuluu kehittämiskohteiden etsiminen. (Helakorpi 1994, 16, Lindner &
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Nieto 1998.) Laatua mietittäessä täytyy päättää, kuka on asiakas. Jos maksaminen olisi
peruste, silloin koulun asiakas olisi kunta tai valtio. Kuitenkin useimmiten lähdetään siitä,
että oppilas on koulun asiakas. Niin myös tässä tutkimuksessa. Sallis (1993, 1996, 25) luo-
kittelee oppilaitoksen asiakkaat seuraavasti:

A. Ulkoiset asiakkaat
A 1. Ensimmäisen asteen asiakkaat eli oppilaat
A 2. Toisen asteen asiakkaat, joita ovat

– oppilaiden vanhemmat
– kunnan opetusviranomaiset
– työantajat

A 3. Kolmannen asteen asiakkaat eli
– työmarkkinat
– opetusviranomaiset
– yhteiskunta

B. Sisäiset asiakkaat
– opettajat ja muu henkilöstö ja niiden muodostamat yksiköt.

Laatutavoitteiden määrittelyssä ja toiminnan kehittämisessä näiden asiakasryhmien kuu-
leminen on välttämätöntä. Tärkeimpiä ovat luonnollisesti ensimmäisen asteen asiakkaat
eli oppilaat. Usein asiantuntijaorganisaatioissa toimintaa ohjaavat asiantuntijat. Koulussa
asiantuntijoita ovat opettajat, jolloin oppilaiden ääni ei ehkä tule riittävästi esille. 

TQM-kulttuuriin kuuluu tukea ja vahvistaa opetus- ja muuta henkilöstöä ja oppijoita, ei
kontrolloida heitä. Ylösalaisen organisaation tavoite ei ole vähentää johtajien ja rehtorien
roolia, organisaatiohan toimii johtajuuden varassa. Visioita ei usein jaeta, kun pelätään sta-
tuksen ja vallan menetystä. Johtajien täytyykin kyetä antamaan myös henkilökunnalle mah-
dollisuus päätöksentekoon. Siinä korostuvat palvelun antajien suhteet ja asiakkaan tärkeys
instituutiolle. Laadun määrittelyn on oltava yhtenäinen asiakkaiden odotusten ja vaatimus-
ten suhteen. Uuden ajattelutavan mukaan näkökulma on muuttunut Sallisin (1993, 1996,
31) esittämän kuvion mukaan seuraavanlaiseksi:

Kuvio 7. Hierarkkinen instituutio ja ylösalainen instituutio kasvatuksessa (mukailtu Sallis
1993, 1996, 31).
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Kaikki siis toimii johtajuuden varassa, mutta oppilaat ja henkilökunta on otettu mukaan
päätöksentekoon ja siten myös heidän vastuunsa on kasvanut. Vaikeutena opetuksen laadun
määrittelyssä on, että odotukset voivat olla ristikkäisiä ja oppijoiden laadun oivalluskyky
muuttuu kokemuksen myötä. (Sallis 1996, 30–36.) Johtoajatuksena on, että laatukoulua tai
opetusta ei saada aikaan ylhäältä päin annetuilla määräyksillä (Helakorpi 1994, 52).
Samoin ajatellaan tässä tutkimuksessa, siksi  on tärkeää kysyä esiopetuksen toteutuksesta
toimijoilta itseltään.

Alkuperäisessä mallissa tuotteen laatu muodostuu palvelun laadusta, valmistuslaadusta
ja asiakaspalvelusta. Kouluun sovellettuna nämä ovat 1) opetuksen suunnittelun laatu 2)
oppimisen ohjaamisen (opetuksen) laatu ja 3) oppimisilmaston laatu. Näiden kolmen alu-
een tarkempaa sisältöä on hahmotettu lisäämällä osatekijöitä, jotka käyvät ilmi seuraavasta
kuviosta.

Kuvio 8. Opetuksen laadun elementit (mukailtu Helakorpi 1983 teoksessa Helakorpi 1994, 53).

Opetussuunnittelun laatu tarkoittaa oppilaantuntemusta, opetussuunnitelmaa, opetuksen
pedagogista suunnittelua ja oikeita sisältöjä (vastaa tuotesuunnittelua). Oppimisen ohjaa-
misen laatu tarkoittaa ympäristön ja oppilaiden taipumusten huomioonottamista opetuk-
sessa, modernin oppimisnäkemyksen mukaista oppimisprosessia ja sen ohjausta, opetus-
työn kokonaistamista sekä näiden kaikkien arviointijärjestelmää (vastaa valmistusele-
menttiä). Siis varmistutaan oikeiden asioiden tekemisestä oikein. Oppimisilmaston laatu
liittyy kaikkeen siihen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, mitä eri osapuolet oppimisen
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hyväksi tekevät. Se perustuu tietoihin oppilaista ja heidän kodeistaan sekä koulun ja
kodin yhteistyöhön. Tähän kuuluu myös koulun sisäinen työ ja osallistumisjärjestelmät
sekä opetustyön arvostaminen ja kehittäminen (vastaa asiakasta koskevaa elementtiä).
(Helakorpi 1989, Helakorpi 1994, 6, 52–53.) 

Nikkasen ja Lyytisen (1996, 133–134) mielestä laaturakennelmaan pitäisi lisätä koulun
rakenne fyysisenä ympäristönä, sillä fyysinen ympäristö osaltaan vaikuttaa ihmisten vuo-
rovaikutussuhteisiin niitä joko edistäen tai estäen. Ympäristön viihtyisyys on yhteydessä
sekä opettamisen laatuun että oppimisen laatuun. Myös Åhlberg (1994) huomauttaa, että
hyvälaatuista elämää ei voi olla ilman hyvää elinympäristöä. Toisaalta Taanila (1993) muis-
tuttaa, että hyvät ulkoiset puitteet, tilat ja menetelmät eivät vielä takaa koulutuksen sisäistä
laatua hyväksi. Tässä tutkimuksessa huomioidaan sekä asiakkaiden arvoja että ulkoisia
puitteita; niinpä olen lisännyt malliin myös fyysisen ympäristön. Seuraavassa kuviossa on
tämän tutkimuksen malli.

Kuvio 9. Esiopetuksen laatuelementit.

Mallissa opetussuunnittelun laatu tarkoittaa suhtautumista esiopetukseen ja opetussuunni-
telmaan, sisältöjä, esiopetuksen pedagogiikkaa ja hallinnollista yhteistyötä. Opetuksen
suunnittelun kehittämiseen kuuluu hallinnollinen puoli ja opetustyön suunnitteluun sisäl-
löllinen puoli. Oppimisen ohjaamisen laatu liittyy opetustyön kokonaistamiseen, yhtenäi-
syyteen ja tasa-arvon toteutumiseen, modernin oppimisnäkemyksen mukaiseen oppimis-
prosessiin ja sen ohjaukseen. Oppimisilmaston laatuun liittyy kodin ja koulun yhteistyö,
koulun sisäinen työ ja oppilaan tuntemus. Tähän kuuluvat myös yhteistyö hallinnon kans-
sa ja opettajien esittämän kritiikin huomioon ottaminen. Fyysisen ympäristön laatuun
kuuluvat tilat, matka esiopetuspaikkaan, opetusvälineet ja -materiaali ja yleensäkin ympä-
ristön viihtyisyys. Vielä on huomattava, että laatuelementtien reunoilla sijaitsevat kohdat
limittyvät toisiinsa, esimerkiksi sisällöt ja metodit liittyvät sekä opetussuunnitteluun että
oppimisen ohjaamisen laatuun.

Laatumalliin kuuluu kvantitatiivisten menetelmien käyttö (Lumijärvi 1999, 181). Arvi-
ointi muodostuu kvantitatiivisen datan keräämisvälineen luomisesta, datan koonnista ja
analysoimisesta, datan vertailusta asetettuihin standardeihin ja tulosten kommentoimisesta
(Lindner & Nieto 1998). Tässä tutkimuksessa teen kyselyn sekä ulkoisille että sisäisille asi-
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akkaille esiopetuksesta laatuelementtimallin pohjalta. Kaikki laatuelementtien sisältämät
osatekijät olen ottanut huomioon väittämissä. Tutkimuksen asiakkaita ovat siis oppilaat
(esiopetusta saaneet lapset), opettajat, vanhemmat ja hallinnon edustajat. 

Mallin soveltuvuudesta julkiselle sektorille on esitetty paljonkin kritiikkiä 1990-luvulla.
On mietitty, kuinka asiakasnäkökulma sopii kansalais- ja yleisen edun näkökulmaan. Esi-
merkiksi koska asiakkuuteen ei sisälly palvelun maksamista, asiakkaan näkökulma ei voi
olla julkisella puolella yhtä ensisijainen kuin markkinataloudessa. Lisäksi julkiset organi-
saatiot ovat niin professionaalisia organisaatioita, että asiantuntijoiden merkitys laadun
määrittäjinä korostuu, sen sijaan asiakkaiden tietopuoliset mahdollisuudet arvioida eks-
perttien työn laatua ovat puutteelliset (Lumijärvi 1999, 184–185).

Palvelulla saattaa olla hyvin voimakas yhteiskunnallinen luonne siten, että siihen kyt-
keytyy poliittista ja eettistä arvolatausta. Palvelun suhteen voi olla myös erimielisyyttä
siitä, mikä on laadukasta palvelua esimerkiksi ammatillisista tai moraalisista näkökulmista
(Younis, Bailey & Davidson 1996, 380). Palveluissa tilanne on mutkikkaampi kuin tavaran
tasalaatuisuudessa. Walshin (1991) mukaan laatukuva on liian paljon lähtöisin tavaratuo-
tannosta. Lumijärven (1999, 186) mukaan julkisten palvelujen tasalaatuisuus tuleekin
nähdä enemmän kansalaisten yhdenvertaisena kohteluna palvelutilanteessa sekä virheiden
välttämisenä siten, että toimitaan lain mukaan. Ongelmia julkisella puolella voivat tuoda
myös vähenevät resurssit. Varojen leikkauspolitiikka voi viedä pohjaa laadusta, ja siksi
yhtä hyvin poliittisten päättäjien kuin virkamiehistön tulisi olla laatuajattelun kannattajia. 

Kritiikistä huolimatta esimerkiksi Lumijärven (1999, 192) ja laatumallin kannattajagu-
run Demingin (Stenaasen 1993) mukaan laatujohtamismallia voi käyttää entistä laajemmin
kunnissa ja valtion toiminnoissa. Toimiihan yksityinen ja julkinen sektori yhä enemmän
samojen edellytysten alaisuudessa. Malli sopii kuitenkin paremmin massapalvelujen arvi-
ointiin kuin yksittäisten ihmisten palveluihin. Myös kulttuurikysymystä pitää miettiä tar-
koin, eroaahan suomalainen kulttuuri japanilaisesta kulttuurista paljonkin, muun muassa
yhteistoiminnan kulttuuri on voimakkaampaa Japanissa kuin Suomessa. Toisaalta malli voi
osaltaan muuttaa julkisorganisaation toimintaa palvelukulttuurin suuntaan (Lumijärvi
1999, 193).

Tutkimuksessa ei käytetä asiakas-termiä tästä lähtien sen enempää, koska se fiksoituu
liiaksi yritysmaailman tulosjohtamiseen eikä sovi pedagogiikkaan liittyvien tavoitteiden
saavuttamisen tai oppimistoiminnan onnistuneisuuden arviointiin.

3.4 Oppimistulosten vertailu eri maista

Koulutoimessa arviointi liittyy vahvasti oppilaiden tulosten mittaamiseen. Tässä luvussa
selvitän, kuinka suomalaiset lapset ovat pärjänneet oppimistulosten vertailussa ilman jär-
jestelmällistä esiopetusta ja kuinka he viihtyvät koulussa. 

Suomalaisten lasten oppimistuloksia eri oppiaineissa vertaillaan koulun tasolla, kansal-
lisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Ensisijaisesti koulusaavutuksia arvioidaan keskei-
simmissä tiedollisissa oppiaineissa: äidinkielessä, matematiikassa, luonnontieteissä,
yhteiskunnallisissa aineissa ja vieraissa kielissä (Leimu 1994, Linnakylä 1998, 181). 
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1970-luvulla Vähäpassin (1987, 106) tutkimuksen mukaan tekstinymmärtämisen perus-
tavoitteet peruskoulun nivelluokilla (3., 6. ja 9. luokilla) saavutettiin 70–80-prosenttisesti.
Lukuvuonna 1990–91 tehdyn arviointihankeen ”Peruskoulun arviointi 90” mukaan suoma-
laisten 9- ja 14-vuotiaiden lasten lukutaito oli huippuluokkaa. Erityisen hyviä koulusaavu-
tukset olivat peruskoulun alaluokilla (Brunell & Kupari 1993, Linnakylä 1993a, 31–34,
Linnakylä 1993b, 63–64, Saari & Linnakylä 1993, 193–194). 

Suomi on osallistunut yli 30 vuoden ajan kansainvälisen järjestön IEA:n (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) toimintaan. IEA:n 14-vuotiai-
den lukutaitoa koskevassa mittauksessa lukuvuonna 1990–1991 Suomen, Ranskan, Ruot-
sin, Uuden-Seelannin, Sveitsin, Islannin ja Yhdysvaltojen oppilaat menestyivät muiden
maiden oppilaita paremmin. Espanja ja Belgia menestyivät merkittävästi muita heikom-
min. (Laukkanen 1994, 97.) Suomalaisilla 13-vuotiailla oli suhteellisesti paremmat tulok-
set humanistisissa aineissa kuin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa (Leimu 1994,
157). Pojat olivat yleensä tyttöjä kiinnostuneempia matemaattis-luonnontieteellisistä
aineista, toisaalta kahdeksasluokkalaisten tyttöjen tiedollinen taso kohosi poikien rinnalle
kemiassa (Laurén 1993, 119).

Neljäsluokkalaisten taidot olivat kansainvälisesti korkeatasoisia luonnontiedossa ja
matematiikassa, mutta kymmenen ikävuoden jälkeen keskimääräinen suoritustaso kääntyi
lievään laskuun 1990-luvulla (Kupari 1993, 102–103, Saari & Linnakylä 1993, 194).
Niinpä tämän aihealueen opetusta alettiin tukea ja kehittää kansallisilla LUMA-projekteilla
(Kupari, Reinikainen, Nevanpää & Törnroos 2001, 1). 

Opetushallituksen vuoden 2000 kevätlukukauden matematiikan kokeessa kuudennen
luokan oppilaat menestyivät keskimäärin tyydyttävästi, tytöt hieman poikia paremmin (289
koulua ja 4251 oppilasta). Pojilla oli tyttöjä positiivisemmat käsitykset itsestään matema-
tiikan oppijoina. LUMA-koulujen (32 koulua) oppilaat menestyivät muiden koulujen oppi-
laita paremmin. (Niemi 2001.) 

IEA:n kolmannen kansainvälisen matematiikka- ja luonnontiedetutkimuksen uusinta-
vaiheessa, TIMSS–tutkimuksessa (Third International Mathematics and Science Study)
vuonna 1999 seitsemäsluokkalaisilla suomalaisoppilailla oli hyvä taso. Vain neljä maata 38
maasta, Taiwan, Singapore, Unkari ja Japani, olivat Suomea edellä luonnontieteissä
(fysiikka, kemia, biologia ja maantieto) ja kuusi maata matematiikassa. Vertailtaessa osaa-
mistasoa pelkästään OECD-maiden kesken suomalaisten seitsemäsluokkalaiset olivat
matematiikassa keskitasoa, luonnontieteissä hyvää keskitasoa. (Suomalaisten peruskoulun
seitsemäsluokkalaisten… 2001, 1–2, Ylilehto 2000, 10–11.) 

Tulokset ovat osoittaneet koulumenestyksen varsin suurta pysyvyyttä siirryttäessä
ala-asteelta yläasteelle, erityisesti aineittain tarkasteltuina (Nurmi 1984, 59). Toisaalta Lii-
namon ja Kannaksen (1995, 109–114) mukaan pojilla oppimistulokset huononivat kaksi
kertaa enemmän kuin tytöillä ja yhdeksännellä luokalla enemmän kuin alemmilla luokka-
tasoilla. Annalan (1990, 75) tutkimuksessa taas tulokset heikkenivät kaikilla oppilailla
luokkatasoja ylöspäin mentäessä.

Koulujen saavutuserot olivat lukuvuonna 1990–1991 pieniä. Suomalaisen peruskoulu-
järjestelmän olennainen piirre onkin koulujen keskimääräisen saavutustason homogeeni-
suus eli koulujen välisen vaihtelun vähäisyys (Kangasniemi 1997, 37, Kuikka 1992, 131,
Kupari 1993, 103, Leimu 1994, 156, Linnakylä 1998, 183, Malin & Salmela 1993, 178–
179, Saari & Linnakylä 1993, 195, Vähäpassi 1987, 106, Ylilehto 2000, 10). Yleensäkin
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Pohjoismaat erottuvat omaksi ryhmäkseen oppimistuloksien tasaisuudessa esimerkiksi
verrattuna Hollantiin, jossa koulukohtaiset erot ovat huomattavia (Leimu 1994, 156). 

Koulussa oppimistuloksia mitataan yhteisillä kokeilla. Arviointimuotona yhteiset
kokeet täyttävät kognitiivisen puolen tehokkuusvariaabelit hyvin mutta non-kognitiiviset
(esimerkiksi koulussa viihtyminen) tulokset jäävät mittaamatta. Linnakylän (1998, 181)
mukaan järjestelmätason kartoitukset pyrkivät vain hyvin yleisen kuvan saamiseen koulu-
tuksen tasosta, tuloksista ja muutoksista. Kansainväliseen arviointiin pitäisi liittää kansal-
lisia osia täydentämään ja syventämään arviointia (emt. 185, myös Scheerens 1993, 23).

”Peruskoulun arviointi 90” -tutkimuksessa otettiin myös non-kognitiiviset tulokset huo-
mioon. Peruskoulun kahdeksasluokkalaiset kokivat peruskoulun oppimis- ja kasvuympä-
ristönä joiltakin osin varsin ikäväksi. Koulussa viihtyminen oli kuitenkin yleisempää kuin
koulukielteisyys. Verrattuna muihin maihin kouluviihtyvyys on Suomessa heikkoa ja kou-
lukielteisyys yleisempää, samoin opettajiin suhtautuminen on kielteisempää. (Linnakylä
1993a, 39–54.) Samoin lukuvuonna 1993–94 WHO:n ”terveyttä edistävä koulu” -tutki-
muksessa vanhemmat oppilaat olivat vähemmän motivoituneita kouluun kuin nuoremmat
ja pojilla oli negatiivisemmat asenteet kuin tytöillä. Eri maiden vertailussa suomalaiset
tytöt sijoittuivat hieman keskivälin alapuolelle ja suomalaiset pojat olivat selvästi keski-
määräistä kielteisempiä. Onneksi kuitenkin lähes 2/3 suomalaisista oppilaista ilmoitti pitä-
vänsä koulunkäynnistä. Samoin 2/3 oppilaista viihtyi luokan oppilaiden kanssa. Luokka-
henki oli erityisen hyvä ruotsinkielisissä kouluissa. Vain 1/3 oppilaista sanoi koulua viih-
tyisäksi, 40 prosenttia oppilaista koki oppitunnit pitkästyttäviksi ja ajan kulumisen hitaaksi
koulussa. Kaikissa maissa nuorin ikäryhmä piti koulunkäynnistä eniten. (Brunell, Kannas,
Levälahti, Tynjälä & Välimaa 1996, Kannas ym. 1995, 133.) 

Myös Annalan (1990, 52) tutkimuksessa Grayn tuloksellisuusindikaattorien mukaan
tulokset olivat samansuuntaiset. 67 prosenttia (2/3) oppilaista oli opetukseen ja kouluun
tyytyväisiä. Seitsemäs luokka yläasteen luokista oli tyytyväisin sekä kouluun että opetuk-
seen. Annalan tulokset tukivat Linnakylän (1993, 46–49) ja Brunellin, Kannaksen, Levä-
lahden, Tynjälän ja Välimaan (1996) esittämää käsitystä oppilaiden huonoista suhteista
opettajiin. Suhteet ovat heikoimpia Suomessa verrattuna Pohjoismaihin, muuhun Euroop-
paan ja USA:han. (Annala 1990, 74.)

Brunellin ynnä muiden (1996, 44) mukaan suhteilla opettajiin on suurin merkitys kou-
lussa viihtymiseen. Huonoilla väleillä opettajaan on yhteys huonoon menestykseen ja kes-
keyttämisiin (Ruohotie & Peltonen 1992). Linnakylän (1998, 185) mukaan arviointia tulisi
syventää kansallisiin ongelmakohtiin eli Suomessa juuri kouluelämän laatuun, erityisesti
opettajien ja oppilaiden välisiin suhteisiin. Johnsonin ja Livingstonen (2000) katsauksessa
tehokkuustutkimuksista vaikuttavimmat asiat tehokkaissa kouluissa ovat positiivinen kou-
luilmasto ja voimakas johtajuus. 

Kaiken kaikkiaan pelkkä oppimistulosten vertailu on suppea osa arviointia. Tarvitaan
enemmän ”holistista” tietoa koulun tehokkuuden osa-alueilta ja reilumpia tapoja vertailla
tehokkuutta (kuten Scheerens 1993, 19). Uusimmissa OECD:n ja IEA:n arviointihank-
keissa tullaankin arvioimaan oppimisen ja elämänhallinnan kannalta tärkeitä kansalaistai-
toja (Linnakylä 1998, 182). Lisäksi arvioinnin pitäisi olla itsereflektoivaa eli sen pitäisi
arvioida myös itseään ja käyttämiään arvoperusteita (House 1995).

Koulutoimi joutuu kehittämään arviointitapojaan myös esiopetuksen vuoksi. Esiopetus
tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava arvioinnin kohde koulutoimessa.
Kiinnostavia kohteita ovat esimerkiksi esiopetuksen laajentamisen seuraamukset
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tasa-arvon toteutumiseen, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen (kuten Linnakylä 1998,
185).

Suomalaiset lapset ovat siis pärjänneet hyvin oppimistulosten vertailussa ilman järjes-
telmällistä esiopetusta. Miten esiopetus pitäisi järjestää, että se edistää oppimista sekä oppi-
misympäristöjen ja opiskelumenetelmien kehittymistä kenties vielä paremmiksi? Voivatko
varhaiskasvatus ja esiopetus antaa vinkkejä koulussa viihtymiseen ja opettajiin suhtautumi-
seen?



4 Esiopetuksen järjestäminen

4.1 Taustaa esiopetuksen järjestämiseen Suomessa

4.1.1 Naisten työssäkäynti ja lasten päivähoito Suomessa 

Naisten työssäkäynti -teemaa täytyy tarkastella juuri suomalaisen päivähoidon ja esiope-
tuksen kehittymisen rinnalla, koska suomalaisten naisten asema on eronnut ja eroaa
eurooppalaisten kanssasiskojensa asemasta siinä, että naisten työvoimaosuus on noin 20
prosenttia suurempi Suomessa. Naiset tekevät yleensä kokopäivätyötä perhevaiheesta
riippumatta eikä myöskään naisten siviilisääty enää oleellisesti vaikuta työvoimaan osal-
listumiseen. (Majava 1996, 129–130, Naisten ja miesten työolot Euroopan unionissa
1996, 1, Tilastokeskus 2002b.) Seuraavissa kappaleissa selvitän tarkemmin naisten työs-
säkäynnin muotoutumista.

Pohjoismaissa naisen asema on viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana muuttunut
ratkaisevasti muun yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Koulutusmahdollisuuksien
lisääntymisellä on ollut tärkeä merkitys. Toisaalta naisen aseman kehitys on ollut riippu-
vaista tekniikan kehityksestä: Liljan (1983, 240, 247) mielestä säilykkeet ja pesukoneet
ovat auttaneet naisen vapautumista jopa enemmän kuin mitkään naisliikkeet ja vallanku-
moukset. 

Vaikka naisilla olikin kasvatustehtävästä huolehtijoina kasvatuksellista valtaa poliit-
tis-taloudellisen vallan sijasta (Lampinen, Savola & Välke-Salmi 1982, 59), niin
1900-luvun alussa naiset rupesivat vaatimaan myös poliittisia, taloudellisia ja sivistyksel-
lisiä oikeuksia. 1900-luvun alussa naisille annettiin oikeus yliopisto-opiskeluun ja Helsin-
gin yliopiston opiskelijoista oli vuonna 1915 naisia jo 30 prosenttia. Suomessa naiset saivat
ensimmäisinä Euroopassa äänioikeuden valtiollisissa vaaleissa vuonna 1906 ja laki naisten
oikeuksista valtion virkoihin astui voimaan vuonna 1926. (Muun muassa Lampinen ym.
1982, 70, Kanerva 1983, 187, 197.) Naisten vaatimukset eivät olleet turhia, koska Suomen
nykyisessä hallituksessa ja eduskunnassa on huomattavasti enemmän naisia kuin yhdessä-
kään EU-maassa, EU-komissiossa tai europarlamentissa (Naiset Suomessa ja EU-maissa
1994, 10). Vuoden 1999 vaaleissa valittiin naisia eduskuntaan 37 prosenttia kansanedusta-
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jista (Pulkkinen 2000, 7). Hallituksessa oli naisia 39 prosenttia (emt. 9) ja ministereitä 39
prosenttia vuonna 2000 (Naiset ja miehet Suomessa 2001, 84). 

Koska 1950- ja 1960-luvulla työssäkäyvien äitien määrä kohosi 10 prosentista 58 pro-
senttiin, vaatimus roolin muutoksesta perheessä ja työelämässä kasvoi. Vuonna 1970 57
prosenttia naisista ja yli 79 prosenttia miehistä oli mukana työmarkkinoilla. Tällöin esitet-
tiinkin kritiikkiä miesten rakentamaan maailmaan. (Lampinen ym. 1982, 60.) 1970-luvun
puolivälissä omaa kotitalouttaan hoitavia, joilla ei ollut lainkaan ansiotyötä, oli 200 000,
1980-luvun puolivälistä noin 150 000 (Tilastokeskus 1985) ja 1980-luvun lopulla noin
100 000 (Tilastokeskus 1988a, 12–13). Syksyllä 1986 naimisissa olevista naisista, joilla oli
alle seitsemänvuotiaita lapsia, 2/3 kuului työvoimaan (79,7 prosenttia), äitiyslomalla oli
13,9 prosenttia. Loput työvoimaan kuulumattomat olivat kotitaloustyötä tekeviä, opiskeli-
joita ja muita. Niissä lapsiperheissä, joilla oli neljävuotiaita lapsia, molempien vanhempien
työvoimaan kuulumisen osuus oli 67,4 prosenttia (Tilastokeskus 1988b, 135). Työvoiman
prosentuaaliset osuudet ovat nykyään hieman pienemmät, 0–17-vuotiaita lapsia omaavia
naisia kuuluu työvoimaan 77 prosenttia ja alle seitsemänvuotiaiden lasten äitejä 63 prosent-
tia (Tilastokeskus 2002b). 

Vuonna 1995 69 prosenttia 15–74-vuotiaista miehistä ja 61 prosenttia naisista kuului
työvoimaan. Vuona 2001 naisten osuus oli noin 64 prosenttia (Tilastokeskus 2002), eli Suo-
messa naisten työvoimaosuus lähenee miesten vastaavaa koko ajan. Euroopan unionin
maissa vuonna 1994 naisten osuus työvoimasta oli keskimäärin vain 40 prosenttia. Aino-
astaan Ranskassa vuonna 1996 naisten osuus oli jo yli 50 prosenttia. Suomessa naisten
siviilisääty ei enää oleellisesti vaikuta työvoimaan osallistumiseen (Majava 1996, 129–130,
Naisten ja miesten työolot Euroopan unionissa 1996, 1) ja naiset tekevät yleensä kokopäi-
vätyötä perhevaiheesta riippumatta. (Lehto 1988, Naiset Suomessa ja EU-maissa 1994, 1,
7.) Mitä korkeampi koulutustaso naisilla on, sitä suurempi osuus naisia kuuluu työvoimaan
(Laukkanen 1994, 30, Repo 1994, 169, Takala & Heikkilä 2000). 

Toisaalta Siekkisen (1992, 61) ja Naiset Suomessa ja EU-maissa -raportin (1994, 8) sekä
Tilastokeskuksen tietojen (2002) mukaan alle kouluikäisten lasten lukumäärä ja ikä vaikut-
tavat naisten työvoimaan kuulumiseen. Lasten lukumäärän kasvu vähentää työvoimaan
kuulumista ja toisaalta lisää kotitaloustyötä tekevien osuutta. Vastaavasti mitä nuorempi
lapsi on, sitä vähemmän äidit osallistuvat kodin ulkopuoliseen työhön. Isä taas osallistuu
kotitöihin ja lasten hoitoon enemmän silloin kun äiti käy työssä. (Siekkinen 1992, 57–58.)
Toisaalta työttömien määrä on noussut 1990-luvun alussa 200 000:sta yli 300 000:een
(Kuikka 1992, 150), mutta naisten työttömyys on ollut kaikilla koulutusasteilla vähäisem-
pää kuin miesten (Repo 1994, 169). Tilastokeskuksen (2002) mukaan naisten osuus kai-
kista työttömistä vuonna 2001 oli 51 prosenttia eli naisten työttömyysaste on noussut
1990-luvulla ja on hieman miesten työttömyysastetta korkeampi. Suomessa avioerot ovat
EU-maiden kaskiarvoa yleisempiä, joten myös yksinhuoltajaperheiden määrä on lisäänty-
nyt (Naiset Suomessa ja EU-maissa 1994, 1).

Äitien siirtyminen kodin ulkopuoliseen työhön muutti perheen tehtävärakennetta ja
siten myös lisäsi yhteen sovitettavia rooleja (esimerkiksi vanhemman rooli, ammattirooli,
kansalaisrooli ja vapaa-ajan rooli). Äitien siirtymisen töihin kodin ulkopuolelle on katsottu
johtuvan muun muassa koulutustason kohoamisesta, heikosta työllisyystilanteesta ja per-
heen taloudellisen toimeentulon tekijöistä (mm. Pulkkinen 1977, Stranden 1982, Vähätalo
1996, 127). Myös vuonna 1976 siirtyminen puolisoiden erillisverotukseen samoin kuin jul-
kisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu lisäsivät naisten motivaatiota hakeutua työelä-
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mään (Vähätalo 1996, 127). Naisten työssäkäyntiin ovat vaikuttaneet myös lastenhoitojär-
jestelyt. Pitkälle kehitetty lastenhoitojärjestelmä (kuten Suomessa ja Tanskassa) mahdollis-
taa työn ja perheen yhteensovittamisen. Usein niissä maissa, joissa lastenhoitojärjestelyt
ovat puutteelliset, esimerkiksi kouluruokailua ei yleensä ole vaan lapset tulevat kesken
koulupäivän kotiin syömään, naiset tekevät osa-aikatyötä. (Laukkanen 1994, 30, Naisten ja
miesten työolot Euroopan unionissa 1996, 4, Naiset Suomessa ja EU-maissa 1994, 8–9.)

Ojalan (1993a) mukaan Suomi tarjosi ensimmäisenä Skandinaviassa päivähoitopalve-
luja. Cygnaeus vaati sekä äitien että hoitajien koulutusta ja uusia pedagogisia metodeja toi-
mintaan (ks. luku 2.2.1). Maaseudulla olisivat toimineet kyläkoulut ja kaupungeissa pienet
koulut ja kindergarten yhdistyneenä turvapaikkoihin (asylums). Tämä malli evättiin. Suo-
malaisista kindergarteneista tuli kindergarteneita köyhille lapsille, ja ne levisivät opettajien
koulutuksen alkaessa ja toimivat yksityisesti vuoteen 1917 saakka (Siekkinen 1999, 58).
Määrä kasvoi hitaasti 1940-luvun loppupuolelle asti. Lisäksi oli yksityisiä ja yleisiä päivä-
koteja, päiväkerhoja kirkkojen toimesta, leikkikenttäohjelmia ja puistotätejä. Näin lapset
Suomessa olivat ”esiopetuksen piirissä”, vaikka silloin ei puhuttukaan esiopetuksesta.

Päivähoitoalaa alettiin kehittää voimakkaasti 1960-luvun lopulla sekä yhteiskunnallis-
ten että ideologisten tekijöiden vuoksi. Päivähoitoalan komiteoiden suunnittelutyössä
korostettiin virallista yhteiskunnan ylläpitämää valtiollistettua päivähoitojärjestelmää.
Myös työmarkkinajärjestöt pitivät tärkeänä, että luodaan pikaisesti erilaisia työvoimapo-
liittisesti merkityksellisiä päivähoitopalveluja. (Kinos 1997, 54, 65.)

Lasten päivähoidosta annettiin laki (36/1973) 1.4.1973. Tämän seurauksena päivähoito
laajeni määrällisesti kolminkertaiseksi. Laki oli kulminaatiopiste; se antoi hallinnolliset ja
taloudelliset mahdollisuudet päivähoitopalvelujen ja opetuspalvelujen suunnitelmalliselle
kehittämiselle ja lisäämiselle alle seitsenvuotiaille lapsille Suomessa. Päivähoidosta tuli
olennainen osa yhteiskunnan perhepolitiikkaa ja sosiaalipalvelujärjestelmää. Päiväkotia ei
enää nähty koulutusjärjestelmän osana, kuten lastentarha nähtiin. (Kinos 1997, 116, 240,
Ojala 1989b, Siekkinen 1992, 62.) Lastentarhat muuttuivat päiväkodeiksi. Puoltavina argu-
mentteina olivat ammatillisuus ja ammattitaito lastenhoidossa. Päivähoito otti osan pienten
lasten kasvatuksen vastuusta, vanhemmat menettivät yksinoikeutensa lastensa kasvattami-
seen. (Kinos 1997, 10, 20.)

Koska naisten työssäkäynti kasvoi, tarvittiin uusia päiväkoteja ja opettajia niihin. Hal-
linnollisesti koulutus jakaantui opetusministeriön, kouluhallituksen ja ammattikasvatushal-
lituksen kanssa. Varhaiskasvatuksessa oli yhteiskunnallista jännitystä, joka heijastui myös
kuusivuotiaiden opetussuunnitelmiin, joista ei sosiaali- ja kouluhallinnon välillä syntynyt
yksimielisyyttä 1970-luvulla. (muun muassa Kuikka, 1992, 126, Peltonen 1998.) Päivähoi-
tolain mukaan päivähoitoon sisältyvät päivähoitokeskukset, perhepäivähoito ja joko täysi-
tai osapäiväiset leikkiaktiviteetit. Perhepäivähoidossa pääasiakkaita olivat alle kolmevuo-
tiaat lapset. (Siekkinen 1999, 61.) 

1980-luvulla sosiaalihallituksen tilastojen mukaan kunnallisen päivähoidon osuus (päi-
väkodit, ohjattu ja valvottu perhepäivähoito, leikkitoiminta) oli neljävuotiaiden kohdalla
noin 1/3 (35,2 prosenttia) kyseisestä ikäluokasta (Tilastotiedotus 1985:7). Noin 2/3:n osuus
ikäluokasta oli muunlaisessa hoidossa, heistä ei ollut kuitenkaan tarkkaa tietoa. (Siekkinen
1992, 62). Tilastokeskus (1988c, 36) on kartoittanut lasten päivähoitomuotoja alle koulu-
ikäisten lasten työssäkäyviltä vanhemmilta. Syksyllä 1986 kokopäivähoitomuodot jakaan-
tuivat seuraavasti: 

Kotona isän tai muun perheenjäsenen hoidossa 55,5 prosenttia
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Kotona ruokakuntaan kuulumattoman sukulaisen hoidossa 2,3 prosenttia
Kotona apulaisen tai päivähoitajan hoidossa 2,3 prosenttia
Kunnallisessa päiväkodissa 13,3 prosenttia
Yksityisessä päiväkodissa 1,4 prosenttia
Kunnallisessa ohjatussa perhepäivähoidossa 13,4 prosenttia
Valvotussa tai muussa perhepäivähoidossa 10,4 prosenttia
Muu hoitomuoto 1,5 prosenttia
Yhteensä 100 prosenttia

Myös koulua käymättömien lasten päivittäisiä hoitojärjestelyjä, kunnallisen päivähoidon
tarvetta, kysyntää ja tarjontaa selvitettiin toukokuussa 1987 (Sihvo 1988). Valtaosa (56
prosenttia) lapsista hoidettiin päivittäin kotona, kunnallisen päivähoidon piirissä oli 33,5
prosenttia, yksityisessä perhepäivähoidossa oli 6,5 prosenttia ja useita eri hoitomuotoja
oli 4 prosentilla lapsista. Kotihoito oli yleisintä pienissä kunnissa ja silloin kun lapsia oli
enemmän kuin kaksi. Sosio-ekonomisen aseman mukaan kotihoito oli yleisintä maata-
lousyrittäjien, eläkeläisten ja työntekijöiden keskuudessa. Alueellisesti Pohjois-Karjalas-
sa oli eniten kotihoitoa. (Emt.) Leikkiaktiviteetit (kerhot, leikkikentät, lelukirjastot) täy-
densivät muita päivähoidon muotoja, erityisesti perhepäivähoitoa ja muita erityisryhmiä.
Leikkikerhot järjestää pääasiassa luterilainen kirkko. (Siekkinen 1999.) 

Vuonna 1990 taattiin alle 3-vuotiaille ja vuonna 1996 alle kouluikäisille oikeus kunnal-
liseen päivähoitopaikkaan (Naiset ja miehet Suomessa 2001, 4, 14). Hermansonin, Karvo-
sen ja Saulin (1998) raportin mukaan vuonna 1996 lapsia oli päivähoidossa yhteensä 48
prosenttia lapsista, heistä 64,7 prosenttia oli kokopäivähoidossa päiväkodeissa ja 35,3 pro-
senttia perhepäivähoidossa. Kunnallisen päivähoidon määrä lisääntyi noin 10 prosenttia
1990-luvulla. 

Takalan ja Huttusen (1988, 39) mukaan perhepäivähoidossa olleiden lasten vanhemmat
olivat korkeammin koulutettuja kuin päiväkotilasten äidit. Yksinhuoltajaperheiden lasten
hoitomuotona päiväkoti näytti olevan perhepäivähoitoa yleisempää. Lahikainen ja Strand-
ell (1988, 100) ovat esittäneet, että kunnallinen päivähoito palvelee Suomessa erityisesti
alemman keskiluokan ja työväenluokan perheitä. Tätä tukevat myös Sihvon (1988), Taka-
lan ja Heikkilän (2000) kartoitustutkimukset. Heikkilän (2000) ja Naiset ja miehet Suo-
messa -julkaisun (2001, 12) mukaan lähes puolet suomalaislapsista hoidetaan edelleen
kotona, kuusivuotiaista neljännes. Tilastokeskuksen (2002) mukaan noin 31 prosenttia nai-
sista tekee työtä maa- ja metsätaloudessa, suuri osa juuri näiden naisten lapsista hoidetta-
neen kotona.

Psykodynaamisella kiintymysteorialla on ollut käytäntöön liittyviä vaikutuksia: esimer-
kiksi lasten päivähoitopaikan pysyvyys on turvattu. Kiintymysteoriassa (Bowlby 1969)
korostuu hypoteesi, jonka mukaan lapsen ja äidin välisiä kontakteja ei pitäisi ”deprivoida”
sinä kriittisenä aikana (noin kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen), jolloin kiintymys-
suhteet muodostuvat. Lapsia ei siis saisi erottaa äidistään esimerkiksi työssäkäynnin
vuoksi, sillä tämä voi haitata lapsen sosiaalista ja kognitiivista kehittymistä. (Siekkinen
1992).

Suomen lasten kotihoidon tuki on kansainvälisesti ottaen ainutlaatuinen järjestelmä ja
Suomen perhetukeen kuuluvat myös äitiysavustus, lapsilisä ja vanhempainraha. Perhetuen
osuus sosiaalimenoista on huipputasoa muihin EU-maihin verrattuna mutta pohjoismaisit-
tain keskitasoa. Suomessa äitiys- ja vanhempainloma (44 viikkoa) on yli puolet pitempi
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kuin yleensä EU-maissa (esimerkiksi Ranskassa 16 viikkoa, Italiassa 20 viikkoa, Irlannissa
14 viikkoa). Toisaalta äitiysloman korvaustaso on meillä alempi kuin missään muussa
EU-maassa. (Naiset Suomessa ja EU-maissa 1994, 6.)

Lapsuuden periodi vaihtelee maasta maahan kasvatuksellisten ja hoitopalveluiden vaih-
dellessa niin paljon, että ei ole yleistä lapsuuden ymmärtämistä. Makrosysteemillä on vai-
kutusta lapsen sosiaaliseen todellisuuteen, ja siten lasten kokemukset ovat hyvin erilaisia
eri maissa; esimerkiksi Belgiassa tehdään päätös joko käyttää tai olla käyttämättä saata-
vissa olevaa esikoulua, Suomessa perheiden on ajateltava äidin osallistumista työelämään
ja sitten etsittävä ja päätettävä valita jokin saatavissa olevista hoitomuodoista. (Siekkinen
1999, 31, 153.) Belgiassa lasten toimintaympäristöjä ennen oppivelvollisuuskoulua ovat
kodit ja esikoulut, Suomessa kodit, perhepäivähoitopaikat ja päivähoitokeskukset. Pääasi-
alliset aikuiset lasten elämässä ovat Belgiassa äidit ja opettajat, Suomessa äidit ja päivähoi-
toäidit, myös opettajat päivähoitokeskuksissa. Suomalaiset lapset viettävät keskimäärin 1,4
tuntia enemmän perhemäisissä olosuhteissa kuin belgialaiset. (Siekkinen 1999, 115–116.) 

Suomessa naiset osallistuvat päätöksentekoon ja työelämään. Seuraavassa luvussa tar-
kastelen, kuinka tasa-arvo on huomioitu koulutuksessa ja työelämässä.

4.1.2 Naisten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä 

Kuten edellisestä luvusta ilmeni, Suomen esiopetusikäisten lasten äidit ovat monessa mie-
lessä isien kanssa tasa-arvoisempia kuin kanssasisaret monessa muussa maassa. Kuiten-
kin positiivinen diskriminaatio näkyi aikaisemmin esimerkiksi kiintiöinä vähemmistösu-
kupuolen eli miesten suosimisessa oppilasvalinnoissa (esimerkiksi luokaopettajakoulu-
tuksessa). Kiintiöillä haluttiin turvata miesten pääsy opiskelemaan, sillä heitä pyrki joille-
kin aloille naisia vähemmän, ja miesten sisäänpääsymahdollisuuksia pidettiin huonompi-
na kuin naisilla. Vastaavasti naisia suosivaa kiintiöintiä ei ollut millään miesvaltaisella
koulutusalalla. (Kanerva 1983, 217, 249.) 

Jotta tasa-arvo sukupuolten välillä toteutuisi Suomessa entistä paremmin, vuonna 1982
valtioneuvoston tasa-arvolakitoimikunta teki ehdotuksen tasa-arvolaista (muun muassa
Kanerva 1983, 187). Laki miesten ja naisten tasa-arvosta astui voimaan 1987 ja lain uudis-
tamisen yhteydessä vuonna 1995 astui voimaan niin sanottu kiintiösäännös. Sen mukaan
kumpaakin sukupuolta tulee olla vähintään 40 prosenttia valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja. Sama periaate ulotettiin myös julkishallinnon, kunta- ja valtio-
enemmistöisten yhtiöiden hallintoneuvostoihin, johtokuntiin tai muista luottamushenki-
löistä koostuviin kollektiivisiin johto- ja hallintoelimiin. Tasa-arvolakiin lisättiin myös sää-
dös tasa-arvosuunnittelusta. Työnantajan, jonka palveluksessa on vähintään 30 työntekijää,
tulee sisällyttää toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi vuotuiseen henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvovaltuutettu seuraa kiintiö- ja
tasapuolisuusperiaatteen toteutumista ja on teettänyt selvityksen kiintiösäännöksen toteu-
tumisesta vuonna 1996. Samoin Suomen Kuntaliitto seuraa kuntasektorin toimielinten
kokoonpanoa. Julkisia toimielimiä koskeva sukupuolikiintiöinti on Suomen lisäksi käy-
tössä ainoastaan Norjassa. (Pulkkinen 2000, 5–6, 16.) 
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Esiopetusikäisten lasten äidit kuten muutkin naiset työskentelevät talous-, hoito-,
huolto-, opetus- ja maataloustyössä, kotieläinten hoidossa, myymälä- ja toimistotyössä,
elintarvike- sekä vaateteollisuustyössä. Miesten ammattialoja ovat lainopillinen, hallinnol-
linen ja kaupallinen työ, yritystehtävät, maatalouden yritys- ja johtotehtävät, tekninen, teol-
linen, liikenne- ja kuljetustyö. (Ks. Lampinen ym. 1982, 61–64.) Eri ammattisektorin
sisällä naiset ja miehet sijoittuvat eri ammattialoille ja ammattialojen sisällä eri ammattei-
hin. Noin 95 prosenttia kaikissa ammateissa toimivista on jatkuvasti työskennellyt suku-
puolirakenteeltaan yksipuolisissa ammateissa. (Kanerva 1983, 191.) 

Sukupuolten eriytyminen eri aloille vaikuttaa koulutuspaikkojen valintaan. Koulutusjär-
jestelmämme tarjoaa arvostettavalla tavalla sekä tytöille että pojille tasaveroiset mahdolli-
suudet koulutusvalintoihin. Mahdollisuuksien käytön erot johtuvat vanhempien sosiaali-
sesta taustasta, perhetilanteesta, asuinpaikasta sekä traditionaalisista sukupuolen mukaan
eriytyneistä koulutusmalleista (Lampinen ym. 1982, 70, Lilja, 1996, 155). Siis kulttuurin
ja yhteiskunnan merkitys sukupuoliroolien muodostumisessa on suuri psykologien ja kas-
vatustieteilijöiden mielestä. Naisten osuus koulutusaloittain on miehiä suurempi terveys- ja
sosiaali-, palvelu-, humanistisella ja taide-, kasvatustieteen, opettajankoulutuksen, kaupal-
lisen ja yhteiskuntatieteen alalla. Miesten osuus koulutuksessa on suurempi vain luonnon-
tieteen, maa- ja metsätalous- ja tekniikan alalla (Tilastokeskus 2002a). Kasvatustieteiden
tiedekuntiin ja opettajankoulutukseen rekrytoituu miehiä vain noin 22 prosenttia (Tilasto-
keskus 2002a), niinpä Suortti (2002, 336–337) esittääkin, että joihinkin opettajankoulutus-
yksikköihin otettaisiin vuorovuosin miehiä tai naisia jo syntyneiden vinoutumien oikaise-
miseksi.

Esiopetusikäisten lasten äidit ovat miehiä kouluttautuneempia, nimittäin nuorten naisten
koulutustaso vuonna 1999 oli noin 6 prosenttia korkeampi kuin nuorten miesten (Naiset ja
miehet Suomessa 2001, 17). Myös kansainvälisesti tarkastellen naisten koulutustaso on jo
pitkään ollut korkea Suomessa. Naisten osuus 18–21-vuotiaista kokopäiväisessä, alemman
korkea-asteen koulutuksessa olevista on kaksinkertainen miehiin verrattuna Australiassa,
Belgiassa, Tšekin ja Slovakian liittotasavalloissa, Suomessa, Saksassa (=entisessä Saksan
liittotasavallassa), Uudessa-Seelannissa ja Portugalissa. (Laukkanen 1994, 76.) Suomessa
keski-iän ylittäneillä miehillä on edelleen selvä koulutusetu naisiin verrattuna mutta työ-
voimaan kuuluvat naiset ovat jonkin verran useammin tutkinnon suorittaneita kuin miehet.
Naisten koulutustaso on alkanut kohota 1990-luvulla nopeammin kuin miesten ja on ylittä-
nyt miesten koulutustason 2000-luvulle tultaessa (Tilastokeskus 2002a). Toisaalta jatkotut-
kintoja naiset suorittavat edelleen harvemmin kuin miehet. (Lehtisalo & Raivola 1999, 86,
Lilja 1996, 133, Naiset Suomessa ja EU-maissa 1994, 1, 7, Naiset ja miehet Suomessa
2001, 19). Yleensä ottaen kaikkien naisten vuosiansiot ovat pienemmät kuin miesten, noin
48–72 prosenttia miesten vuosiansioista. Ylemmillä koulutusasteilla 25–64-vuotiaiden
naisten ja miesten suhteelliset palkkaerot ovat yleensä pienemmät kuin alemmilla koulu-
tusasteilla, poikkeuksina ovat Suomi ja Tanska. (Laukkanen 1994, 116.) Mitä korkeampi
koulutus, sen suuremmat ovat miesten ja naisten väliset vuosiansioerot (Repo 1994, 170,
Tilastokeskus 2002a).

Kun tarkastellaan muiden ryhmien kuin sukupuolten välisiä eroja, niin Suomessa kou-
lutuserot nuorten ja vanhempien ikäluokkien välillä ovat OECD-maiden suurimpia (Lauk-
kanen 1994, 23, Repo 1994, 168). Nuorten aikuisten (25–34-vuotiaiden) koulutustaso oli
26 prosenttia korkeampi kuin koko väestön (Lehtisalo & Raivola 1999, 87). Aikuisväes-
tömme on kansainvälisesti vertaillen keskimääräistä huonommin koulutettua (Laukkanen
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1997, 22). Esiopetukseen tulevien lasten ja nykyisin esiopetuksessa olevien lasten nuoret
vanhemmat ovat edellä mainitun pohjalta tarkasteltuna muuta suomalaista väestöryhmää
koulutetumpaa ja pärjäävät koulutustasossa myös kansainvälisesti.

Merkkejä sukupuolten uudesta työnjaosta on nähtävissä: isän merkitys korostuu esimer-
kiksi isyysloman tai isän vuosikymmenen muodossa (Väestöliiton julistaman). Naisten
osuus on kasvanut miehisillä aloilla (Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja
1983, 250–251), nyt meillä on myös naispuolinen presidentti. Kuitenkaan tasa-arvon toteu-
tuminen ei ole aina yksiselitteistä. Onkin huomattu, että valta vähenee ja päätösvalta siirtyy
muualle, kun naisten osuus toimielimissä kasvaa (Pulkkinen 2001, 5). Myös työelämän
”lasikatto” näyttää estävän monen hyvin koulutetun naisen pääsyn työorganisaatioiden hui-
pulle. Miesten pitkät ja usein jäykät työajatkaan eivät edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa.
(Naisten ja miesten työolot Euroopan unionissa 1996, 4.) Kuitenkin myös naiset tekevät
Suomessa yleensä kokopäivätyötä eivätkä siten joudu useinkaan epäsuorasti syrjityiksi yri-
tysten eläkejärjestelmän ulkopuolelle kuten osa-aikatyötä tekevät eurooppalaiset kanssasi-
saret (Naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet Euroopan unionissa 1996,
3). Mitattaessa YK:n indikaattoreilla naisten asemaa Suomi on toinen Ruotsin jälkeen ja
yhteiskunnan edistyksellisyyttä yleisesti kuvaavalla kehitysindeksillä Suomi on 16. sijalla
kansakuntien joukossa (Lehtisalo & Raivola 1999, 68).

4.2 Esiopetusta 1960-luvulta vuoden 2000 taitteeseen

4.2.1 Käsitteiden määrittelyä

Esiopetuksesta puhuminen edellyttää aina ensin käsitteenmäärittelyä, koska alle koulu-
ikäisten lasten opettamisen yhteydessä käytetään erilaisia käsitteitä. Viime vuosikymme-
ninä esiopetuksella on saatettu tarkoittaa milloin 3–6-vuotiaiden opetusta, milloin 0–
6-vuotiaiden opetusta ja myös pelkästään kuusivuotiaiden opetusta. Nyttemmin termi on
vakiintumassa tarkoittamaan nimenomaan kuusivuotiaille tarjottavaa opetusta.

Käsitteet esikoulu tai esiopetus voidaan ymmärtää suppeasti tai laajasti. Suppeasti käsi-
tettynä esikoulu on koulumaisesti järjestettyä toimintaa, joka käsittää yksinomaan kuusi-
vuotiaat ja tähtää kouluvalmiuksien kehittämiseen (Esikoulukomitean mietintö 1972, 9).
Yleismaailmallisessa kielenkäytössä esikoulu on koulumaisesti järjestettyä kodin ulkopuo-
lista kasvatus- ja opetustoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Laaja määritelmä pitää sisällään
kaiken alle kouluikäisten kasvatuksen ja opetuksen. (Hujala 1996, 490.) Se on varhaiskas-
vatuksen pedagogiikkaa – lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tietoista ja tavoitteellista
tukemista, kokonaisvaltaista toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lap-
sille. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, 7.) Hujalan (1996,
490) mielestä varhaiskasvatus perustuu tieteelliseen tietoon lapsuuden erityisluonteesta,
lapsen oppimisesta, kasvusta ja kehityksestä sekä ymmärrykseen kasvun kontekstualisuu-
desta mikrotasolta makrotasolle. Tässä tutkimuksessa termi esiopetus on määrittelyltään
suppea, koska tutkin nimenomaan kuusivuotiaille järjestettyä esiopetusta. Se on määritte-
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lyltään ikään liittyvä kuten myös peruskoulun opetuksen oppaassa määritelty esiopetus (ks.
seuraava kuvio).

Alkuopetuksella tarkoitetaan peruskoulun 1–2-luokkien opetusta. Varhaiskasvatusta on
kaikki se toiminta, jota suunnataan alle kouluikäisiin; eräs osa siitä on kuusivuotiaiden esi-
opetus. Alkukasvatus käsitteenä sisältää sekä kuusivuotiaiden että alkuopetusikäisten kas-
vatuksen. 

Kuvio 10. Esiopetukseen liittyvät käsitteet suhteessa lapsen ikään (Peruskoulun opetuksen
opas: Alkuopetus 1987, 3).

Ojalan (1993, 11–14) mukaan varhaiskasvatus on kodin, päivähoidon ja esikoulun elä-
mänpiiriin sijoittuva vuorovaikutustapahtuma, joka on tavoitteellista ja pyrkii 0–6-vuoti-
aiden lasten kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. 

4.2.2 Esiopetuksen järjestämisen lainsäädännöllinen muuttuminen

Laissa koulujärjestelmän perusteista vuonna 1968 (467/68) säädettiin, että kunnan koulu-
laitokseen voi kuulua lastentarha tai sitä vastaavia esiluokkia. Opetusministeriö asetti työ-
ryhmän ja valtioneuvosto vuonna 1970 Esikoulukomitean, joka mietinnössään (1972: A
13) määritteli esiopetuksen tavoitteet, valmisti kokeiluopetussuunnitelman ja käynnisti
kouluhallinnon ja sosiaalihallinnon yhteisen esikoulukokeilun. Kokeiluun osallistui aluk-
si 11 kuntaa ja 406 kuusivuotiasta lasta. Kokeilun pedagogisesta ohjauksesta ja valvon-
nasta vastasi kouluhallitus. Kokeiluun liittyi kehittämis- ja seurantatutkimusta. (Esiope-
tuksen kehittäminen 1991, 9.)

Kouluhallituksen alainen esikoulukokeilu aloitettiin vuonna 1971 Haukiputaalla, Kiuru-
vedellä, Luopioisissa, Nousiaisissa, Pirkkalassa ja Rantsilassa. (Aiemmin vuonna 1966 pai-
kalliseen esikoulukokeiluun Lahdessa koulun yhteydessä osallistui 25 lasta sekä vuonna
1969 Jyväskylän Lohikosken koulussa toimi yksi ryhmä.) Juuka tuli kokeiluun mukaan
vuonna 1973 ja Luopioinen jäi pois 1975. (Moilanen & Vierimaa 1990, 38, Peltonen 1982,
5.) Niin sanottua soveltavaa kokeilua oli samanaikaisesti esimerkiksi Espoossa ja Harjaval-
lassa. Esikoulukokeilu tapahtui opetusministeriön vuosittain tekemän päätöksen nojalla
(peruskouluasetus 87 § 1 mom.). Joissakin kunnissa kokeilu oli myönnetty esiluokan tai
esiluokkien perustamiseen ja joissakin myös 1–2- luokkien yhteydessä tapahtuvaan kokei-
luun. Sosiaalihallinnon alainen esikoulukokeilu sen sijaan toimi sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätöksellä (Laki lasten päivähoidosta 2 § 2 mom.) vuoteen 1977 saakka ja sen jäl-
keen sosiaalihallituksen päätöksellä vuoteen 1983 saakka. Kouluhallitus huolehti myös
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tuolloin pedagogisesta neuvonannosta. Tällaista kokeilua oli Mustasaaressa, Helsingissä,
Espoossa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Lahden päiväkodeissa. (Peltonen 1982, 5.) Koulun
yhteydessä kokeilua jatkettiin, kunnes peruskoulun uudistus syksyllä 1985 määritteli uudet
perusteet esiopetuksen jatkumiselle (Esiopetuksen kehittäminen 1991, 9). Yhdysluokissa
esiluokkalaiset olivat koulussa neljänä päivänä viikossa yhteensä 16 tuntia. Sosiaalihalli-
tuksen alaiset puolipäiväryhmät toimivat 4 tuntia päivässä ja kokopäiväryhmät 8–9 tuntia
päivässä. (Esiopetuskokeilu 1984, 4.)

Peruskoululaki astui voimaan 1.8.1985. Se päätti toistakymmentä vuotta jatkuneet
kokeilut ja vahvisti muodollisesti esiopetuksen osaksi peruskoulujärjestelmäämme valtio-
neuvoston määräämän päätöksen mukaan (Esiopetuksen kehittäminen 1991, 9). Esiopetus
toteutettiin oman koulun yhdysluokassa, kun oppilaita oli alle seitsemän. Toiminta keskit-
tyi pääasiassa haja-asutusalueiden yhdysluokkiin. Suurempia esiopetusryhmiä varten voi-
tiin perustaa erillinen esiluokka. Sosiaalitoimen puolellahan esiopetus oli otettu ”ohjel-
maan” jo vuoden 1984 alussa. (Tiihonen 1989.) Peruskoululain (476/83) 4 §:n 3 momentin
ja asetuksen (718/84) mukaan esiopetusta voitiin koulussa järjestää opetusministeriön
luvalla ja valtioneuvoston määräämin perustein enintään yhden lukuvuoden kestävänä esi-
opetuksena lapsille, jotka eivät olleet vielä oppivelvollisia (Esiopetuksen kehittäminen
1991, 9). Lain rinnalla esiopetuksen järjestämistä ohjaamassa olivat peruskouluasetus (718/
1984), valtioneuvoston päätös peruskoulussa järjestettävän esiopetuksen perusteista
(14.3.1985) sekä kouluhallituksen laatimat peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
(1985). Opetusministeriö myönsi esiopetusluvat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja
lupien myöntäminen oli sidoksissa valtion vuosittaisiin varainkäyttösuunnitelmiin. 

Yhdysluokan kuusivuotiaat voitiin lukea koulun oppilasmäärään, ja he olivat siten vai-
kuttamassa muun muassa opettajanvirkojen säilymiseen ja koulun lakkautusuhan väistymi-
seen. Peruskoulun esiopetuksesta yhdysluokassa vastasivat luokanopettajat. Esiopetukseen
osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista. Kunnilla ei ollut velvoitetta esiopetuksen järjes-
tämiseen peruskoulussa. Kuljetusten ja yhdysluokkatoimintojen vuoksi esiopetusta toteu-
tettiin 3–5 päivänä viikossa paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Kuusivuotiaiden viikko-
tuntimäärät siis vaihtelivat 12–21 tunnin välillä. Kunnat, jotka saivat esiopetusluvan, laati-
vat opetussuunnitelmaansa myös sitä koskevan osuuden. (Kiiveri 1992, 3, Tiihonen 1989,
168–169.) Myös vanhemmat voivat päättää lapsensa osallistumisesta esikouluun. (Perus-
koulun opetuksen opas: Esiopetus, 1987.) Koulun järjestämään esiopetukseen, erillisluo-
kassa tai 1–2-luokan yhteydessä tapahtuvaan opetukseen, osallistuvien lasten määrä kasvoi
vuosittain. 

Koulutoimen puolella esiopetuslupien määrä näkyy taulukosta 3. Esiopetuksen järjestä-
minen koulutoimen yhteydessä on ollut vilkkainta Kuopion läänissä ja yleensäkin niissä
lääneissä, joissa kokeilu aloitettiin. Kokeilun voi olettaa kehittäneen koulutointa, koska
kokeilu on yksi tapa uusiutua (Lauriala & Kukkonen 1989, 91: Teerijoki 1986, 39). 
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Taulukko 3a. Kuntien ja koulujen määrä, joilla on esiopetuslupa voimassa lukuvuonna
1990–91 (Esiopetuksen kehittäminen 1991, liite 3).

Esiopetusta peruskoulussa järjestävien kuntien määrä kasvoi jatkuvasti, syksyllä 1997
kuntien määrä oli 178. Suomenkielistä esiopetusta oli 173 kunnassa ja ruotsinkielistä vii-
dessä kunnassa, lisäksi suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta oli kolmessa kunnassa.
Oppilaspaikkoja esikoulussa oli vuoden 1997 syksyllä yhteensä 5468. Suomenkielisestä
esiopetuksesta 72 prosenttia järjestettiin yhdysluokissa ja 28 prosenttia erillisryhmissä.
Ruotsinkielinen esiopetus järjestettiin yhdysluokissa. (Peruskouluissa esiopetusta järjestä-
vien… 1997.) Liitteestä 2 voi nähdä yhä kokeilupaikkakuntien erottuvan suuremmilla
oppilasmäärillään (ks. esimerkiksi Juuka, Kiuruvesi ja Pirkkala) vielä 1990-luvun loppu-
puolella.

Keväällä 1997 peruskoulun esiopetuksessa oppilaspaikkoja oli 5468 (Peruskouluissa
esiopetusta järjestävien… 1997), lukuvuonna 1998–1999 noin 2000 enemmän eli 7440
(Opetushallitus 1998). Esiopetusta haluttiin kaikille kuusivuotiaille ja nykyisen käytännön
katsottiin merkitsevän esiopetuksen järjestämisen kirjavuuden ja alueellisen eriarvoisuu-
den säilymistä. Pääkaupunkiseudulla esiopetusta sai noin 90 prosenttia lapsista mutta Poh-

Lääni Kuntien määrä Koulujen määrä
Uudenmaan lääni 1 9
Turun ja Porin lääni 5 10
Hämeen lääni 3 9
Kymen lääni 1 1
Mikkelin lääni 7 25
Pohjois-Karjalan lääni 4 48
Kuopion lääni 7 48
Keski-Suomen lääni 2 5
Vaasan lääni 0 0
Oulun lääni 3 14
Lapin lääni 10 40
Yhteensä 43 209

Taulukko 3b. Kuntien voimassa olevat esiopetusluvat lukuvuosina 1990–01 – 1994–95
(Esiopetuksen kehittäminen 1991, liite 3).

Esioppilasennuste
Lääni 90–91 91–92 92–93 93–94 94–95
Uudenmaan lääni 86 86 76 76 20
Turun ja Porin lääni 79 68 63 68 68
Hämeen lääni 188 153 139 158 150
Kymen lääni 4
Mikkelin lääni 54 34 22 14 2
Pohjois-Karjalan lääni 208 156 133 123 102
Kuopion lääni 256 226 207 154 150
Keski-Suomen lääni 9 10 4 7 6
Vaasan lääni
Oulun lääni 94 55 53 72 48
Lapin lääni 143 76 38 22 2
Yhteensä 1121 864 734 689 548
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jois-Karjalassa noin 35 prosenttia. Kaikkiaan noin 40 prosenttia kaikista kuusivuotiaista jäi
vaille esiopetusta.

Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksessa (1996:4, 11, 61, 95) ehdotettiin, että
kaikilla kuusivuotiailla lapsilla olisi oikeus oppivelvollisuutta edeltävään vuoden mittai-
seen maksuttomaan esiopetukseen. Tätä esitystä hallitus ei kuitenkaan noudattanut, kun se
esityksessään eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) esitti,
että perusopetuksen oppimäärän laajuus ja esiopetuksen laajuus säilyivät ennallaan. Aino-
astaan vaikeasti vammaisille ja sairaille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville
lapsille kunnat olivat velvollisia järjestämään esiopetusta. Peruskoululain 5 §:n 2 momentin
mukaan peruskoulussa voi olla enintään kaksivuotinen esiaste niitä oppilaita varten, joiden
oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Tämän lain mukaan mainittujen lasten esiopetus voi kes-
tää edelleen kaksi vuotta. Perusopetuksen alkamista edeltävänä vuonna annettava esiopetus
kuuluu oppivelvollisuuteen ja siihen osallistuminen on mainituille lapsille pakollista. Mui-
den lasten esiopetukseen kunnat tarvitsivat yhä edelleen opetusministeriön luvan. Laissa
säädettiin, että voimassa olevat luvat olivat voimassa niissä määrätyn ajan loppuun eikä
uusien lakien voimaantulo 1.8.1998 muuttanut niitä. (HE 86/1997 vp, 54–55.)

Hallituksen esitys sai aikaan paljon keskustelua esiopetuksen järjestämisestä esimer-
kiksi lehtien palstoilla (Savon Sanomat 15.5.1997, Opettaja 23, 6.6.1997, Opettaja 24,
13.6.1997). Esiopetus olisi haluttu kaikille kuusivuotiaille ja eriarvoisuuden katsottiin jat-
kuvan.

Esiopetuksen järjestämisen taitekohta oli uusi koululainsäädäntö vuoden 1999 alusta.
Uuden perusopetusasetuksen N:o 852/1998 kolmannen pykälän mukaan esiopetusta anne-
taan vähintään 700 tuntia vuodessa (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999, 7). Tämä tuntimäärä
tarkoittaa, että esiopetusta on annettava noin 18,5 tuntia viikossa myös yhdysluokissa.
Saman asetuksen 25 §:n mukaan esiopetuksen säännöksiä vähimmäistuntimäärästä sovel-
lettiin lukuvuoden 1999–2000 alusta. (Emt. 9.) Hallitusohjelman mukaan maksuttoman
esiopetuksen järjestäminen kaikissa kunnissa koko maassa tuli voimaan vuonna 2001.
Kaikkien kuntien on pitänyt siis vuodesta 2001 järjestää esiopetuksen saaminen, mutta lap-
sille esiopetukseen tulo on yhä vapaaehtoista. 

4.2.3 Esiopetuksen järjestämistä ohjanneet koulutusmietinnöt ja 
keskeisimmät opetussuunnitelmat

Tärkeimpiä esiopetuksen tavoitteiden suunnitelmallisia kehittelijöitä ovat olleet esikoulu-
komitea (1972) ja kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (1978). (Liite 3.)
Näistä varsinkin jälkimmäinen tarkasteli laajasti kasvatustavoitteita eri lähtökohdista.
Valtioneuvoston päätöksessä (14.3.1985, 3 §) määritelty päätavoite ja kouluhallituksen
ohjeissa (Peruskoulun opetussuunnitelman 1985) määritellyt osatavoitteet perustuvat
tämän pitkäaikaisen suunnittelutyön tuloksiin. Tavoitteena oli edistää oppilaiden tasapuo-
lista kehitystä ja parantaa oppilaiden oppimisedellytyksiä. Tavoite jaettiin sosioemotio-
naaliseen, kognitiiviseen ja psykomotoriseen osatavoitteeseen. (Peruskoulun opetussuun-
nitelman perusteet 1985, 12, Peruskoulun opetuksen opas: Alkuopetus, 12, 36.)
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Esiopetuskokeilun aikana laadittu vuosisuunnitelmarunko pohjautui pääosin erillis- ja
yhdysluokkakokeilussa kehiteltyihin teemoihin. Niiden lähtökohtina olivat yhtäläisesti
perinteiset lastentarhojen keskusaiheet ja peruskoulun alkuopetuksen ympäristöopin sisäl-
löt. Kokeiluopetussuunnitelma rakentui keskusaiheiden ja kokonaisopetusmenetelmän
käyttöön. Kokeiluopetussuunnitelmaa täydennettiin säännöllisesti Jyväskylän yliopiston
kasvatustieteiden tutkimuslaitoksella kokeilijoiden palautteen perusteella. (Kuusivuotiai-
den koulutuksen… 1979, Peruskoulun opetuksen opas: Esiopetus 1987, 36, 37, Kuusela ja
Viitala 1991.) Tässä työssä olin itsekin mukana kokeilijana Kiuruveden Pirttimäen koululla
vuosina 1982–1985.

Kokeilun tavoitteena oli tukea esikoulukomitean työtä. Joka vuosi otettiin jokin asia eri-
tyisen kehittelyn kohteeksi; esimerkiksi vuosina 1977–78 painopistealueena oli kuusivuo-
tiaiden ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien vertailu ja vuosina 1980–81 painotettiin esi-
luokkien eri tahoille suuntautuvaa yhteistyötä. Lukuvuonna 1982–83 yhdysluokissa kevät-
lukukaudella noudatettiin valtakunnallisesti Kiuruveden ja Juuan opettajien yhteistyönä
laatimaa kokonaisopetussuunnitelmaa E-2-luokkia varten. Siinä yhdistettiin esiluokan kes-
kusaiheita ja 1. ja 2. luokan ympäristöaiheita mielekkäiksi kokonaisuuksiksi sekä annettiin
eriyttämisohjeita. (Esiopetuskokeilu 1984, 3–4.) Opetussuunnitelmaan sisältyivät seuraa-
vat keskusaiheet syyslukukaudella: lähiympäristöni, koti ja perhe, luonto syksyllä, millai-
nen on ihminen, muiden maiden lapsia, liikenneyhteydet, itsenäisyys ja joulu. Kevätluku-
kaudella keskusaiheita olivat aika, aine ja esine, luonto talvella, kulttuuri, miten ennen elet-
tiin, kulttuurin eri muodot, työnteko, yhteiskunnan palvelut, taloudellisia peruskysymyk-
siä, pääsiäinen, tiedonvälitys, luonto keväällä ja kouluun tutustuminen. (Emt. 3.)

Keskusaiheet sisältävä kokeiluopetussuunnitelma vaati opettajalta itsenäistä opetuksen
suunnittelua mutta salli samalla opettajan toteuttaa opetusta oman pedagogisen näkemyk-
sen mukaisesti. Keskusaiheet toteutettiin lukuvuoden aikana 1–4 viikon mittaisina jak-
soina. Niiden toteuttamisessa otettiin huomioon myös paikkakuntakohtaiset ja ajankohtai-
set tapahtumat, merkkipäivät ja kirkolliset juhlapäivät, vierailut, juhlat ja retket. Täten kes-
kusaiheiden järjestystä ei noudatettu kirjaimellisesti kaikissa kokeilupisteissä. Lukuvuoden
aikana pyrittiin käsittelemään kaikkia keskusaiheita mutta jokin keskusaiheista saattoi
jäädä käsittelemättäkin. Esimerkiksi ”kouluun tutustumista” ei luonnollisesti käsitelty
niillä paikkakunnilla, joilla esiluokka toimi 1–2-luokkien yhteydessä.

Joka vuosi opettajat raportoivat työstään. Tutkimustoiminta suuntautui lähinnä paino-
pistealueisiin. Näin esiopetusta kartoitettiin monelta näkökulmalta. (Moilanen & Vierimaa
1990, 39–40.) Kokeilun loppuraportti laadittiin kouluhallitukselle, ei kasvatustieteiden tut-
kimuslaitokselle kuten kokeilun aikana. Raportissa piti ilmetä 1. kokeilun kulku 2. kokei-
lulle osoitetut tilat ynnä muut toimintaolot 3. järjestäytyminen esikoulukokeilun sisällä 4.
toiminnan suunnittelu 5. opetussuunnitelma ja sen toteutuminen 6. lasten diagnosointi ja
jatkotoimenpiteet 7. eri tahoille suuntautunut yhteistyö 8. yhteenveto – kokeilun anti (Tii-
honen 1985, 28–29).

Sosiaalihallituksen alainen lasten päivähoidon sisällön työryhmä laati vuonna 1984 esi-
opetussuunnitelman kuusivuotiaita varten. Lähtökohtana oli lapsuusiän itsenäinen merki-
tys ja arvo ihmiselämässä. Kuuden vuoden ikä nähtiin tärkeänä nivelkohtana yksilön elin-
ikäisessä kasvatus- ja koulujärjestelmässä sekä siirtymisessä päivähoidosta ja kotoa kou-
luun. Esiopetus oli ennen muuta lasten kouluun valmentava vaihe. Esiopetussuunnitelma
sisälsi hyvin laajat tavoitteet muun muassa lapsen omatoimisuudesta, itsenäisyydestä, tie-
donhalun tyydyttämisestä, mahdollisuuksista kommunikaatioon ja tunne-elämän kehittä-
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misestä, liikkumisesta, elämyksistä taidekasvatuksessa, hyvistä tavoista, sääntöjen noudat-
tamisesta ja toisten huomioonottamisesta. (Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma
1984.) Palovaaran (1996, 14) mukaan oppilaat muuttuivat vuoden 1984 esiopetussuunni-
telmassa lapsiksi, esiopetus ei ollut enää opetusta vaan kasvatusta ja osa päiväkotitoimintaa
ja sosiaalipalvelua. Lapsi nähtiin toiminnan subjektina ja perheen merkitys oivallettiin.
Suunnitelma oli kokonaisopetuksellinen, toimintakeskeinen ja metodisesti monimuotoi-
nen. 

Vuonna 1987 opetushallitus julkaisi esiopetuksen oppaan. Peruskoulun esiopetuksen
laajentumisen vuoksi oppaaseen koottiin tietoa kuusivuotiaan kehityksestä, esiopetuksen
luonteesta, erityistä huomiota tarvitsevista lapsista ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.
Oppaassa käsitellään tavoitteita, sisältöalueita sekä työ- ja toimintatapoja. Opas sisältää
myös viitteitä kuntakohtaisen, keskusaiherunkoisen opetussuunnitelman laadintaa varten.
(Peruskoulun opetuksen opas: Esiopetus 1987.)

Opetushallitus- ja sosiaali- ja terveyshallitus asettivat syksyllä 1991 yhteisen työryh-
män, jonka tehtävänä oli laatia peruskoulun ja päivähoidon esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet. Taustana tehtävälle oli kehittämistyöryhmän muistio. Muistiossa koroste-
taan lapsen aktiivisuutta oppimisprosessissa, ja siksi opettajan tehtävä muuttuu oppimisen
ohjaajaksi. Oppimisympäristöä on kehitettävä sellaiseksi, että siinä korostuvat toiminnalli-
suus, elämyksellisyys ja leikki. (Esiopetuksen kehittäminen 1991, Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 1992, 7–8.) Muistio edustaa lapsikeskeistä esiopetusta. Esiopetuk-
sen sisällöt nähdään sellaisina, jotka lapsi voi itse löytää. Lapsi kohotetaan kasvamaan
yhteiskunnan normatiivisten arvorakennelmien ulkopuolelle. (Palovaara 1996, 15–16.)
Vakimon (1995, 19–25) mukaan ensisijaisia ovat lapsen oppimaan oppimisen taidot, kou-
lun asettamat tavoitteet jäävät toissijaisiksi. Lapsi on yksilö, tutkija, oppija ja aktiivinen
leikkijä sekä yhteiskunnan ja yhteisön jäsen. Kuitenkin aikuinen nähdään aktiivisena osa-
puolena, joka antaa lapselle vastuuta ja luo oppimisympäristön, lapsi on äänetön vastaan-
ottaja. 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa esiopetuksen tavoitteet ovat samat kuin
aiemmin: oppilaiden tasapainoinen kehittyminen ja oppimisedellytysten parantaminen.
Peruskoulun esi- ja alkuopetus muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelun luonne ja ope-
tuksen lähtökohdat ovat samansuuntaiset. Tärkeää on yhä edelleen lapsen yksilöllisyyden
huomioon ottaminen, aktiivinen oppiminen ja yhteisön jäseneksi kasvaminen. Myös päivä-
hoidon ja esiopetuksen opetussuunnitelmilla tulisi olla yhteiset lähtökohdat. Oppimisym-
päristön tulee tarjota lapselle mahdollisuuksia kiinnostua erilaisista asioista. Esiopetuk-
sessa korostuvat elämänläheisyys ja leikki. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
1994, 20.) 

Vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelmassa lähtökohtana on lapsikeskeisyys, jol-
loin lapsen asema ja lapsuus huomioidaan itseisarvoisena elämänvaiheena. Maailman
muuttuminen on huomioitava, johon kuuluvat muun muassa kansainvälistymisen tuoma
muutos ja luonnon muuttuminen. Lapsi oppijana -käsityksen mukaan lapsen kehitys näh-
dään kokonaisuutena, johon monet biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset teki-
jät vaikuttavat. Leikin ja oppimisen ympäristöt korostuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat
esimerkiksi aikuisen ja lapsen väliset suhteet, yhteistyö työtovereiden ja vanhempien
kanssa, fyysiset puitteet ja niin edelleen. Opetushallitus korostaa myös kasvuympäristöjen
kohtaamista, jossa koulu ja päivähoito luovat lapsilähtöisen esi- ja alkuopetuksen kokonai-
suuden. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996.) Esiopetus on kokonaisope-
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tusta, joka pyrkii tiedonalojen hyödyntämiseen tavoitteissaan. Alkuopetus taas pyrkii
eheyttämään oppiaineita opetuksessaan.

Lasta pidetään ainutkertaisena yksilönä, joka itse aktiivisesti rakentaa omaa tietoraken-
nettaan. Tällä korostetaan lapsen kehityksen idiografisia tekijöitä merkityksellisemmiksi
kuin nomoteettisia tekijöitä. Uskotaan lapsen oppivan paljolti ilman opetusta, löytävän itse
opetuksen sisällöt. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 1996 koski vain
peruskoulussa toteutettavaa esiopetusta, sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa tapah-
tuva päivähoidon esiopetus jäi valtakunnallisten perusteiden ulkopuolelle. Kuitenkin myös
päivähoidon esiopetuksen laadinnassa käytettiin näitä perusteita ja siten nämä perusteet
vaikuttavat laajasti esiopetuksen kehittymiseen (Hytönen 1997, 10). Myös Virtasen (1998)
mukaan esiopetussuunnitelmien kehittäminen on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa osa
varsin laajaa koulutuksen uudistustoimintaa.

Virtanen (1998, 206) jakaa esiopetuksen opetussuunnitelmalliset tavoitteet historialli-
sesti neljälle erilaiselle tasa-arvotulkinnalle: formaalinen tasa-arvo vuosille 1946–1969
(kaikilla sama juridinen perusoikeus koulutukseen), kompetenssitasa-arvo vuosille 1970–
1983 (yhteydessä resurssitasa-arvoon, samanlaista kohdellaan samalla tavalla, toisin
sanoen suhteessa suoritukseen), resurssitasa-arvo vuosille 1984–1993 (yksilöillä on erilai-
set lähtökohdat, oppimismahdollisuudet, mutta toimenpiteiden, muun muassa opetussuun-
nitelmien, tulee olla samat, toisin sanoen kullekin annetaan samat resurssit) ja individualis-
tinen tasa-arvo vuosille 1994–1996 (valinnaisuuden, yksilöllisyyden, koulu- ja oppilas-
kohtaisten opetussuunnitelmien painottaminen). Formaalisen, resurssi- ja kompetenssi-
tasa-arvon on katsottu merkitsevän oppimismahdollisuuksien lähtökohdissa olevien erojen
ja eriarvoisuuden säilyttämistä. Tulostasa-arvo sen sijaan merkitsee, että eri yksilöitä tai
ryhmiä voidaan kohdella eri tavoin tavoiteltaessa tasa-arvoisuutta myös oppimistuloksissa.

Tutkimukset osoittavat toistuvasti lasten koulumenestyksen riippuvan pitkälti kodista ja
sen kulttuuripääomasta. Ensin oppivelvollisuuskoulu tehtiin yhtenäiseksi siinä mielessä,
että kaikki lapset pantiin mekaaniseen tapaan samaan kouluun, jossa on sama opetussuun-
nitelma mutta oppimisedellytysten mukaisesti. Kehityksen tulos on tasa-arvoisen individu-
alismin sijasta individualistinen tasa-arvo, jonka piirteitä ovat valinnaisuus, yksilöllisyys,
koulu- ja oppilaskohtaiset opetussuunnitelmat. Virtanen (1998) epäilee, että koulutuksen
arviointikeinojen ulottaminen yhä nuorempiin lapsiin voi merkitä meritokratian säälimät-
tömyyden ja yhteiskunnallisen valikoinnin ulottamista yhä nuorempiin lapsiin. 

Monissa kunnissa omia esiopetussuunnitelmia alettiin työstää vasta 1996 esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet -asiakirjan jälkeen, poikkeuksina olivat esiopetuskokeilu-
kunnat. Kunnat järjestivät esiopetuksen hyvin eri tavoin ja erilaisiin opetussuunnitelmiin
perustuen. Näin eri kuntien lapset olivat toisiinsa verrattuina erilaisessa asemassa eri kun-
nissa. 

Uusi koululaki (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999) edellyttää maksuttoman 700 tunnin
esiopetuksen järjestämisestä kaikille kuusivuotiaille, ja se edellytti opetussuunnitelman
perusteiden uusimista. Hallitus antoi asiaa koskevat lakiesitykset eduskunnalle 1.10.1999.
Opetushallitus aloitti esi- ja alkuopetussuunnitelman perusteiden uudistamisen yhteis-
työssä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus Stakesin, Suomen Kuntaliiton ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n
kanssa. Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyön koordinoinnista vastasi asetettu
ohjausryhmä.
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Varsinainen kehittämistyö tehtiin kahdeksassa eri asiantuntijaryhmässä ja tiiviissä
yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Opetushallitus muodosti kehittämistyötä var-
ten esi- ja alkuopetuksen kehittämisverkoston, joihin valittiin hakemusten perusteella 11
yhteistyökuntaa ja 87 verkkokuntaa. Verkkoja muodostettaessa otettiin huomioon alueelli-
nen kattavuus ja molemmat kieliryhmät. Kehittämisverkoston toiminta alkoi vuoden 2000
alusta ja jatkuu vuoden 2003 loppuun. Yhteistyökunniksi tulivat Helsinki, Imatra, Jyväs-
kylä, Järvenpää, Kyrkslätt, Lieksa, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku ja Vaasa. (Opetushal-
litus 1999.) Verkkokunnat on lueteltu liitteessä 4. 

Samanaikaisesti perusteiden valmistelutyön kanssa laadittiin opetussuunnitelmat hank-
keeseen hakeutuneissa kunnissa. Esiopetuksen kokeilusuunnitelma otettiin käyttöön näi-
den kuntien kouluissa ja päiväkodeissa opetushallituksen myöntämillä kokeiluluvilla
1.8.2000 alkaen. Opetushallitus uudisti opetussuunnitelman perusteet vuonna 2000 ja
aloitti välittömästi sen jälkeen alkuopetuksen (perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokat) opetus-
suunnitelman perusteiden uusimisen (Opetushallitus 2000). Vastaavasti aiottiin ottaa käyt-
töön alkuopetuksen kokeilusuunnitelma 1.8.2001 alkaen. Niissä kouluissa ja päiväko-
deissa, jotka eivät olleet kokeilun piirissä, noudatettiin lukuvuonna 2000–01 vuoden 1996
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja kouluissa lukuvuonna 2001–02 vuoden
1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteita. Ehdotus esiopetuksen perusteiksi val-
mistui 30.6.2000 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 tuli voimaan
19.12.2000. Ehdotus alkuopetuksen perusteiksi valmistui 1.4.2001 mennessä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 korostaa lapsen kasvun edistämistä
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lasta tulee ohjata vas-
tuulliseen toimintaan ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen. Toisaalta korostetaan lapsen
oppimisedellytyksien ja terveen itsetunnon vahvistamista. Tavoitteet määräytyvät toisaalta
kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymistarpeista, toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Oppimis-
ympäristön on tuettava monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä annettava mahdol-
lisuuksia vuorovaikutukseen. Ehdotuksessa esiopetuksen perusteiksi korostettiin toimin-
nan lähtökohtina lapsen tarpeita ja edellytyksiä sekä kiinnostuksen kohteita. 

Varsinaisissa opetussuunnitelman perusteissa lapsikeskeisyys tarkoittaa ohjaavaa kas-
vatusta, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaati-
muksia. Opetusmenetelminä ja työtapoina mainitaan konkreettinen kokeileminen, tutkimi-
nen, aktiivinen oppiminen, aktiivinen osallistuminen sekä ongelmien ratkaiseminen vuoro-
vaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. Erikseen mainitaan draamallinen työtapa,
ajattelun kehittyminen ja oman oppimisen tiedostaminen sekä kielen kehittyminen. (Esi-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, Opetushallitus 2000b.) Draamallisessa työ-
tavassa yhdistyvät eri taideaineet, lasten kokemukset ja tietoaines, joita työstetään ajankoh-
taisen aiheen, sadun tai tarinan pohjalta (Esiopetuksen opetussuunnitelman 2000, 9).

Sisältöjä tärkeämpää on oppimisprosessi ja eheytetyt kokonaisuudet. Eri tiedonalojen
näkökulmat ovat samanaikaisesti läsnä. Erikseen korostetaan kielen ja vuorovaikutuksen,
matematiikan, etiikan ja katsomuksen, ympäristö- ja luonnontiedon, terveyden, fyysisen ja
motorisen kehityksen sekä taiteiden ja kulttuurin osuutta. (Esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2000, 10–15.)

Uutta on, että esiopetuksen aloitusvaiheessa opettaja voi laatia yhteistyössä huoltajien
kanssa lapsen esiopetuksen suunnitelman jokaisesta lapsesta. Arviointia tehdään jatkuvasti
opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Palautetta annetaan opettajien ja huoltajien, mah-
dollisesti myös lapsen kanssa käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Lapsen itsearvioin-
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nin edistäminen kuuluu opettajan ja muun henkilöstön tehtäviin. Esiopetuksen päätteeksi
voidaan antaa osallistumistodistus, jota voi täydentää kuvaamalla järjestettyä esiopetusta.
(Emt. 15–16.)

4.2.4 Opetussuunnitelmien saamaa kritiikkiä

Kokeiluopetussuunnitelma. Kokeiluopetussuunnitelmassa tavoitteet eriteltiin hyvin tar-
kasti. Korostettiin kognitiivista oppimista ja Piaget´n ajatuksia. Opetussuunnitelmaa
arvosteltiin liiallisesta opettajajohtoisuudesta ja tiedollisen osa-alueen korostamisesta.
Palovaaran (1996, 12) mukaan esikoulukomitean mietinnössä heijastuivat Neuvostoliitos-
ta saadut vaikutteet. Esiopetuksen yhteiskunnalliset ja demokraattiset pyrkimykset koros-
tuivat. Opetus nähtiin oppimisen välineenä ja lapsesta puhuttiin oppilaana. Esiopetus näh-
tiin erityisesti kouluun valmentavana vaiheena. Lapsi oli kasvatuksen kohde, objekti, ja
esiopetus nähtiin kiinteästi peruskouluun liittyneenä. (Emt.) Itse kokeilijana tulin samaan
tulokseen. Tämä niin sanottu kokonaisopetus sai opettajan aktiiviseksi ja toi hänelle pal-
jon etukäteistyötä oppiaineiden integroimisessa toisiinsa, mutta lapsilla oli vastaanottajan
rooli. Lapsen aktiivisuus jäi hyvin vähälle huomiolle. Kokeilussa oli hyvää opettajien kol-
legiaalinen ohjaus ja yhteistoiminnallisuus teemojen puitteissa. (Peltonen 1998b, 63.)
Niinpä kokeilun katsotaan tuoneen vain vähän olennaisesti uutta esiopetukseen. Hytösen
(1997) mielestä tämä johtuu siitä, että kokeilut eivät täyttäneet tieteellisiä kriteerejä.
Raportit olivat lähinnä kuvauksia, mutta niitä ei sidottu teoreettisiin viitekehyksiin. Niitä
ei seurattu systemaattisesti tai analysoitu, lisäksi laadun arviointi puuttui.

Vuoden 1984 esiopetussuunnitelma. Palovaaran (1996, 14) mukaan vuoden 1984 esi-
opetussuunnitelmassa jäi taka-alalle esiopetuksen yhteiskunnallinen funktio. Vakimon
(1995, 11–18) mukaan lapsi sai harjoitella yhteistoimintaa muiden lasten kanssa mutta lap-
sen tärkeimmäksi vuorovaikutussuhteeksi määriteltiin aikuinen. Vakimo näki suunnitel-
massa tulevan esille behavioristisen mallin, jossa lapsi nähtiin objektina, jota aikuinen sti-
muloi ja saa tällöin aikaan toivotun kasvatustapahtuman. Aikuisen tehtävä oli olla lapselle
malli ja opettaja, joka tuntee lapsen tarpeet ja kehitysvaiheet. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -työryhmän muistio. Vakimo (1995, 47)
pitää opetus- sekä sosiaali- ja terveyshallituksen työryhmän muistiota vuodelta 1992 ope-
tussuunnitelman kehityksen välivaiheena, jossa on elementtejä sekä behavioristisesta,
humanistisesta että konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Koska useita paradigmoja on
käytetty yhtä aikaa, tuloksena on epäjohdonmukainen oppimiskäsitys. Täten suunnitel-
massa näkyy aikuisen ja lapsen roolien selkiytymättömyys. (Emt.) Erikoissuunnittelijat
Monika Riihelä ja Riitta Kauppinen toivat eriävät mielipiteensä Esiopetussuunnitelman
perusteet -työryhmän muistioon. Heidän mielestään lapsen lähtökohdista lähtevä pedago-
giikka jäi taka-alalle nimenomaan sisältöalueissa eikä asiakirja antanut lapselle mahdolli-
suuksia vaikuttaa omaan oppimiseensa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet –työ-
ryhmän muistio 1992, liite ΙΙΙ ) Luokanopettajaliiton edustajan Risto Rönnbergin kritiikin
kohteena oli käsitys sukupolvien välisestä tasa-arvosta. Hänen mukaansa aikuinen on luon-
tainen auktoriteetti lapselle, ei tasa-arvoinen toveri. (Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet -työryhmän muistio 1992, liite Ι.)
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Vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vuoden 1996 esiopetuksen
opetussuunnitelmassa Hytösen (1997, 11) mukaan yksilökeskeisyys näkyy lapsen ainutker-
taisuuden korostamisena mutta kuitenkin pienten lasten oppimisessa yhteisöllisyys on vält-
tämätön peruselementti. Hytösen mukaan yhteisöllisyyttä olisi pitänyt analysoida yhtä voi-
makkaasti kuin yksilöllisyyttä. Tarkoituksenahan ei ole saada lapsia kasvamaan mahdolli-
simman erilaisiksi vaan luoda oppimiskokemusten kokonaisuus, joka turvaa lasten persoo-
nallisuuden monipuolisen kehittymisen. Ojalan ja Siekkisen (1998, 11) mukaan suunni-
telma on yleisluonteinen ja suppea verrattuna muiden maiden vastaaviin suunnitelmiin.
Siitä puuttuvat lähes täysin esiopetuksen oppimisteoreettinen ja erityisesti kehityspsykolo-
ginen pohdinta. Etu on lapsikeskeisyys, mutta sitäkään ei ole pohdittu missään teoreetti-
sessa viitekehyksessä. (Emt.) Ojala ja Siekkinen (1998, 15) näkevät suunnitelman puut-
teena myös tietotekniikan perusteiden puuttumisen. 

Vuoden 2000 opetushallituksen päätös esiopetuskokeilussa 2000–2001 noudatettavista
opetussuunnitelman perusteista. Hujalan ynnä muiden laatua käsittelevässä teoksessa
(1999, 30) esitetään opetussuunnitelmissa huomioitaviksi koulun alkuopetuksen sisältöalu-
eet oppimisprosessin jatkumisen tukemiseksi. Koulun alkuopetuksen sisältöalueita ovat
kieli ja kommunikaatio, matemaattiset käsitteet, luonto- ja ympäristötieto, uskonto, etiikka,
liikunta, terveys sekä eri taidemuodot. Sisältöalueet eivät kuitenkaan hallitse tavoitteen-
asettelua, vaan tärkeintä on kuitenkin lapsen kokonaisvaltaisen oppimisprosessin tukemi-
nen. 

Opetushallitus on saanut palautetta uusimmista opetussuunnitelman perusteista (kokei-
luopetussuunnitelma vuodelle 1999–2000). Perusteisiin haluttaisiin enemmän taideainei-
den, matematiikan ja luonnontieteiden korostamista eli samoja alueita, joita Hujala ynnä
muut esittävät opetussuunnitelmaan. Sisältöalueiden jako koetaan epätasapainoiseksi,
koska kielellisestä, fyysisestä ja motorisesta kehittymisestä sekä terveydestä on omat pykä-
länsä mutta kaikki muut ovat samassa pykälässä. Hyvänä pidetään vahvaa lapsikeskei-
syyttä. Yliopistot pyytävät konstruktivistisen oppimiskäsityksen selvää esille tuomista.
Ristiriitaisuutta on herättänyt lapsen henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinta: toisten
mielestä se pitäisi määrätä tehtäväksi joka lapselle, toisten mielestä vapaaehtoisuus sen laa-
timisessa pitäisi säilyttää. (Taideaineet halutaan paremmin 2000.) Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteihin 2000 on lisätty kaikki edellä mainitut sisältöalueet. Myös oppi-
miskäsityksen määrittely on konstruktiivinen, vaikkakaan termiä konstruktiivinen ei mai-
nita. Esiopetuksen järjestämistavan erilaisuus mainitaan siten, että sekä erillis- että yhdys-
luokassa tavoitteet ja omaleimaisuus on otettava huomioon. Vertaisryhmän vaikutus oppi-
misessa mainitaan moneen kertaan, mutta vertaisryhmien erilaisuudesta esimerkiksi
yhdysluokissa tai päiväkodissa ei mainita mitään.

4.3 Esiopetus Suomessa ja muualla Euroopassa

Esiopetuksen vertailemiseen eri maissa liittyy ongelmia, jotka johtuvat erilaisista näke-
myksistä, millainen toiminta katsotaan kuuluvaksi koulutusjärjestelmän viralliseen koulu-
tukseen. Maat eroavat esimerkiksi siinä, kuinka laajasti ne määrittelevät esiopetuksen
erotettuna lastenhoidosta. Joissakin maissa esiopetuksena pidetään lähestulkoon kaikkea
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pienille lapsille suunnattua järjestettyä toimintaa, kun taas toisissa sellaisena ei pidetä
ohjelmia, jotka ensi sijassa edistävät emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. (Laukkanen
1994, 42–43.) Myös esiopetuksen menojen tilastointi vaihtelee eri maissa ja tämän vuok-
si ei vertailla erikseen esiopetuksen osuutta BKT:sta (bruttokansantuotteesta). Kulujen
kattavuus esiopetuksessa on niin kirjavaa, että aiheellisesti voi epäillä, voidaanko menoja
edes pitävästi vertailla. (Emt. 47, 61).

Suomen varhaiskasvatuksen tilanne poikkeaa muista EU-maista, koska yleisesti
EU-maissa varhaiskasvatusta tarjotaan kolmevuotiaista alkaen. Lähes 100 prosenttia neli-
vuotiaista saa varhaiskasvatusta Ranskassa, Espanjassa, Luxemburgissa, Hollannissa ja
Belgiassa. Espanjalla on lisäksi suunnitelma, jonka mukaan varhaiskasvatukseen otetaan
kaikki lapset nollavuotiaista lähtien. (EURYDICE 1994, 10, 60–61.) Espanjalaisten mie-
lestä lapsen kasvulla ei siis ole alkamisikää vaan se on jatkuva pitkä prosessi syntymästä
lähtien. Saksassa vapaaehtoiseen lastentarhojen tarjoamaan esiopetukseen lapset voivat
mennä kolmen vuoden iästä alkaen. Ruotsissa ja Tanskassa koulutusjärjestelmään kuuluu
esiopetus kuusivuotiaille lapsille. Ruotsin esiopetus on siirretty vuonna 1996 sosiaalihal-
linnosta opetusministeriön alaisuuteen. Esikoulu on lapselle vapaaehtoinen kuten Tanskas-
sakin. Oppivelvollisuus alkaa seitsemän vuoden iässä kuten Suomessakin. Saksassa lapset
ovat oppivelvollisia viisi- tai kuusivuotiaina, Itävallassa kuusivuotiaana, Hollannissa ja
Iso-Britanniassa viisivuotiaina. (HE 86/1997 vp, 23–28, Mutikainen 1997, 4.) 

Seuraavissa kappaleissa esittelen esiopetusta tarkemmin joistakin Euroopan maista.
Ruotsin esiopetuksen esittely on itsestäänselvyys jo siksikin, että monet reformit ja mallit
ovat tulleet Suomeen Ruotsista, myös esiopetuksen järjestämisessä on mallia katsottu
Ruotsista. Esittelyssä olen ottanut huomioon erot paitsi esiopetuksen alkamisiässä, myös
lasten myöhemmissä oppimistuloksissa, taloudellisessa panostuksessa varhaiskasvatuk-
seen ja päätöksenteossa:

– IEA:n lukutaitomittauksissa menestyivät 1990-luvulla Suomi ja Ruotsi, koulukohtai-
set erot olivat huomattavia Hollannissa (luku 3.4)

– Irlannissa keskushallinto on hallitseva: 80–100 prosenttia rahoituksesta tulee keskus-
hallinnolta. Itävallassa ja Suomessa 60–80 prosenttia rahoituksesta tulee keskushal-
linnolta, 30–50 prosenttia Tanskassa. Suomen ja Tanskan bruttokansanosuus koulu-
tusmenoihin on suuri. Opiskelijakohtaiset kustannukset suhteessa BKT:een ovat kor-
keita Suomessa ja Pohjoismaissa, sen sijaan Saksassa ja Hollannissa panostetaan kor-
kea-asteen koulutukseen. Koulutuksen osuus julkisissa menoissa on pieni Saksassa,
Hollannissa ja Irlannissa (luku 2.2.3.3).

– Englannissa pohditaan keskusvaltaisen säätelyn lisäämistä, mikään yksittäinen pää-
töksentekotapa ei ole hallitsevassa asemassa Itävallassa, Tanskassa, Suomessa ja
Irlannissa (luku 2.2.3.3)

– koulumaista kulttuuria korostavaa varhaiskasvatusta korostetaan Iso-Britanniassa ja
Alankomaissa (Kiiveri 1992)

– (lisäksi olen seurannut esiopetusryhmän opetusta Irlannissa, Itävallassa, Saksassa ja
Iso-Britanniassa). 

Ruotsi. Ennen pakollista peruskoulua yli 90 prosenttia lapsista käy vuoden mittaisen esi-
koulun. Vuoden 1975 säädetyn lain mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää mahdolli-
suus esikouluun lapsille sen vuoden syyskuusta, kun he täyttävät kuusi vuotta. (Kivinen
ym. 1995, 28, 35, 36.) Esikoulutoiminta kuuluu opetusalaan kuten Ruotsin päivähoitokin
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vuoden 1998 alusta. Kuusivuotiaille perustettiin oma erillinen esikoululuokka ja myös 1–
5-vuotiaille on perustettu valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Näin korostetaan elinikäi-
sen oppimisen ajatusta. Kuusivuotiaiden esikoululuokat on sijoitettu kouluihin tai mah-
dollisimman lähelle kouluja. Opetusta on oltava vähintään 525 tuntia eli 15 tuntia viikos-
sa. Lasten iltapäivätoiminta sekä esikoululuokalla että koulun alaluokilla on integroitu
kiinteästi koulutyöhön. Koulun opettajien työ on muuttunut tiimityöksi, jossa toimivat
luokanopettaja, usein lastentarhanopettaja sekä vapaa-ajan ohjaaja. Koulun ovet ovat
avoinna aamuseitsemästä iltaan kello 18 asti. Esikoululuokalla, kuten 1. ja 2. luokillakin,
aikuisia on kolme yhtä 25 lapsen luokkaa kohden. Opettajat ovat työpaikalla 35 viikko-
tuntia ja siksi heidän palkkansa ovat nousseet merkittävästi.

Lasten uudenlainen opetuksen kokonaisuus ja opettajien tiimityö ovat olleet suuria muu-
toksia, ehkäpä suurempia kuin kuusivuotiaiden mukaantulo kouluun. Koulu siis huolehtii
myös hoitopuolen asioista. 6–16-vuotiailla on yhteinen opetussuunnitelma, jolla tuetaan
esikoululuokan, oppivelvollisuuskoulun ja iltapäivätoiminnan yhteen nivoutumista. Ope-
tussuunnitelmassa leikillä, huolenpidolla, luovuudella ja lapsen omatoimisella tutkimisella
on tärkeä osuus. Oppiminen nähdään prosessina, jota toteutuu monissa eri yhteyksissä.
Lapset aloittavat peruskoulun joko kuusi- tai seitsenvuotiaina, ja oppivelvollisuus täyttyy,
kun he ovat suorittaneet yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kuusivuotiaista noin kahdeksan
prosenttia aloittaa varsinaisen koulun. Testauksia koulukypsyydestä ei ole. (Vuolle 1999,
50–54.) Mietitäänkin, ovatko uudet lait muodostaneet uuden rajan koulunaloitukseen, nyt
viisi- ja kuusivuotiaiden opetuksen välille. (Kivinen ym. 1995, 36– 37, Vuolle 1999, 56).

Tanska. Tanskan esiopetussektori sisältää useita eri laitoksia. Sosiaalihallinnon alaisina
ovat päiväkodit 0–3-vuotiailla ja lastentarhat 3–7-vuotiailla. Tanskan kansakoulu (1. ja
alemman 2. asteen koulutus) käsittää esikoululuokan, yhdeksänvuotisen peruskoulun ja 10.
luokan ja toimii opetusministeriön alaisuudessa. Kunnilla on ollut velvollisuus perustaa
esikoululuokkia lukuvuodesta 1980–1981 lähtien, mutta lapsille koulu on vapaaehtoista.
Esikoulua käydään 3–4 tuntia päivässä lastentarhanopettajan johdolla. Lähes kaikki lapset
käyvät esikoulua ja lisäksi noin 62 prosentilla 6–10-vuotiaista lapsista on paikka julkisesti
rahoitetussa palvelussa, joka tarjoaa hoitoa ja virkistystä koululaisille (Lasten päivähoidon
ja esiopetuksen laatutavoitteet 1996, 17). Tanskassa on yhdeksänvuotinen oppivelvolli-
suus, ei koulupakkoa. Koulu alkaa seitsenvuotiaana, päättyy 16-vuotiaana. (EURYDICE
1994b, 62, Kivinen ym. 1995, 75, Laukkanen 1996, 167.)

Saksa. Koulujärjestelmä jakaantuu esikouluun, 1. asteen ja 2. asteen koulutukseen, kor-
kea-asteen koulutukseen ja jatko-koulutukseen. Esiopetusta annetaan erilaisissa 3–6-vuoti-
aille tarkoitetuissa laitoksissa. Esikoulu kuuluu osavaltioiden sosiaaliministeriöiden tai
koulutus- ja kulttuuriministeriöiden hallinnon alaisuuteen. Osallistuminen on tavallisesti
lapsille vapaaehtoista mutta on monessa osavaltiossa pakollista hitaasti kehittyneille kou-
luikäisille. Lastentarha on traditionaalinen esikoulumuoto. 70 prosenttia lastentarhoista on
hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämiä, 30 prosenttia on kuntien ylläpitämiä. Oppivelvol-
lisuus kestää 12 vuotta ja alkaa sen vuoden elokuussa, kun lapsi on täyttänyt kuusi vuotta.
Esikoululuokat on tarkoitettu viisivuotiaille lapsille ja koululastentarhat kuusivuotiaille,
jotka eivät selviydy peruskoulussa. Koululastentarhat ovat läheisesti integroituneita perus-
kouluun. (Kivinen ym. 1995, 135–136, 157.) 

Esikoulua käyvien lasten vanhemmat joutuvat maksamaan esikoulumaksuja, joiden
suuruus riippuu joissakin tapauksissa vanhempien tuloista. Maksut vaihtelevat myös osa-
valtioittain ja joskus osavaltion sisälläkin. Esikoulussa ei ole mitään standardeja opetusoh-
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jelmia eikä lasten odoteta saavuttavan erityistä taitotasoa henkisillä tai muillakaan osa-alu-
eilla. Leikki on keskeisin ja luonteenomaisin piirre esiopetuksessa. Sen avulla lapset kehit-
tävät taitojaan ja oppivat elämään ryhmässä. (Ellonen 1993, 48, Hopf 1992, 217–219, Kivi-
nen ym. 1995, 158, Laukkanen 1996, 155.) ”Entpädagogisierung” sisältää ajatusmallin,
jonka mukaan työntekijät ovat mukana lasten päivittäisessä elämässä ja tukevat lapsia hei-
dän opetellessaan selviytymään eri tilanteissa. (Lasten päivähoidon ja esiopetuksen laatu-
tavoitteet 1996, 20).

Itävalta. Koulutus on järjestetty pääosin julkisten palveluiden ohjaamana ja rahoitta-
mana kaikilla tasoilla. Esiaste ei ole pakollinen ja käsittää seimipaikat 0–2-vuotiaille ja las-
tentarhan 3–6-vuotiaille. Lastentarhojen ylläpito kuuluu maakuntien lainsäädännön piiriin,
ja lastentarhoja on sekä yksityisiä että julkisia. Niiden käyminen on vapaaehtoista. Esiope-
tusta antavien oppilaitosten määrä vaihtelee suuresti yhdeksässä provinssissa ja niiden
oppilasmäärät vaihtelevat yhdestä prosentista 22 prosenttiin esiopetusikäisistä lapsista.
Mikäli lapsi ei ole kuusivuotiaana koulukypsä, hänen on käytävä vuosi esikouluastetta.
Lapsen pitäisi olla sellaisella tasolla esikouluvuoden jälkeen, että hänellä olisi mahdolli-
suus menestyä ensimmäisellä luokalla. Pakolliset harjoitukset sisältävät uskontoa, luke-
mista, kirjoittamista, puhumista, ympäristökasvatusta, matematiikkaa, musiikkia, taidekas-
vatusta, liikuntaa ja liikennekasvatusta. Esikouluaste muodostaa tällöin osan ensimmäisen
asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuus kestää yhdeksän vuotta. Itävallassa ei ole yhtenäis-
koulujärjestelmää kuten muissa saksankielisissä maissa. Ensin käydään nelivuotinen kan-
sakoulu, sitten pääkoulu tai yleissivistävä koulu. Itävallassa ei ole tarvetta tai kiinnostusta
muuttaa esikoulu- ja lastentarhajärjestelmää eikä myöskään pakollisen koulutuksen kestoa
haluta muuttaa eikä koulunaloitusikää laskea. (Kivinen ym. 1995, 213, 230, Wolf 1992, 78–
79, 84.)

Esiasteella opetussuunnitelmaan liittyvät uudistukset ovat olleet vähäisiä. On pyritty
lisäämään yksilöllisiä oppimismetodeja, oppimista leikin avulla ja strategioita kielellisten
puutteiden kompensoimiseksi. Opetussuunnitelma on ohjaava väline, harmoninen alku
koulunkäynnille. Lapsia valmistetaan kouluun mutta ei koulumaisin menetelmin. Lapsia
kannustetaan toimimaan yksilöllisesti ja heille tarjotaan järjestelmällisesti paljon erilaisia
pelejä ja materiaalia. Ennen kaikkea lapsen tulisi saada kokemuksia leikin kautta ilman ajan
ja tulosten painetta. (Kivinen ym. 1995, 230, Wolf 1992, 78.)

Hollanti. Vuoteen 1985 asti Hollannissa noudatettiin erillistä esikoulujärjestelmää, joka
oli säädetty vuoden 1956 esikoululaissa. Vuoden 1985 laki ensimmäisen asteen koulutuk-
sesta integroi esikoulun osaksi peruskoulutoimintaa. Vuonna 1969 säädetyn lain mukaan
lähes kaikki lapset menevät kouluun jo nelivuotiaina ja oppivelvollisuus alkaa jo viisivuo-
tiaana. Neljävuotiaiden opetus on osa normaalia peruskouluopetusta. Oppivelvollisuus kes-
tää 16 ikävuoteen, sen jälkeen koulua on käytävä ainakin osa-aikaisesti 18 vuoden ikään.
Julkisessa tai yksityisessä kahdeksanvuotisessa peruskoulussa lapsi on 4–12 vuoden ikäi-
senä. (Kivinen ym. 1995, 263, 271.) Lisäksi Alankomaissa lapsille on tarjolla 12 ikävuo-
teen asti hoitopalveluja kouluajan ulkopuolella (Lasten päivähoidon ja esiopetuksen laatu-
tavoitteet 1996, 17).

Yhdistynyt kuningaskunta. Esikoulu 2–5-vuotiaille lapsille on vapaaehtoista. Paikalli-
sella viranomaisella on oikeus mutta ei velvollisuutta perustaa lastentarhoja ja esikoulu-
luokkia. Useimmat paikalliset kouluviranomaiset tarjoavat maksutonta esikoulutusta 2–
5-vuotiaille lapsille lastentarhoissa ja ensimmäisen asteen kouluihin liitetyillä esikoululuo-
killa. Yleinen oppivelvollisuus alkaa viisivuotiaana ja päättyy 16-vuotiaana. Lasten on saa-
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tava kokopäiväistä opetusta joko koulussa tai jollakin muulla kouluviranomaisen hyväksy-
mällä tavalla. Pätevät opettajat (koulutus vastaa perusopetuksen opettajien koulutusta) vas-
taavat esikouluopetuksesta, joka 3–4-vuotiailla on pääasiallisesti osapäivätoimista työs-
kentelyä yhdessä päiväkotiapulaisten kanssa. Esiopetussuunnitelma toteuttaa Yhdistyneen
kuningaskunnan kansallisen opetussuunnitelman vaatimuksia leikin avulla. (Lasten päivä-
hoidon ja esiopetuksen laatutavoitteet 1996, 20.)

Vuonna 1944 tehtiin koulutuslaki 5–11-vuotiaiden lasten ensimmäisen asteen koulutuk-
sesta. Tavoitteena oli koulu, jossa ei ole merkitystä, mistä yhteiskuntaluokasta oppilas
tulee, opetus annetaan lapsen kykyjen mukaan. Vallalla oli suuri hajauttamisen aste.
Vuonna 1988 säädettiin koulutuksen uudistamista koskeva laki, jossa ensimmäisenä por-
taana on 5–7-vuotiaiden lasten opetus. Ensimmäinen luokka määritellään vastaanottoluo-
kaksi. Joillakin alueilla on erilliset koulut 5–7-vuotiaille ja 7–11-vuotiaille lapsille. Laki
muutti valtasuhteita keskushallinnon, paikallisten kouluviranomaisten ja oppilaitosten
välillä. Keskushallinnolle annettiin enemmän valtaa ja oikeus luoda kansallinen opetus-
suunnitelma. Vanhemmille annettiin enemmän sananvaltaa koulujen hallintoelimissä. Saa-
tiin mahdollisuus arvioida koulutuksen tehokkuutta saamalla tietoja oppilaiden saavutusta-
sosta tavoitteisiin nähden. Paikallisten kouluviranomaisten vaikutusvalta väheni, opetus-
ministeriön haltuun jäivät vapaa koulun valinta -periaate ja valtion rahoittamat koulut. Toi-
saalta taattiin opetuksen laatu keskittämällä koulujen valvontaa, toisaalta kehitettiin kou-
luja itsehallintoyksiköiksi, joissa ovat omat päätökset ja vastuu. Käytännössä kouluilla on
erittäin pieni liikkumavara päätösten teossa, keskushallinto antaa tiukan puitelainsäädän-
nön. Vastuu koulutusjärjestelmässä on jaettu keskushallinnon, paikallisten kouluviran-
omaisten, kirkkojen ja muiden vapaaehtoisten elinten sekä yksittäisten laitosten kesken.
(Kivinen ym. 1995, 299, 305–306.)

Esikoulutuksesta 2–5-vuotiaille ei ole säädetty laissa mitään, sillä paikalliset kouluvi-
ranomaiset päättävät siitä. Lastentarhoissa ja esikouluissa ei siis ole lakisääteistä yhteistä
opetussuunnitelmaa, vaan opetuksen sisältö ja menetelmät ovat yksittäisten koulujen vas-
tuulla. Hallitus suosittelee, että opetussuunnitelman periaatteita tulisi soveltaa myös esi-
koulussa. Ensimmäisen asteen koulujen yhteydessä toimivat esikoululuokat ovat koulun
hallintoelimen ohjauksen alaisia. Kuitenkin paikalliset kouluviranomaiset voivat antaa
ohjeita ja neuvoja, mutta he eivät voi määrätä ohjelmaa. Johtajaopettaja ja muu henkilö-
kunta päättävät lukujärjestyksestä, opetusmenetelmistä ja muista järjestelyistä (emt. 310–
311).

Irlanti. Varhaiskasvatus on osa peruskoulua. Esiopetus on ilmaista ja tarkoitettu kaikille
lapsille. 56,2 prosenttia nelivuotiaista (Ojalan mukaan (1998, 25) nelivuotiaiden prosentti
on 80) ja 99,7 prosenttia viisivuotiaista ovat varhaiskasvatuksen piirissä peruskoulussa.
Varhaiskasvatus 4–5-vuotiaille peruskouluissa on integraalinen osa peruskoulutusta 4–
12-vuotiaille suhteessa hallintoon, laatuun, henkilökunnan työllisyyteen ja koulun opetus-
suunnitelmaan. Sitä voi kuvata lapsikeskeiseksi systeemiksi, jossa on kiinnitetty huomiota
lapsen aktiiviseen oppimiseen ja integroituna systeeminä myös erityislapsiin. (Coolahan
1998, 19, 22.) Opetussuunnitelmassa on monenlaisia oppiaineita: taidetta ja askartelua,
yhteiskunta- ja ympäristöoppia, fyysistä kasvatusta, musiikkia, matematiikkaa ja runsaasti
kieleen liittyviä opintoja (englanti ja iirin kieli, puhe, lukeminen ja kirjoittaminen) sekä
uskonnonopetus, jota toteutetaan läpäisyperiaatteella.

Erityislapsille on suunniteltu interventio-ohjelmia, jollainen on esimerkiksi Breaking
the Cycle. Ohjelmassa annetaan erityisvaroja kirjoihin, opetusmateriaaleihin ja varustuk-
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siin sekä koulutusta opettajille. Lisäksi luokkien kooksi on määritelty 15 oppilasta. Yhteys
perheisiin on pääelementti interventio-ohjelmissa. Interventioiden kohteina ovat oppimis-
valmiuksien lisäksi olleet alueiden erilaisiin elinolosuhteisiin liittyvät esteet. Irlannissa on
kehitetty lastenhoitopalveluja, jotta rohkaistaan äitien osanottoa koulutukseen, kasvatuk-
seen ja työllisyyteen. Tällainen on esimerkiksi A Pilot Equality Child Care Initiative for the
provision of child care facilities (Coolahan 1998, 23–24, Ojala 1998, 25). Toisena kasva-
tushaasteena on kasvattaminen oman eurooppalaisuuden tiedostamiseen, jolloin opetus-
suunnitelmaan sisällytetään eurooppalaisen kulttuurin sekä elämän tuntemusta ja arvos-
tusta (Ojala 1998, 26). 

Seuraavassa taulukossa esittelen koulun alkamisikää ja oppivelvollisuuden kestoa
Euroopan eri alueilta. Taulukko on koottu Comenius 3.2-kurssin ”School without Bounda-
ries” osanottajien kesken eri maista Birminghamissa Newman Collegessa toukokuussa
1998. 

Taulukko 4. European School Systems – Eurooppalainen koulusysteemi: opetuksen alka-
misikä ja oppivelvollisuuden kesto (School without Boundaries 1998).

Nations - Valtiot Free pre-primary 
-vapaaehtoinen 
esiopetus

Compulsary primary 
- Pakollinen 
peruskoulutus

Compulsary secon-
dary - Pakollinen 
yläaste 

 Free secondary 
- Vapaaehtoinen
toinen aste 

Austria 3–6 6–10 10–15 To 18/19
Belgia 2,5–6 6–12 12–18
Denmark 0–6/7 6/7 ---------------------------16 To 19
England, Wales 2–5 5–11; 2 cycles: 5–8; 

8–11
11–16 To 18

Finland 1–6/7 6/7–13 13–16 To 18/19
France 2–6 6–11; 2 cycles: 6–8; 

8–11
11–16 To 18/19

Germany 3–6 6–10 10–16
10–18

To 19

Greek 3,5–5,5 5,5–12 12–15 To 18
Ireland 4–6 6–12 12–15 To 17–18/19
Italy 3–6 6–11 11–14 To 19
Luxembourg 4–6 * 6–12 12–15 To 19
Netherlands 4–5 * 5–12 12–16

12–18
Norway 0–7 7 ----------------------------16/17 To 19/20
Portugal 3–6 6–12; 2 cycles: 6–10, 

10–12
12–15 To 18

Scotland 3–5 5–12 12–16 To 18
Spain 0–3 I cycle

3–5 II cycle
6–12; 3 cycles of 2 
years

12–16; 2 cycles of 2 
years

To 18

Sweden 1–6/7 6/7 ---------------------------16 To 19
Ulster 2–4 4–11 11–16 To 18
* compulsory per-primary
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Esiopetuksen alkamisikä vaihtelee eri maissa. Suomessa alkamisikä on Euroopan kor-
keimpia. Toisaalta Suomen päivähoitojärjestelmää pidetään hyvin kehittyneenä. Usein
Suomi on ottanut mallia Ruotsista koulujärjestelmän kehittämisessä. Onko seuraava askel
iltapäivätoiminnan kehittäminen koulussa Ruotsin mallin mukaisesti, jää nähtäväksi. Seu-
raavassa luvussa esittelen esiopetuksen yleisimpiä järjestämistapoja Suomessa. 

4.4 Esiopetuksen yleisimmät järjestämistavat Suomessa 

Strandströmin (1999, 59) mukaan pedagogisesti vertaillen Suomi on esiopetuksessaan
Euroopan kärjessä. Tämän on mahdollistanut lastentarhaperinne, joka on toteutunut katta-
van päivähoitojärjestelmän kautta. Kansainvälisesti Suomea on kuitenkin pidetty takapa-
julana esiopetuksen järjestämisessä. Toisaalta Pulkkisen (1999, 11) mukaan Suomen mal-
lia ja seitsenvuotiaana alkavaa oppivelvollisuutta jotkut amerikkalaiset ja englantilaiset
asiantuntijat pitävät parempana kuin varhain alkavaa koulua. Meillähän hyvätasoista var-
haiskasvatusta on harhaanjohtavasti nimitetty vain hoidoksi. Monista maista puuttuu poh-
joismainen korkeatasoinen päivähoitojärjestelmä. Esimerkiksi englantilaisissa pienten
lasten kouluissa leikillä on vain suppea osuus toiminnassa. (Emt. 12.)

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö selvittivät 31.1.1999 ajan tilannetta,
miten kunnissa järjestetään esiopetusta kuusivuotiaille lapsille. Esiopetus määriteltiin
suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi ja pedagogisesti painottuneeksi toiminnaksi ja se poh-
jautui esimerkiksi Stakesin ja opetushallituksen laatimiin Esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteisiin tai paikallisiin opetussuunnitelmiin. (Esiopetus kunnissa 1999.)

Kuusivuotiaiden ikäluokan suuruus oli vuoden 1998 lopussa 66 566 lasta. Keskimäärin
80 prosenttia kuusivuotiaista lapsista osallistui kunnan järjestämään esiopetukseen (Strand-
ström 1999, 5). Päivähoidossa järjestetyn esiopetuksen piirissä oli noin 45 000 lasta ja kou-
lutoimen alaisessa esiopetuksessa noin 6 500 lasta. Seurakunnan kerhoihin osallistui noin
8000 lasta, jotka muuten olivat pääasiassa kotihoidossa tai perhepäivähoidossa. (Ks. tau-
lukko 5.) Yksityisessä päivähoidossa esiopetukseen osallistui noin 2000 lasta. Kunnissa 87
prosentissa esiopetus perustui opetussuunnitelmaan ja suunnitelma oli 77 prosentissa kun-
nista laadittu yhteistyössä päivähoidon ja koulun kesken. (Esiopetus kunnissa 1999.)
Monessa kunnassa sosiaalitoimi ja seurakunta järjestivät esiopetusta yhteistyössä siten, että
sosiaalitoimi järjesti esiopetuksen päivähoidossa oleville ja seurakunta kotihoidossa ole-
ville. Esiopetusta järjestettiin myös siten, että seurakunta tarjosi esiopetukselle tilat sekä
toimintavälineet ja toiminnasta vastasi sosiaalitoimen henkilöstö. (Esiopetuksesta alkuope-
tukseen 1999, 16–17, 24.)
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Taulukko 5. Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä ja eri järjestäjätahot tammikuussa
vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriön keräämien tietojen pohjalta (Esiopetus
kunnissa 1999, 2, 4).

Esiopetukseen osallistuminen oli siis jo varsin kattavaa, mutta toiminnan toteuttamisessa,
laajuudessa ja sisällössä oli suurta vaihtelua (emt. 15). Kunnittain esiopetukseen osallistu-
misessa oli suuria vaihteluja, joissakin kunnissa kaikki kuusivuotiaat olivat esiopetukses-
sa, joissakin kunnissa vain vajaa viidennes lapsista. Isoissa yli 50 000 asukkaan kunnissa
osallistumisaste oli yli 80 prosenttia kuusivuotiaista. Kunnan asukasluvun ollessa 20
000:n ja 50 000:n välillä osallistumisprosentti oli vähintään 47 ja keskimäärin 79 prosent-
tia. Osallistumisaste oli alhaisempi kunnissa, joiden asukasmäärä oli 20 000:n ja 50 000:n
välillä, noin 70 prosenttia. Sen sijaan pienissä alle 5000 asukkaan kunnissa esiopetukses-
sa käyvien määrä taas nousi 80:aan tai sen yli. (Emt. 2–3.) 

Noin 88 prosenttia kunnista katsoi pystyvänsä tarjoamaan esiopetusta lähes kaikille kuu-
sivuotiaille. 19 kuntaa mainitsi esiopetuksen riittämättömyyden syyksi taloudelliset vai-
keudet, lisäksi pätevän henkilöstön puutteen ja kuljetuksen järjestämisongelmat. 13 kun-
nassa ei ollut sopivia tiloja esiopetukseen (Esiopetus kunnissa 1999, 5). Oulun läänissä 18
kunnassa ei voitu järjestää kaikille halukkaille esiopetusta (Peruspalvelujen arviointira-
portti 1999, 3). 

Länsi-Suomen läänissä kaikissa niissä kunnissa, joissa tarvittiin ruotsinkielisiä palve-
luja, oli mahdollisuus järjestää esikouluopetusta niitä haluaville. Kaksikielisissä kunnissa
lasten vanhemmat valitsivat usein sekä päiväkodin että koulun kielirajan yli. Osa perheistä
valitsi ruotsinkielisen päivähoidon kielitaidon vahvistamisen lisäksi ehkä myös siksi, että
ruotsinkielinen päiväkoti sijaitsi lähempänä kotia. Muutamissa kunnissa oli lisäksi kielikyl-
pypäiväkoteja, joissa järjestettiin kielisuihkuja, jotka houkuttelivat lapsia yli kielirajojen.
(Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 17.) Etelä-Suomen läänissä yleensä ruotsinkielistä
esiopetusta ei voitu järjestää suomenkielisissä kunnissa, joissa ei ollut ruotsinkielistä kou-
lua. Näiden kuntien ruotsinkielisistä esioppilaista moni kävi naapurikunnan ruotsinkielistä
koulua. Varsinkin pääkaupunkiseudulla oli esikoulujen lisäksi kielikylpypäiväkoteja, joissa
annettiin esiopetusta ruotsiksi suomenkielisille lapsille. (Kohti kattavaa esiopetusta 2000,
8.)

Länsi-Suomessa lapsista kolmannes sai määrällisesti ja sisällöllisesti riittämätöntä esi-
opetusta. Nämä lapset olivat kotihoidossa ja asuivat maaseudulla haja-asutusalueella tai
kunnissa, joissa ei ollut lainkaan päiväkotia. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 35.)
Itä-Suomen läänissä esiopetukseen osallistuvien kuusivuotiaiden määrä oli suhteessa suu-
rin, 80 prosenttia ikäluokasta, vaikkakin nykyiset läänit ovat niin suuria, että ne eivät kuvaa
alueellista vaihtelua kovin hyvin. Etelä-Suomen läänissä 79 prosentissa kunnista voitiin
esiopetusta järjestää kaikille sitä haluaville kuusivuotiaille. Joka kymmenes kunta ilmoitti

Järjestäjätaho Lasten lukumäärä prosenttia esiopetukseen 
osallistuvista

prosenttia ikäluokasta

koulutoimi 6 561 12,6 9,9
sosiaalitoimi 45 535 87,4 68,4
seurakunta 8 000 12
yksityinen päivähoito 2 000 3
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kuitenkin, että heillä oli joitakin kuusivuotiaita, joille ei voitu järjestää esiopetusta. (Kohti
kattavaa esiopetusta 2000, 5.)

Suurimmassa osassa kuntia (251 kunnassa) ei ollut virallista kantaa hallinnon järjeste-
lyihin ja ne odottivat valtakunnallisia päätöksiä esiopetuksen toteuttamisesta. Kunnista 42
prosenttia oli tehnyt päätöksen esiopetuksen toteuttamisesta vuonna 2000: koulutoimen
alaisuuteen kuuluisi 36 prosenttia, 29 prosenttia sosiaalitoimen alaisuuteen, 30 prosenttia
toteuttaisi esiopetusta sosiaali- ja koulutoimen yhteistyönä. (Esiopetus kunnissa 1999, 12).
Pulkkisen (1999, 12) mukaan kaksi kolmasosaa vanhemmista haluaa vastuun esiopetuk-
sesta kuuluvan päiväkodille, yksi viidesosasta vanhemmista kannattaa vastuun kuulumista
koululle. 

Esiopetuksen toteuttaminen vaatii suurimmassa osassa kuntia uusia resursseja. Kun-
nissa 28 prosentissa tarvitaan uusia tiloja, 30 prosentissa kunnista vanhoja tiloja tulisi kun-
nostaa. Puolet kunnista arvioi tarvitsevansa uusia virkoja, yhteensä noin 630 kappaletta.
Kuljetuksen järjestämiseen tarvitaan rahaa, samoin kuin ruokailuun ja henkilöstön koulut-
tamiseen. Karkeasti arvioiden tarvitaan 250 miljoonaa vuonna 2000, uusiin virkoihin 34
prosenttia, uusiin tiloihin 37 prosenttia, vanhojen tilojen korjauskustannuksiin 14 prosent-
tia, kuljetukseen 5 prosenttia ja muihin menoihin 9 prosenttia. (Esiopetus kunnissa 1999,
12–13, 17.) Lapin läänissä vaadittaisiin uusia virkoja ja kuljetusten järjestämistä. Kuntien
tulisi jatkossa kustantaa kyydit myös esiopetukseen tasa-arvoisen esiopetukseen osallistu-
misen vuoksi. Rovaniemeltä tulleen palautteen mukaan kustannukset ja resurssit riippuvat
paljolti siitä, minkä järjestettäväksi kattava esiopetus kunnissa tulee. Jos se tulee sosiaali-
toimelle, se ei aiheuta suuria lisäkustannuksia. (Esiopetus Lapin läänissä 1999, 18, 21.)
Länsi-Suomen esiopetusselvityksen mukaan virkojen määrän sijaan pitäisi puhua niiden
henkilöiden määrästä, jotka osallistuvat esiopetuksen antamiseen. Esimerkiksi alkuopetuk-
sessa esiopetusta antavat henkilöt saattavat käyttää esiopetukseen vain osan työajastaan.
Pienessä kaksiopettajaisessa koulussahan toinen opettaja voi opettaa vain tiettyä ainetta
esikoululaisille (esimerkiksi liikuntaa tai musiikkia). Kysymys on tällöin vain muutaman
tunnin työstä, ei täysistä viroista. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 22.)

Seuraavissa luvuissa tarkastelen yleisimmillä tavoilla järjestettyä esiopetusta koulu- ja
sosiaalitoimen sekä seurakunnan järjestämänä. Jätän tarkastelusta pois yksityisen päivähoi-
don järjestämän esiopetuksen.

4.4.1 Esiopetus koulutoimessa

12,6 prosenttia esiopetukseen osallistuvista lapsista, 6561 lasta, sai koulutoimelta esiope-
tusta vuoden 1998 lopussa (ks. taulukko 5). Kaikista kuusivuotiaista prosenttiluku oli 9,9.
Koulutoimen järjestämään esiopetukseen lapset tulivat perhepäivähoidosta tai kotihoidos-
ta. (Esiopetus kunnissa 1999, 5–6.)

Koulutoimi vastasi 13 prosentissa kunnista (13 kuntaa, esimerkiksi Kerava, Pirkkala,
Juuka, Soini, Muonio, Yli-Ii ja Merijärvi) esiopetuksesta. 39 prosentissa kunnista esiope-
tusta järjestettiin sosiaali- ja koulutoimen yhteistyönä. Joissakin kunnissa esiopetusta jär-
jestettiin ilman opetusministeriön lupaa ja sitä kautta myönnettävää valtionosuutta. Koulu-
toimi osallistui esiopetuksen järjestämiseen yhteensä 220 kunnassa. Näistä kunnista noin
puolessa oli alle 5000 asukasta. Mitä vähemmän kunnissa oli asukkaita, sitä enemmän lap-
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set osallistuivat koulutoimen järjestämään esiopetukseen. (Esiopetus kunnissa 1999, 7,
Strandström 1999, 7.)

Erillisessä esiopetusryhmässä esiopetusta järjestettiin 1–21 tuntia viikossa, yleisimmin
noin 19–20 tuntia (69 kunnassa). Seuraavaksi yleisin vaihtoehto oli järjestää esiopetusta 12
tuntia viikossa. Alkuopetuksen yhteydessä toteutetussa esiopetuksessa tuntimäärä vaihteli
3–24 tunnin välillä ja oli yleisimmin 12 tuntia viikossa (127 kunnassa). Vähintään 20 tuntia
esiopetusta viikossa alkuopetuksen yhteydessä oli 16 kunnassa. Koulutoimessa esiopetus-
ryhmän koosta on mainittu perusopetuslaissa vain, että opetusryhmät tulee muodostaa
siten, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa opetuksessa. Erilli-
sessä opetusryhmässä lasten määrä vaihteli 6–23 lapseen yhtä kasvattajaa kohden. Alku-
opetuksen yhteydessä lapsiryhmän koko oli suurempi, noin 10–15 lasta. (Esiopetus kun-
nissa 1999, 8–9.)

Kouluissa 16 prosentissa kunnista esiopetuksesta vastasivat pääasiassa luokanopettajat.
Noin neljäsosa esiopetusta antavasta henkilöstöstä oli lastentarhanopettajia. Toteutukseen
osallistui myös koulu(nkäynti)avustajia. 255 koulunkäyntiavustajaa toimi esi- ja alkuope-
tukseen liittyvissä tehtävissä. Avustajilla ei ollut erillisiä kelpoisuusvaatimuksia. Usein hei-
dät palkattiin työllistämisvaroin määräaikaisiin työsuhteisiin. (Esiopetus kunnissa 1999,
10, 16.) Pulkkinen (1999, 14) toivoo kouluun uudenlaista opettajajoukkoa, joka tekisi
kokopäivätyötä ja huolehtisi oppilaistansa koko päivän ajan. Kouluhan ei ole ollut eikä ole
valmis ottamaan lapsista kasvatuksellista ja huollollista kokonaisvastuuta. 

Esiopetus oli ilmaista perusopetuslain nojalla lapsille 104 kunnassa. Koulutoimi järjesti
esiopetusta yhteensä 220 kunnassa mutta ainoastaan koulutoimen hallinnon alaisena 55
kunnassa. Osassa kuntia oli käytössä normaali päivähoitomaksu, alennettu maksu tai jokin
muu maksu. (Esiopetus kunnissa 1999, 11.) Kokopäivähoitoa tarvitsevilta esiopetukseen
osallistuvilta perittiin vain osa-aikaisen päivähoidon maksu esimerkiksi Imatralla, Kaski-
sissa, Kiuruvedellä, Valkealassa ja Vaasassa.

4.4.2 Esiopetus sosiaali- ja terveystoimen järjestämänä

Lähes puolessa kunnista, 205 kunnassa, esiopetuksesta vastasi sosiaalitoimi. 87 prosent-
tia esiopetusta saaneista lapsista oli sosiaalitoimen alaisessa esiopetuksessa (ks. taulukko
5). Yleisimmin esiopetus järjestettiin tällöin päiväkodeissa (77 prosenttia). Kiertävissä
päiväkodeissa esiopetusta järjesti noin 10 prosenttia kunnista. Kunnista 16 prosenttia jär-
jesti esiopetusta koulun tiloissa erillisissä ryhmissä ja 7 prosenttia yhdessä alkuopetuksen
kanssa. (Esiopetus kunnissa 1999, 6.)

Tällä hetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla
on oikeus kunnalliseen päivähoitoon. Esiopetuksen järjestämiseen päivähoitolaissa ei ole
velvoitetta, mutta sen katsotaan sisältyvän päivähoitolain 2 a §:ssä mainittuihin kasvatus-
tavoitteisiin. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 10.) Päivähoidossa esiopetus on osa
hoitopäivän toimintaa. Opetukselle ei näin ollen ole lainsäädännössä määritelty mitään tun-
tiaikaa. Päiväkodeissa esiopetusta toteutettiin joko päivittäisen toiminnan yhteydessä (66
prosenttia) ja/tai erillisinä esiopetustuokioina kuusivuotiaille lapsille (62 prosenttia).
Vajaassa neljänneksessä kunnista esiopetustuokioita järjestettiin koko lapsiryhmälle. (Esi-
opetus kunnissa 1999, 8.) 
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Lasten päivähoidon asetuksessa on säädetty, että päiväkodissa tulee olla enintään 13
lasta kohden yksi ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö. Esiopetusta järjestettäessä
tulee noudattaa samaa henkilömitoitusta. (Esiopetus kunnissa 1999, 9) Esiopetuksen suun-
nittelusta ja toteuttamisesta vastaavina ammattiryhminä 66 prosenttia kunnista mainitsi las-
tentarhanopettajat, 21 prosenttia sosiaalikasvattajat, 16 prosenttia luokanopettajat, 11 pro-
senttia erityislastentarhanopettajat ja 10 prosenttia lasten päivä- tai lähihoitajat. Suunnitte-
luvastuuta oli myös perhepäivähoitajilla 11 kunnassa, mutta tällöin lastentarhanopettajat
vastasivat suunnittelusta ja toteuttamisesta. Joissakin kunnissa esiopetuksen suunnittelusta
vastasi työryhmä, johon kuuluivat esimerkiksi lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja seu-
rakunnan lastenohjaaja. (Esiopetus kunnissa 1999, 10) Pulkkisen (1999, 13) mukaan suo-
malaiset vanhemmat luottavat päiväkotien henkilökuntaan ja he toivoisivat päivähoidon
vastaavan esiopetuksesta.

Ilmaista esiopetusta tarjosi 49 kuntaa, näissä kunnissa esiopetusta järjestettiin sekä sosi-
aali- että koulutoimessa. Vain sosiaalitoimessa järjestettävä esiopetus oli ilmaista 11 kun-
nassa. (Esiopetus kunnissa 1999, 11.)

Vaasan kaupunki sai kunniamaininnan parhaana esiopetuskuntana. Vaasassa lähes
kaikki kuusivuotiaat osallistuivat päiväkotien esiopetukseen ja 4–6-vuotiaistakin noin 70
prosenttia. Vaasalainen päivähoito miellettiin niin kutsutuksi educare-järjestelmäksi, missä
esiopetus alkaa osana varhaiskasvatusta ja päättyy oppivelvollisuuskouluun ja missä huo-
lehditaan koko perheen tarvitseman kokopäivähoidon järjestämisestä. Esiopetuksessa tut-
kittavia asioita olivat kieli ja kommunikaatio, terveys ja liikunta, luonto ja ympäristö, tai-
teet ja kulttuuri, eettiset ja uskonnolliset asiat, matematiikka ja vaasalaisuus. Keskeisenä
asiana oli lapsen sisäisen yrittäjyyden kehittäminen. Yrittäjyys nähtiin lapsen ominaisuu-
tena, joka ilmenee yritteliäisyytenä. Yritteliäs lapsi on luova, rohkea, oma-aloitteinen,
yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen ja pitkäjänteinen. Hän on lapsi, joka arvostaa itseään
ja tulee toimeen muiden kanssa. Yrittäjyyskasvatusta toteutettiin läpäisyperiaatteella kai-
kessa toiminnassa. Yksi yrittäjyyteen liittyvä menetelmä oli saduttaminen: lasten omien
satujen ja kertomusten kuunteleminen, kirjaaminen, lukeminen ja heidän ajatustensa ja kie-
lensä tallentaminen. Esiopetus oli osa päivähoitoa, vaikka sen toiminta oli koulun tiloissa.
Lähipäiväkodit ja koulut olivat keskenään yhteistyössä. Erityisesti kehitettiin lapsikeskei-
syyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Esiopetus oli jotain tässä ja nyt, se ei ollut vain valmistau-
tumista koulunkäyntiin. Sitä tarvittiin sen hetken täysipainoiseen elämiseen ja hyvän elä-
män oppimiseen tulevaisuudessa. (Starck 1999, 22–29.)

4.4.3 Esiopetus seurakunnan järjestämänä

Seurakunnan järjestämää esiopetusta oli noin 40 prosentissa kunnista. Toimintaan osallis-
tui noin 8000 lasta eli noin 12 prosenttia ikäluokasta (ks. taulukko 5). Seurakunnan päivä-
kerho saattoi olla ainoa mahdollisuus lapselle päästä vertaisryhmään. Seurakunnan järjes-
tämä esiopetus erosi sosiaali- ja koulutoimen järjestämästä esiopetuksesta henkilöstön
koulutuksen, esiopetuksen tuntimäärän sekä sisällön suhteen. Monissa kunnissa kuiten-
kin tehtiin yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Seurakunnan työntekijä osallistui ope-
tussuunnitelman laadintaan, työntekijöille järjestettiin yhteistä koulutusta ja kokouksia.
Joissakin kunnissa kunnan palkkaama lastentarhanopettaja piti seurakunnan esiopetusker-
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hoa. Kunnissa yhteistyön kehittäminen nähdään yhä edelleen tärkeänä. Yhteistyö on mah-
dollista silloin, kun palvelujen saaja ja yhteistyökumppani hyväksyvät seurakunnan kas-
vatustoiminnan kristillisen arvopohjan. (Esiopetus kunnissa 1999, 3–4, Petäjä 1999, 38–
39.)

Lapset osallistuivat seurakunnan esiopetuskerhoihin viikoittain 1–12 tunnin ajan. Ylei-
simmin kerho kokoontui kahdesti viikossa kolmen tunnin ajan kerrallaan. Toiseksi yleisin
vaihtoehto oli kolmen tunnin ajan viikoittain kokoontuva kerho. Kerhoissa lasten määrä
yhtä ohjaajaa kohden vaihteli 5:n ja 15:n välillä ollen yleisesti noin 10 lasta. Harvoissa
tapauksissa lapsia oli yli 20. (Esiopetus kunnissa 1999, 9–10.) Seurakuntien kerhomuotoi-
nen esiopetus soveltui parhaiten kotona tai perhepäivähoidossa hoidettaville lapsille (Petäjä
1999, 38).

Esiopetuskerhoja ohjasivat pääsääntöisesti lastenohjaajat ja he myös vastasivat esiope-
tuksesta. Lastenohjaajan tutkinto on humanistisen ja opetusalan toisen asteen tutkinto ja
tehtävänä on kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. (Esiopetus kunnissa 1999, 11, 16,
Petäjä 1999, 38.)

4.4.4 Esiopetuksen järjestäminen lääneittäin eri hallinnonalojen 
alaisuudessa 

Lääneittäin esiopetuksen järjestäminen koulutoimen, sosiaalitoimen ja seurakunnan jär-
jestämänä näyttää taulukoituna seuraavanlaiselta:

Taulukko 6. Esiopetuksen järjestäminen lääneittäin koulutoimen, sosiaalitoimen ja seura-
kunnan järjestämänä alkuvuoden 1999 selvitysten mukaan (Esiopetuksesta alkuopetuk-
seen 1999, Esiopetus Itä-Suomen läänissä 1999, Esiopetus Lapin läänissä 1999, Kohti
kattavaa esiopetusta 2000, Peruspalvelujen arviointiraportti 1999).

Lääni % lasten 
lukumäärästä

Lasten lukumäärä Opettajan koulutus Esiopetustuntimäärä 
viikossa

koulu-
toimi

sos.-
toimi

srk koulu-
toimi

sos.-
toimi

srk koulu-
toimi

sos.-
toimi

srk koulu-
toimi

sos.-
toimi

srk 

Itä-Suomi 17 66 1040 5895 1180 lo/lto lto lasten-
ohj./
muu

er.lk;
4–21,
yhd.lk;
3–24 

3–6

Lappi 22 72 482 1604 123 lo lto/sos-
kasv.

12–13 5 

Länsi-Suomi 11 67 14 2580 3218 4–6
Oulu 15,4 59 13,4 1001 3828 873
Etelä-Suomi 1503 19965 2612 lo/lto lto/sos-

kasv.
lasten-
ohj./
muu

12–20 6

(srk=seurakunta, lo=luokanopettaja, lto=lastentarhanopettaja, er.lk=erillisluokka, yhd.lk=yhdysluokka, 
muu=nuorisotyöntekijä, diakoni, lähihoitaja, kasvatustieteiden kandidaatti)
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Itä-Suomen läänissä koulutoimen esiopetukseen osallistui 1040 lasta eli 17 prosenttia esi-
opetukseen osallistuneista lapsista. Kolme kuntaa järjesti esiopetusta koulutoimessa ilman
opetusministeriön lupaa ja seitsemän kuntaa järjesti sitä useammalle lapselle, kuin mitä
opetusministeriön lupa edellytti. Itä-Suomen läänissä koulutoimen esiopetukseen osallis-
tui keskimäärin enemmän lapsia (13,9 prosenttia ensimmäisen luokan oppilaiden määräs-
tä) kuin maassa keskimäärin (8 prosenttia). (Koulutus Suomessa 1998: 1, Tilastokeskus
1998, Peruskoulut 1998. Tilastokeskus.) Lapin läänissä koulutoimen järjestämään esiope-
tukseen osallistui 22 prosenttia, Länsi-Suomessa noin 11 prosenttia kuusivuotiaista. Län-
si-Suomessa peruskoulussa järjestettävään esiopetukseen lupa myönnettiin tavallisesti
pienille saaristokunnille ja haja-asutusalueen kunnille, joissa etäisyydet päiväkoteihin oli-
vat pitkiä ja rasittavia kuusivuotiaille (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 17, 21).
Oulun läänissä opetustoimen esiopetusta järjestettiin 29 kunnassa, voimassa olevia ope-
tusministeriön lupia oli 36 kunnalla, joten osa kunnista ei käyttänyt luvan suomaa mah-
dollisuutta. (Peruspalvelujen arviointiraportti 1999, 1–2). Etelä-Suomen läänissä koulu-
toimen esiopetukseen osallistui 1503 lasta, joista 444 oli ruotsinkielisiä. Opetusministeri-
ön lupa oli 24 kunnalla, lisäksi neljä kuntaa ilmoitti järjestävänsä esiopetusta ilman lupaa.
Etelä-Suomen läänissä 21 on ruotsinkielistä kuntaa ja 28,2 prosenttia ruotsinkielistä esi-
koulua käyvistä lapsista osallistui koulutoimen järjestämään esiopetukseen, suomenkielis-
ten vastaava osuus oli vain 3,4 prosenttia. Opetusministeriö myönsi esiopetusluvan kou-
lun yhteyteen usealle paikkakunnalle, missä moni lapsista tuli kaksikielisestä kodista
ruotsinkieliseen kouluun siksi, että haluttiin vahvistaa ruotsinkieltä ennen koulun alka-
mista. (Kohti kattavaa esiopetusta 2000, 8, 13–15.)

Itä-Suomen läänissä sosiaalitoimen järjestämään esiopetukseen osallistui 5895 lasta eli
66 prosenttia koko ikäluokasta. Kunnissa oli useitakin rinnakkaisia esiopetuksen järjestä-
mistapoja paikallisista olosuhteista riippuen. Yleensä kunnan keskustassa kuusivuotiaat
kävivät päiväkodin esiopetuksessa ja haja-asutusalueilla kiertävän päiväkodin toimintayk-
siköissä, peruskoulussa erillisissä tiloissa tai yhdessä alkuopetuksen kanssa. Samoin esi-
opetus järjestettiin Länsi-Suomessa mutta kerhotoiminta voitiin järjestää myös yhdessä
seurakunnan kanssa kyläkoululla koulun tiloissa niissä kunnissa, joissa ei ollut päiväkotia.
Suurin osa Länsi-Suomen läänin 205 kunnasta, 71 prosenttia, järjesti esiopetusta sosiaali-
toimessa (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 15) kuten Etelä-Suomen läänikin (kunnista
89 prosenttia). Sosiaalitoimen järjestämään esiopetukseen osallistuneista ruotsinkielisistä
lapsista lähes kaikki asuivat Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. (Kohti kattavaa esiope-
tusta 2000, 9–12.) Lapin läänissä osallistui 72 prosenttia lapsista sosiaalitoimen esiopetuk-
seen, joka järjestettiin yleisimmin päiväkodeissa päivähoidon yhteydessä (Esiopetus Lapin
läänissä 1999, 6). Oulun läänissä sosiaalitoimen esiopetuksen piirissä oli 59 prosenttia
koko ikäluokasta (Peruspalvelujen arviointiraportti 1999). 

Itä-Suomen läänissä kunnan ulkopuolinen esiopetus järjestettiin seurakunnissa (40 kun-
nassa). Seurakuntien kerhoissa esiopetusta saavista ei kaikissa kunnissa ollut tarkkaa tietoa.
Arvioitu määrä oli noin 1180 lasta. (Esiopetus Itä-Suomen läänissä 1999.) Lapin läänissä
seurakunnan järjestämään esiopetukseen osallistui 123 lasta mutta suurimpien kaupunkien,
Kemin ja Rovaniemen sekä lisäksi Posion kunnan osalta, lukumäärät puuttuivat, joten
todellinen tilanne ei tullut esille. (Esiopetus Lapin läänissä 1999, 14.) Länsi-Suomessa
osallistui noin 14 prosenttia lapsista seurakuntien järjestämään esiopetukseen. Seurakun-
nan järjestämä esiopetus oli muita maakuntia yleisempää Etelä-Pohjanmaalla ja Satakun-
nassa. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 16–17, 24.) Oulun läänissä seurakunta järjesti
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esiopetusta tai sitä vastaavaa toimintaa 25 kunnassa 873 lapselle (13,4 prosenttia koko ikä-
luokasta). Osa lapsista saattoi osallistua kahden eri tahon järjestämään esiopetukseen, esi-
merkiksi päivähoitoon ja seurakunnan kerhoon. (Peruspalvelujen arviointiraportti 1999, 6.)
Yli puolessa (50:ssä) Etelä-Suomen läänin kunnassa seurakunta oli mukana järjestämässä
toimintaa esikouluikäisille. 2612 lasta osallistui esiopetukseen tullen kotoa, kunnallisesta
tai yksityisestä perhepäivähoidosta. Laajinta osallistuminen oli Etelä-Karjalassa, noin 32
prosenttia kuusivuotiaista. (Kohti kattavaa esiopetusta 2000, 16–17.)

Koulutoimen esiopettajat olivat luokanopettajia ja/tai kasvatustieteen maistereita tai las-
tentarhanopettajia kaikissa lääneissä. Itä-Suomessa opetustoimessa esiopetusta antavista
viranhaltijoista suurin osa, 83 prosenttia, toimi alkuopetuksen luokanopettajina, Lapin lää-
nissä 90 prosenttia. Länsi-Suomessa 57 prosenttia opettajista oli luokanopettajia, toiseksi
eniten oli lastentarhanopettajia. Varsinkin Uudellamaalla, missä esiopetusta toteutettiin
muita enemmän erillisryhmissä, oli enemmän lastentarhanopettajia. (Kohti kattavaa esi-
opetusta 2000, 8, 13–15). Etelä-Suomessa 20 prosentissa kuntia vastuuta esiopetuksen jär-
jestämisestä ei ollut vielä määritelty kenellekään vuoden 1999 alussa. Useimmissa kun-
nissa lastentarhanopettajien ammattiryhmä vastasi toteutuksesta ja suunnittelusta. Kah-
dessa kunnassa vastuu oli yksinomaan sosiaalikasvattajilla. Perhepäivähoitaja vastasi jär-
jestämisestä kolmessa kunnassa ja lasten-, päivä- tai lähihoitaja seitsemässä kunnassa.
Ammattinimikkeenä ”muu” (ei siis opettajankoulutusta tai lastenhoitokoulutusta) vastasi
järjestämisestä neljässä kunnassa. (Kohti kattavaa esiopetusta 2000, 9–12.) Yleensä las-
tenohjaajakoulutuksen saaneet henkilöt vastasivat seurakunnan esiopetuksesta (84 prosent-
tia), mutta ohjaajina oli myös lastentarhanopettajia, kasvatustieteen kandidaatteja, nuoriso-
työntekijöitä, lähihoitajia tai muun koulutuksen saaneita henkilöitä, esimerkiksi diakoni.
Joka kymmenennellä oli muu kuin perinteinen lasten kasvatus- tai opetuskoulutus. (Kohti
kattavaa esiopetusta 2000, 16–17.) Opettajien koulutus oli lääneittäin eri hallinnonaloilla
ammattiryhmittäin hyvin samanlainen, mutta vertailtaessa koko Suomea esiopetus oli
Itä-Suomessa ja Lapissa enemmän luokanopettajien vastuulla kuin muualla.

Esiopetuksen tuntimäärä viikossa vaihteli huomattavasti: seurakunnan 3 tunnista erillis-
tai yhdysluokan 21 tuntiin viikossa tai sosiaalitoimen esiopetustuokioihin. Myös koulutoi-
men järjestämän esiopetuksen tuntimäärässä oli suuria vaihteluja, Lapin läänin 12–13 tun-
nista (Esiopetus Lapin läänissä 1999) 3–24 tuntiin Itä-Suomessa. Esiopetuksen tuntimäärä
vaihteli suuresti myös erillisessä esiopetusryhmässä 4–21 tunnin välillä. Viikoittaiset tun-
timäärät poikkesivat joissakin kunnissa opetusministeriön päätöksen 574/21.3.1991 4 §:ssä
todetuista tuntimääristä varsinkin Itä-Suomessa. (Esiopetus Itä-Suomen läänissä 1999.)
Seurakunnan järjestämän esiopetuksen tuntimäärät olivat lääneittäin yhtäläiset ja pienet.

Länsi-Suomessa yleisintä esiopetuksen yhdistäminen alkuopetukseen oli Pohjanmaalla.
Erilliset opetusryhmät olivat yleisimpiä Keski-Suomessa, jossa joillekin kyläkouluille oli
järjestetty kootusti koko kunnan esiopetus. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 17, 21.)
Länsi-Suomen selvityksessä esiopetuksen tilanteesta tuotiin esille opettajien ja lasten van-
hempien yllättyneisyys esiopetuksen tuntimäärän kasvusta lainuudistuksen yhteydessä.
Lapsen jaksamisesta oltiin huolestuneita etenkin maaseudulla, missä lasten pitkät koulu-
matkat lisäävät lapsen koulupäivän pituutta. Kunnat toivoivatkin esiopetustuntimäärään
joustoa ja väljystä, joiden puitteissa kunnat voisivat toteuttaa esiopetusta erilaisissa olosuh-
teissa. (Esiopetuksesta alkuopetukseen 1999, 22.) Sosiaalitoimen järjestämän esiopetuksen
tuntimäärälukuja ei näy taulukosta (taulukko 6), koska yleensä esiopetus nivellettiin päivit-
täiseen toimintaan ja järjestettiin erikseen tai lisäksi järjestettiin esiopetustuokioita kuusi-
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vuotiaille. Varsinkin Itä-Suomen lastentarhanopettajat korostivat toteuttamansa varhais-
kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta eikä tarkkoja tuntimääriä siten voinut ilmoittaa (Esiope-
tus Itä-Suomen läänissä 1999).

Ainoastaan raportissa Esiopetus Itä-Suomen läänissä (1999) kiinnitettiin huomiota alku-
opetuksen opetusryhmän kokoon koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Osapäivähoidossa
voi olla enintään 13 lasta aikuista kohti, mutta joissakin Itä-Suomen kuntien koulutoimen
esiopetusluokissa suhdeluku ylittyi selvästi. Etelä-Suomen kunnissa haluttaisiin huomioida
erityslasten tarpeet, koska erityisen hoidon ja kasvatuksen tarve on lisääntynyt. Ryhmäkoot
olivat keskimäärin pienempiä seurakunnan kuin koulutoimen esiopetusryhmissä. (Kohti
kattavaa esiopetusta 2000, 11–17.)
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5 Tutkimustehtävät ja -ongelmat

5.1 Tutkimuksen tavoitteet

Lisensiaatintutkimuksessani tarkastelin Kiuruvedellä järjestettyä esiopetusta kyläkoulu-
jen yhdysluokissa lasten, opettajien ja vanhempien näkökulmasta. Kuitenkin koulutoi-
men järjestämä esiopetus on ollut vain osa Suomessa järjestetystä esiopetuksesta pienten
koulujen lapsille, muiden hallinnonalojen järjestämään esiopetukseen on osallistunut
enemmän lapsia. Esiopetuksen järjestämiseen on liittynyt alueellista syrjintää siten, että
haja-asutusalueiden lapsilla on ollut huonommat mahdollisuudet saada esiopetusta kuin
taajamien lapsilla. Tämän tutkimuksen laajana tavoitteena on selvittää, miten pienten
koulujen lapset ovat saaneet esiopetusta ja millaista se on ollut. Tavoitteena on luoda
kokonaiskuva, miten tämän päivän tilanteeseen on tultu ja mitä seikkoja tulevaisuudessa
tulisi ottaa huomioon. 

Laajan kokonaiskuvan luominen asettaa tutkimukselle toisaalta laajan tutkimuskentän
ja monien asioiden huomioon ottamisen vaatimuksia, toisaalta se rajaa tutkimusta. Kaikkia
tekijöitä ei voi tutkia, on rajattava mukaan otettavat tekijät. Apuna tässä rajaamisessa on
Helakorven (1993) esittämästä opetuksen laatuelementtimallista luotu esiopetuksen malli,
jota esittelin luvussa 3.3. Yhteiskuntamme kaikilla sektoreilla korostuvat tuloksellisuuden
ja laadun vaatimukset ja arvioinnin merkitys kasvaa. Arvioinnilla pyrin osoittamaan esi-
opetuksen heikkouksia ja vahvuuksia, jotta kehittämistoimintaa osataan suunnata oikein.
Koska esiopetuksen laatumallin piirteenä korostuu lapsen huomioon ottaminen, hallinnon
edustajien kautta ja avulla tutkimus etenee lapsiin, heidän vanhempiinsa ja opettajiinsa.
Näin yritän luoda kehittämiskuvaa esiopetuksen järjestämisen osatekijöistä laajan empiria-
osuuden avulla Suomen eri kunnista.

Tutkimukseni kohdistuu pienten koulujen, yleisimmin siis maaseudun lasten, esiopetuk-
seen. Jo tutkimuskohteen valinnalla haluan omalta osaltani kiinnittää huomiota maaseudun
ja Suomeen olennaisesti kuuluvien pienten koulujen opetukseen. Luvun 2.2.4 ”Pienet kou-
lut oppimisympäristönä meillä ja muualla” avulla osoitin, että meillä pidetään yhdysluok-
kaopetusta ja pieniä kouluja paljolti välttämättömänä pakkona eikä tuoda tarpeeksi esiin
niiden arvoa hyvänä oppimisympäristönä tai niiden kulttuurista arvoa ympäristössään.
Opettajankoulutuskaan ei ole huomioinut tarpeeksi yhdysluokkaopetusta ja eri-ikäisten las-
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ten heterogeenisiä ryhmiä. Toisaalta maaseudun koulujen ja opetuksen tutkimisen vähäi-
syys on ymmärrettävää, koska koulut sijaitsevat kaukana yliopistoista ja tutkijoista ja siten
niiden kenttätutkiminen on vaikeampaa kuin taajamakoulujen. 

Esiopetuksen järjestäminen kunnissa on juuri nyt ajankohtainen asia ja esiopetuksen jär-
jestäminen myös pienissä kouluissa lisääntyy. Toisaalta, jos esiopetusta ei järjestetä lapsen
lähikoulussa, kuinka pienten koulujen lapsille järjestetään esiopetusta? Tietoa tarvitsevat
vanhemmat, koulujen henkilöstö ja kuntataso hallinnon käyttöön. Myös kansallisella
tasolla tarvitaan tietoa esiopetuksen toteutumisesta. Raunion (1999, 35) mielestä tiedon
hyödyntäjät voivat käyttää tietoa teknisesti, valistavasti tai kriittisesti. 

5.2 Tutkimusongelmat 

Kuten jo aiemmin kirjoitin, tässä tutkimuksessa pienten koulujen lasten esiopetuksen
taustan selvityksellä on keskeinen rooli empiiriseen osaan ja tutkimusongelmien muotou-
tumiseen. Taustan selvityksellä saadaan viitekehys, miten tähän esiopetuksen taitekoh-
taan, jolloin kunnilla on velvollisuus järjestää esiopetusta, on tultu.

Tutkimuksen osassa yksi selvittäessäni pienten koulujen historiallista kehitystä jouduin
käsittelemään samalla koko kansa-peruskoulun kehittymistä (luku 2.2). Samoin esiopetuk-
sen muotoutumista selvittäessäni jouduin tarkastelemaan esiopetusta 1960-luvulta vuoteen
2000 (luku 4.2), suomalaisten äitien työssäkäynnistä (luku 4.1.1) lähtien. Jouduin tekemään
näin, koska pienet koulut ja esiopetus eivät ole irrallinen saareke kasvatuksen kentässä vaan
samat koulutuspoliittiset päätökset niin rahoituksessa kuin laeissakin koskevat myös näitä
opetuksen alueita. Kansainvälisellä suppealla vertailulla koulutuksen rahoituksesta ja pää-
töksenteosta (luku 2.2.3.3), pienistä kouluista oppimisympäristöinä (luku 2.2.4) samoin
kuin naisten työssäkäynnistä ja tasa-arvosta koulutuksessa (luvut 4.1) selvensin kuvaa esi-
opetuksen järjestämisen kontekstissa tässä ajassa. Niinpä osassa kaksi pääsin ”itse asiaan”
esiopetuksen problematiikan selventämiseen esiopetuksen laatumallin avulla. Luvussa 3.3.
selvitin esiopetuksen laatumallia ja sen keskeisiä piirteitä, joita olivat muun muassa asia-
kaskeskeisyys ja kvantitatiivisen tiedon kerääminen. Tämän tutkimuksen ulkoisia ensim-
mäisen asteen asiakkaita ovat (Salliksen määrittely luvussa 3.3) oppilaat, toisen asteen van-
hemmat ja hallinnon edustajat. Sisäisiä asiakkaita ovat opettajat. Tiedon kerääminen suun-
nataan siis lapsille, vanhemmille, opettajille ja hallinnon edustajille. 

Suomessa on yleisesti pidetty esiopetuksen järjestämistä kirjavana ja eriarvoisena lap-
sille. Tämä tuli esille myös luvussa 4.4. esiopetuksen yleisimmistä järjestämistavoista.
Miten siis esiopetus on järjestetty Suomen kunnissa ja kuinka moni pieni koulu on siinä
mukana yhdysluokkaryhmineen? Aluksi pitää selvittää lähinnä praktisia, teknisiä seikkoja,
jotta on mahdollista päästä etenemään. Ensimmäisen tutkimusongelman päätarkoitus onkin
toimia siltana toisten ongelmien selvittämiseen. Tärkeiden taustatietojen avulla esimerkiksi
esiopetuksen hallinnon alasta seuraavat kyselyt voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin,
kouluihin, päiväkoteihin tai seurakuntaan.

Esiopetuksen laatumallin neljä tärkeintä elementtiä ovat opetussuunnittelun, oppimisen
ohjaamisen, fyysisen ympäristön ja oppimisilmaston laatu. Näistä elementeistä ja niiden
osatekijöistä muodostuvat väittämät kyselyihin (ks. kuvio 9 esiopetuksen laatuelemen-
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teistä) koskien seuraavia asioita: yleinen ilmapiiri, yhteistyö kotien kanssa, esiopetukseen
yleisesti liittyviä tekijöitä, oma suhtautuminen, paikallinen suhtautuminen, kehittäminen,
pedagogiikka, positiivisin anti, hallinto, hankaluudet järjestämisessä, sisältö esiopetuk-
sessa, järjestämispaikka (esimerkiksi päiväkoti – koulu, erillisluokka – yhdysluokka) ja
muut huomiot. Toinen ja varsinkin kolmas tutkimusongelma selvittää tutkimuksen ydinalu-
etta, lähetetäänhän kyselyt lapsille, vanhemmille ja opettajille. 

Teoriaosassa tuli esille, että opettajankoulutus ei ole huomioinut tarpeeksi (luku 2.2.4)
erilaisia opetusryhmiä eikä esiopetusta. Niinpä kolmannen tutkimusongelman 3.4. kohta
kysyy, millaista täydennyskoulutusta esiopettajat haluaisivat. Laatumallin ilmapiiri- ja fyy-
sisen ympäristön elementtiä selventävät tutkimusongelmat 3.5 kodin ja koulun yhteistyöstä
ja 3.6 lasten matkan pituudesta.

Esiopetusta on kehitetty monen koulutusmietinnön ja esiopetussuunnitelman avulla
(luku 4.2.3). Uusin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 korostaa lapsen kas-
vua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetusmenetel-
minä ja työtapoina perusteissa mainitaan kokeileminen, tutkiminen, aktiivinen oppiminen
ja ongelmien ratkaiseminen vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. On jo
aika kysyä, mitä itse esiopetustoimijat ja esiopetuksen järjestäjät pitävät tärkeimpinä alu-
eina esiopetuksessa. Neljännen tutkimusongelman kysymiseen päästään toisen ja kolman-
nen tutkimusongelman vastausten analysoinnin jälkeen typistämällä esiopetuksen laatu-
mallin eri elementeistä saatua tietoa. Näin neljännessä tutkimusongelmassa kysytään esi-
opetuksen painotusalueita. Painotusalue-terminä tarkoittaa esiopetuksessa tärkeimmiksi
koettuja asioita esiopetuksen laatuelementin kaikista elementeistä, yhtä hyvin fyysisestä
ympäristöstä kuin opetussuunnittelusta, oppimisen ohjaamisesta ja oppimisilmastostakin.
Painotusalue on siis terminä laajempi kuin esimerkiksi sisältöalue olisi.

Viidennen tutkimusongelman avulla on tarkoitus koota kaikkea ennemmin saatua tietoa
ja käsityksiä esiopetuksesta, paitsi vallitsevan kvantitatiivisen tiedonkeruun myös oman
opettajakokemuksen ja tacit known avulla, eli mitä seikkoja esiopetuksen järjestämisessä
pienten koulujen lapsille tulee ottaa huomioon.

Yhteen koottuina tutkimusongelmat alaongelmineen ovat seuraavanlaiset:
1. Miten esiopetus on järjestetty Suomen kunnissa?
1.1 Mikä on pienten koulujen lukumäärä ja niistä ruotsin- ja suomenkielisten koulujen
lukumäärä?
1.2 Miten esiopetus on järjestetty koskien erillisluokkien ja yhdysluokkien määrää, ope-
tusministeriön myöntämää lupaa, opettajankoulutusta, yhteistyötä esiopetuksen järjestä-
misessä ja avustavan henkilökunnan määrää?
1.3 Millaisia erilaisia esiopetuksen järjestämistapoja kunnissa oli lukuvuonna 1998–
1999?

2. Mitä mieltä hallinnon edustajat ovat esiopetuksesta
2.1 sivistystoimessa
2.2 koulutoimessa
2.3 sosiaalitoimessa (perusturvassa)
2.4 seurakunnassa
2.5 muun hallinnon alaisuudessa?

3. Mitä mieltä lapset, vanhemmat ja opettajat ovat esiopetuksesta 
3.1 koulutoimessa
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3.2 perusturvassa
3.3 seurakunnassa?

Lisäksi:
3.4 Millaista täydennyskoulutusta opettajat toivovat esiopetukseen?
3.5 Millainen matka lapsilla on esiopetukseen pienten koulujen läheisyydessä?
3.6 Millaista on kodin ja koulun välinen yhteistyö?
4. Mitkä ovat esiopetuksen tärkeimmät painotusalueet
4.1 koulutoimen hallinnon edustajien, opettajien ja vanhempien mielestä?
4.2 perusturvan hallinnon edustajien, opettajien ja vanhempien mielestä?
5. Miten esiopetus tulisi tutkittavien mielestä järjestää pienten koulujen lapsille?



6 Toteutus

6.1 Mittari ja muuttujat

Esiopetuksen järjestämistä ja siihen liittyviä käsityksiä olen mitannut kyselylomakkeiden
avulla. Tutkimuksen rajaaminen pieniin kouluihin toi vaatimuksen, että tiedetään pienten
koulujen lukumäärä ja sijainti sekä niiden tilanne esiopetuksen järjestäjinä. Pienten kou-
lujen lukumäärää on selvitetty aikaisemmissa tutkimuksissa (muun muassa Kalaoja 1988,
Laukkanen ym. 1981, Pirhonen 1993, 7), mutta koska pieniä kouluja on lakkautettu, kar-
toitin pienten koulujen määrän uudelleen. Samalla sain selville niiden sijainnin ja osasin
kohdistaa kyselyt oikeisiin kuntiin. Esiopetuksen järjestämisen hallinnonalojen kirjavuus
taas sai aikaan sen, että selvitin paikkakunnittain niiden tarjoaman esiopetuksen. Ensim-
mäisen vaiheen kyselylomakkeella keräsin kartoittavaa tietoa Suomen pienistä kouluista
ja esiopetuksen järjestämisestä kaikista Suomen 452 kunnasta koulutoimen hallinnon
edustajalta. Miten siis esiopetus on järjestetty Suomen kunnissa ja kuinka moni pieni kou-
lu on siinä mukana yhdysluokkaryhmineen? Aluksi piti selvittää lähinnä praktisia, tekni-
siä seikkoja, jotta pääsi etenemään. Ensimmäisen kyselylomakkeen päätarkoituksena oli-
kin kerätä tietoa ensimmäiseen tutkimusongelmaan. 

Lomakkeessa kysyn taustatietojen (kunnan nimien ja asukasluvun) lisäksi ala-asteiden
(nykyisin perusopetusta 1–6-luokilla antavien koulujen), kyläkoulujen ja ruotsinkielisten
kyläkoulujen lukumäärää. Kysyn myös, onko kunnassa järjestetty esiopetusta, miten sitä
mahdollisesti on järjestetty ja miten mahdollinen kyläkouluissa annettava esiopetus on jär-
jestetty. Järjestelystä kysyn lähinnä esiopettajien koulutusta, avustavan henkilökunnan
määrää ja hallinnollista yhteistyötä koskevia seikkoja. Kysyttävät jokseenkin praktiset sei-
kat liittyvät opetussuunnittelun laatuun, opetuksen suunnitteluun ja oppimisprosessin ohja-
uksen laatuun. Avoimet kysymykset koskevat hallinnon alojen välistä yhteistyötä esiope-
tuksen järjestämisessä. Tärkeiden taustatietojen avulla esiopetuksen hallinnon alasta seu-
raavat kyselyt voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin eli kouluihin, päiväkoteihin tai/ja
seurakuntaan. Kyselylomake on liitteessä 5a ja 5b. 

Toisen kyselylomakkeen avulla keräsin tietoa esiopetusta järjestävien hallinnonalojen
edustajilta. Hallinnonalojen edustajat kunnittain sain selville ensimmäisen kyselyn poh-
jalta. Kyselyn osiot (aihepiirit) valitsin ja muodostin niin, että saisin niiden avulla tietooni
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vastaajien käsityksiä ja asenteita esiopetuksesta suhteessa esiopetuksen laatumalliin. Jaot-
telin osiot kuuluviksi esiopetuksen laatumalliin seuraavalla tavalla:

– Oppimisilmaston laatu: yleinen ilmapiiri, yhteistyö koteihin ja hankaluudet esiope-
tuksen järjestämisessä

– Oppimisen ohjaamisen laatu: esiopetukseen yleisesti liittyviä tekijöitä ja esiopetuk-
sen kehittäminen ja esiopetukseen suhtautuminen

– Opetussuunnittelun laatu: suhtautuminen esiopetukseen, esiopetuksen pedagogiikka,
esiopetuksen positiivisin anti, hallinto esiopetuksessa ja osio 41, jossa on lueteltu esi-
opetuksen sisältöalueita 

– Fyysisen ympäristön laatu: osio 42, jossa pyydetään arvioimaan esiopetuksen järjes-
tämispaikkaa (tilat, matka, opetusvälineet, ympäristö)

Kuitenkin joidenkin osioiden kaikkia väittämiä on vaikea sitoa tiukasti kuuluvaksi vain
yhteen laatuelementtiin. Esimerkiksi osion esiopetukseen suhtautuminen väittämä 37 voi-
si kuulua oppimisilmaston laatuun ja väittämät 38, 39 ja 40 oppimisen ohjaamisen laa-
tuun. 

Koska hallinnon edustajien mittariin piti sisällyttää niin monia asioita laatumalliin liit-
tyen, käytin hyväksi tutkimuksia, joiden väittämät tai kysymykset oli laadittu samoihin
aihepiireihin. Tutkimukset käsittelivät esikoulukokeilua (Römän 1971), esiopetuksen
vapaaehtoisuutta (Pulkkinen, Nenonen & Sundholm 1991), kyläkoulujen esiopetusta (Pel-
tonen 1998), pienten koulujen kehittämistä (Kalaoja 1988), opettajien koulutusta (Yrjön-
suuri 1990), tuntikehyskokeilua (Suortti, Nikkanen & Jokinen 1982), vanhempien ja opet-
tajien yhteistyötä (Koivumäki, Korpinen & Pekkala 1980, Korpinen, Korpinen & Husso
1980, Römän 1972), oppilaiden sukupuolta (Tarmo 1989), opettajien projektiopiskelua
(Heinonen 1994) ja tietokoneavusteisen opetuksen kokeilua (Heinonen 1988) koskevissa
tutkimuksissa käytettyjä malleja. Useimmat kehittämistä, ilmapiiriä, suhtautumista, peda-
gogiikkaa, hallintoa, opetustiloja, yhteistyötä ja koulutusta koskevat väittämät lainasin suo-
raan edellä mainituista tutkimuksista mutta muutin tarvittaessa avainsanoja omaan tutki-
mukseeni sopiviksi esimerkiksi hallintoa koskevissa väittämissä:

Suortti, Nikkanen ja Jokinen (1982): Kokeilun johtaminen on perustunut etupäässä
yhteistyöhön. → Esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä yhteistyöhön.

Opettajien yhteistyö on kokeilun johdosta tullut aiempaa suunnitelmallisemmaksi. →
Esikoulun opettajien/ohjaajien ja muiden opettajien yhteistyö on tullut esiopetuksen järjes-
tämisen vuoksi suunnitelmallisemmaksi.

Opettajien kritiikki on otettu kokeilua johdettaessa riittävästi huomioon. → Esiopetus-
opettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta järjestettäessä on otettu huomioon.

Seuraavassa luettelen tutkimusten osuutta väittämien muodostumiseen:
– Kalaoja 1988; Osio 42 esiopetuksen järjestämispaikan luettelosta kohdat 1–6 ja 8 
– Korpinen, Korpinen ja Husso; yhteistyö kotien kanssa, väittämät 5–8
– Peltonen 1998; väittämät 1, 3, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 ja 36 sekä osiosta 41

sosiaalinen kasvatus, tiedollinen kasvatus ja käytöstavat ja tapakulttuuri
– Pulkkinen, Nenonen ja Sundholm 1991; väittämä 21, osiosta 41 oppilaiden ilta- ja

aamupäivähoito, väittämät 29–30
– Röman (1972); yhteistyö kotien kanssa, väittämät 5–8 ja hallintoon liittyvät väittä-

mät, erityisesti väittämä 30, osion 41 sisältöalueista sosiaalinen kasvatus, käytöstavat
ja tapakulttuuri, ruokailutottumukset, turvallisuuskasvatus, kouluvaikeuksien kartoit-
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taminen ja hoito, matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittäminen, ongel-
manratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen oppilaiden terveydenhoito, tasa-arvoon
liittyvät väittämät 12 ja 17

– Suortti, Nikkanen ja Jokinen 1982; väittämät 1–5, 9–11
– Koivumäki, Korpinen ja Pekkala 1980; yhteistyö kotien kanssa, väittämät 5–8
– Tarmo 1989; suhtautumiseen liittyvät asiat, väittämät 34–35
– Yrjönsuuri 1990; kodin ja koulun yhteistyöhön ja esiopetuksen kehittämiseen liitty-

vät väittämät 18 ja 19. 
Luettelo ei ole tyhjentävä, jotkut väittämistä ovat esiintyneet eri tutkimuksissa lähes

samanlaisina.
Lisäksi lähinnä esiopetuksen sisältöjä koskevissa väittämissä otin huomioon Opetusmi-

nisteriön (1995) esittämät kehitettävät alueet koulutuksessa kuten uuden tekniikan käyttöön
liittyvän tietotekniikan, kestävän kehityksen periaatteen, kansainvälisyyden ja myös turval-
liseen elinympäristöön liittyvät väittämät. Toisaalta esimerkiksi eurooppalaista identiteettiä
koskeva väittämä 23 oli jo Römanin tutkimuksessa vuonna 1971. Tasa-arvoon liittyviä väit-
tämiä on samoin Römanin tutkimuksissa vuosilta 1971 ja 1972, koska suomalaisessa kou-
lutuspolitiikassahan korostetaan yleisesti lasten tasa-arvoa koulutuksessa, kuten edellä ole-
vassa luvussa 2.2.3.2 tuli esille (väittämät 12, 17 ja 19). Pari väittämää muodostin itse, väit-
tämät koskivat paikallisuutta ja nimenomaan pienten koulujen esiopetusta (väittämät 37 ja
40). Keskustelin mittarista joidenkin esiopetukseen perehtyneiden opettajien kanssa. Myös
jatko-opintoryhmäläiset kommentoivat valmiita kyselylomakkeita. Näin pyrin varmista-
maan tutkijan ja tutkittavien kysymysten ymmärtämisen samalla tavalla. 

Toisen keruuvaiheen kyselyn laatimisessa pyrin huomioimaan sen, että vaikka vastaajat
edustavat eri hallinnonaloja, he pystyvät vastaamaan väittämiin. Kysely on pääosin struk-
turoitu. Mittarin osiot muodostuvat esiopetusta koskevista väittämistä, kaksi viimeistä
kysymystä muodostuvat esiopetuksen sisällön ja järjestämispaikkaan liittyvien asioiden
luetteloista. Valmiit vaihtoehdot ovat Likert-viisiportaisen asteikon mukaiset. Likert-astei-
kossa on vaihtoehdot yhdestä viiteen. Vain ääripään arvot määrittelen sanallisesti: eri
mieltä – samaa mieltä. Hallinnon edustajia pyydän vastaamaan myös vapaamuotoisesti,
mihin seikkoihin he haluaisivat kiinnittää huomiota esiopetuksen järjestämisessä. Hallin-
non edustajien kysely on liitteenä 6a (suomenkielisenä) ja 6b (ruotsinkielisenä). 

Kolmannen kyselyn avulla kerään esiopettajien ja ohjaajien (kysely liite 7), esiopetusta
saaneiden lasten vanhempien (kysely liite 8) ja esiopetusta saaneiden lasten (kysely liite 9)
mielipiteitä ja käsityksiä esiopetuksesta edellisen keruuvaiheen kunnista valituista 19 kun-
nasta. Muutin kyselyä hallinnon edustajien kyselyn pohjalta. Otin kyselyyn ne muuttujat,
joilla oli suuret kommunaliteettiarvot (ks. liite 14. Toisen vaiheen hallinnon edustajien
kyselyn 7 faktorin varimax-ratkaisu). Toisaalta joitakin väittämiä jätin pois, koska väittä-
mien piti sopia mahdollisimman hyvin eri ryhmille. Esimerkiksi väittämän ”Esikoulun
opettajien/ohjaajien ja muiden opettajien yhteistyö on tullut esiopetuksen järjestämisen
vuoksi suunnitelmallisemmaksi” (kommunaliteettiarvo 0.492) jätin pois, koska vanhem-
mat eivät voi tietää opettajien yhteistyön laadusta näin tarkasti. Seuraavat väittämät jätin
pois, koska niiden katsottiin liittyvän erityisesti hallinnon edustajille:
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”Luottamus ylempään kouluhallintoon on lisääntynyt (0.545), pedagogisen konsul-
taation tarve on lisääntynyt esiopetuksen johdosta (0.462), esiopetus on synnyttä-
nyt ratkaisemattomilta tuntuvia konflikteja hallinnon alojen välille (0.422), esi-
opettajille/ohjaajille on järjestetty koulutusta (0.656), esiopetuksen myötä on huo-
mattu varhaiskasvatuksen merkitys (0.623), esiopetuksen kehittäminen avaa mah-
dollisuuksia myös muuhun koulun kehittämiseen (0.558), esiopetus on lisännyt
yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan (0.402), esiopetus 6-vuotiaille on suuri uudistus
(0.564), tulevaan esiopetukseen liittyy liikaa odotusta ja yliarvostusta” (0.449). 

Joitakin väittämiä jätin pois, koska suunnilleen samaa tarkoittava asia tuli esille muussa
väittämässä, esimerkiksi:

”Esiopetus pitäisi järjestää koko Suomessa samalla tavoin (0.605), esiopetuksen
järjestämiseen on suunnattu paljon taloudellisia resursseja (0.443), esiopetus mak-
saa kunnalle liikaa (0.470) ja leikillä on keskeinen osuus esiopetuksessa” (0.570).

Joitakin muuttujia jätin pois pienen kommunaliteettiarvon vuoksi, esimerkiksi:
”Pienten sivukoulujen tai sivukylien lasten esiopetusta arvostetaan ja halutaan
kehittää (0.320, esiopetus on tuonut iloa opetukseen (0.386) ja vanhemmat vastus-
tavat esiopetusta” (0.379).

Jotkut väittämät jätin jäljelle pienestä arvosta huolimatta, koska halusin nimenomaan sel-
vittää muiden ryhmien mielipiteen kyseiseen väittämään, esimerkiksi: 

”tiedollisen kasvatuksen tärkeys” (0.387) ja ”Esiopetus merkitsee käytännössä sitä,
että peruskoulun 1. luokan opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät siirretään esi-
oppilaille” (0.328).

Väittämän ”esioppilaiden kyyditys tarvittaessa” muutin muotoon ”kyyditys esiopetuk-
seen on järjestetty kunnan toimesta” ja väittämän ”Opettajat vastustavat esiopetuksen jär-
jestämistä” muutin negaatiokseen ”Opettajat suhtautuvat myönteisesti esiopetuksen jär-
jestämiseen”.

Joitakin aihepiiri-osioita (merkitty otsikkoina kyselylomakkeessa) jäi pois, mutta niihin
sisältyviä väittämiä saattoi tulla toisen aihepiirin alle. Seuraavassa olen luetellut pois jää-
neitä aihepiirejä ja niihin liittyvien väittämien siirtämistä toisen otsikon alle:

– yleinen ilmapiiri, 3 väittämää siirsin hallinnollinen yhteistyö -otsikon alle
– esiopetukseen yleisesti liittyviä tekijöitä, yhden väittämän siirsin suhtautuminen esi-

opetukseen -otsikon alle
– esiopetuksen kehittäminen, kaikki väittämät siirsin yhtenäisyys, tasavertaisuus -otsi-

kon alle
– esiopetuksen positiivisin anti, yhden väittämän siirsin suhtautuminen esiopetukseen

otsikon alle
– hankaluudet esiopetuksen järjestämisessä, yhden väittämän muutin negaatiokseen ja

siirsin omaleimaisuus, esiopetuksen pedagogiikka -otsikon alle
Vaikka muutin kyselyä edellä mainituin osin, opettajille ja vanhemmille osoittamaani

kyselyyn jäi 46 yhteistä muuttujaa hallinnon edustajien kyselyn kanssa. Esiopettajien ja
ohjaajien kyselyyn lisäsin täydennyskoulutuksen sisältöä. Kuten luvussa 2.2.4 tuli esille,
opettajakoulutuksen ei katsota perehdyttävän pienen koulun opettajan työhön. Niinpä opet-
tajien täydennyskoulutusta koskevan luettelon laadinnassa käytin hyväkseni Kalaojan
(1988) ja Yrjönsuuren (1990) tutkimuksia koulutuksen sisältöalueista. Lisäsin joitakin esi-
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opetukseen liittyviä asioita, kuten kohdan ”leikki opetusmenetelmänä”. Yhteistyötä koske-
vat osiot lisäsin sekä opettajien että esiopetusta saaneiden lasten vanhemmille osoittamaani
kyselyyn, koska vanhempien sitoutumisella kouluun on positiivinen vaikutus lapsen myö-
hempään koulumenestykseen (esimerkiksi Epstein 1986, Laukkanen 1997, 39). Yhteis-
työtä koskevien väittämien laadinnassa käytin hyväkseni Koivumäen, Korpisen ja Pekka-
lan (1980) tutkimusta. Opettajien ja vanhempien kyselyssä olivat samat muuttujat koskien
yhteistyötä. Vanhemmilta kysyin, mitä tietoja he saivat lapsestaan esiopetuksessa ja vastaa-
vasti opettajilta ja ohjaajilta, mitä tietoja he välittivät lapsen esiopetuksesta. Kummankin
ryhmän avoimet kysymykset käsittelivät esiopetuksen parasta antia, suurimpia puutteita,
toiveita ja muita vastaajien tärkeinä pitämiä seikkoja. Avointen kysymysten muotoiluun
sain apua muun muassa Heinosen tutkimuksista (1988 ja 1994) ja omasta tutkimuksesta
vuodelta 1998. Opettajille ja vanhemmille tulevista lomakkeista pyysin kommentteja joil-
takin esiopetukseen perehtyneiltä opettajilta. Myös jatko-opintoryhmäläiset kommentoivat
valmiita kyselylomakkeita. Lasten kyselylomakkeen laadin muiden ryhmien kyselyn poh-
jalta, mutta siinä piti huomioida lasten ikätaso (7–13 vuotta) ja eri muodossa saatu esiope-
tus. Vastaajien esiopetuksen saaminenhan vaihteli suuresti esimerkiksi aikamäärän ja ryh-
mäjaottelun suhteen.

Lasten kyselyyn valitsin tai muodostin väittämiä samoin kuin muillekin ryhmille laatu-
mallin eri elementeistä. Jaottelin väittämät kuuluviksi esiopetuksen laatumalliin seuraa-
valla tavalla:

– Oppimisilmaston laatu: väittämät 1, 12, 13, 16, 17 ja 21
– Oppimisen ohjaamisen laatu: väittämät 5, 7 ja 8
– Opetussuunnittelun laatu: väittämät 2, 3 ja 4
– Fyysisen ympäristön laatu: väittämät 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20 ja 21.
Valmiit vaihtoehdot olivat Likert-viisiportaisen asteikon mukaiset muiden ryhmien

kyselyiden yhdenmukaisuuden ja mahdollisen vertailtavuuden vuoksi, vaikka tiedän, että
seitsenvuotiaan lapsen on vaikea päättää monesta vaihtoehdosta (kuten Uusikylä & Kan-
sanen 1988, 26). Lasten kyselyn väittämien vertailtavuutta aikuisten kyselyyn ajateltiin
seuraavalla tavalla: 
lasten kyselyn väittämä aikuisten kyselyn väittämä tai aihepiiri
väittämät 1, 16, 17, 18 ilmapiiri
väittämä 2 leikkimisestä esiopetuksen pedagogiikka
väittämä 3 (oma tekeminen ja valinnat) väittämä 15
väittämä 4 (tutkiminen ja kokeileminen) väittämä 16
väittämä 5 (opettajalla aikaa) väittämä 17 (opettajan myönteinen

suhtautuminen)
väittämä 6 (oppiminen vanhemmilta 
oppilailta) väittämä 23 (oma opetussuunnitelma)
väittämä 7 (kirjalliset tehtävät) sisältöalueet 13
väittämä 8 (enemmän tiedollisia tehtäviä) sisältöalueet, tiedollinen kasvatus
väittämät 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20 ja 21 järjestämispaikka 14
väittämät 12 ja 13 kodin ja koulun yhteistyö

Väittämää 6 (Opin kouluasioista vanhemmilta oppilailta) laatiessani ajattelin myös esi-
opetusryhmien erilaisuutta erillisluokassa ja yhdysluokassa ja esiopetusta päiväkodissa tai
koulussa. Väittämässä 10 (Esikouluryhmä oli sopivan kokoinen oppilasmäärältään) tuli
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esille ryhmäkoko, tällaista väittämää ei ollut aikuisten kyselyssä. Muodostin tällaisen
väittämän, koska yhdysluokassa esiopetuslasten määrä voi vaihdella todella paljon 1–15
oppilaaseen. Väittämät 1 (Olen tyytyväinen esiopetukseen), 16 (Lähdin mielelläni esiope-
tukseen) ja 18 (Oli kiva olla esikoulussa) mittasivat suunnilleen samaa asiaa. Halusin
toistoa väittämiin, jotta voin tarkastella vastaamisen luotettavuutta. Samoin väittämät 19
(Kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun) ja väittämä 21 (Kuljin esikouluun taksilla
___, linja-autolla ____, jalkaisin ____, vanhempien kyydissä ____, muuten ____, miten?
_____________________) koskivat samaa asiaa. Väittämä 19 (Kuljin taksilla tai lin-
ja-autolla esikouluun) on muotoiltu täten, koska sivukoulun lapsi voi olla aamukyydissä
taksissa ja iltapäivällä linja-autossa tai kulkea osan matkaa kummassakin. Hän voi myös
joutua kulkemaan osan matkaa jalan esimerkiksi iltapäivällä. Täten lapsi voisi olla kyy-
dissä esimerkiksi nelosen verran samaa mieltä tai kakkosen verran samaa mieltä tai vas-
taavasti eri mieltä.

Myös lapsia pyysin vastaamaan vapaamuotoisesti, mihin seikkoihin he haluaisivat kiin-
nittää huomiota esiopetuksessa olossa tai minkä asian he parhaiten muistavat esiopetuk-
sesta. Lapsille lähettämäni lomakkeen esitestasin omilla ensimmäisen luokan oppilaillani
ja tein siihen oppilaiden esittämät muutokset. Silti väittämät ovat vaikeita lapsille, ja siksi
tein kyselylomakkeista jokaiseen tutkittavaan luokkaan piirtoheitinkalvot opettajalle.
Ennen kyselylomakkeiden täyttämistä pyysin opettajia käymään osiot läpi yhdessä oppilai-
den kanssa. Näin pyrin varmistamaan, että lapset ymmärtävät lomakkeen sisällön: väittä-
mät sekä vastausvaihtoehdot. Samoin pyysin opettajia palauttamaan oppilailta saadut vas-
taukset valmiiksi maksetussa palautuskirjekuoressa. 

Laadin neljännen kyselyn (liitteet 10–12) edellisten aineistojen kärkimuuttujien (suuret
kommunaliteettiarvot), avoimien kysymysten vastausten sekä joidenkin alueiden asiantun-
tijoiden käymän keskustelun pohjalta. Valitsin mukaan eri ryhmien tärkeimmiksi näkemät
asiat siten, että ryhmittelin jokaisen ryhmän väittämät kommunaliteettiarvojen mukaiseen
suuruusjärjestykseen ja otin mukaan suurimman arvon omaavat väittävät jokaiselta ryh-
mältä. Useimmissa mukaan tulevissa väittämissä oli korkeat arvot kaikissa ryhmässä, esi-
merkiksi kalusto (hallinnon edustajat 0.729, opettajat 0.709 ja vanhemmat 0.839); mutta
joissakin väittämissä korkea arvo oli vain yhdellä ryhmällä, esimerkiksi lasten ongelmien
kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin (hallinnon edustajat 0.495, opettajat 0.289 ja
vanhemmat 0.174). Avointen kysymysten vastaukset vaikuttivat joihinkin väittämiin, esi-
merkiksi leikki-väittämä perustui lasten mielipiteeseen ja erilaisuuden hyväksyminen -väit-
tämä perustui vanhempien vastauksiin. Mukaan tulevat osiot koskivat esiopetuksen fyysi-
siä puitteita, sisältöalueita, esiopetuksen yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa, hallintoa, pedagogiik-
kaa, ilmapiiriä ja terveydenhoitoa. Yleisesti terveydenhoidon tärkeys korostui aikuisten
vastauksissa, mutta aikaisemmissa kyselyissä ei ollut siihen liittyviä muita väittämiä. Lisä-
sin tähän kyselyyn terveydenhoitoon liittyviä väittämiä, joista keskustelin silloisen kouluni
terveydenhoitajan kanssa. Esitetyt väittämät tuli laittaa tärkeysjärjestykseen Likert-tyyppi-
sellä portaikolla samoin kuin edellisissä kyselyissä. Kyselylomakkeen esitestasin maaseu-
dun pienten koulujen tutkimukseen liittyvässä jatko-opiskelijoiden ryhmässä Kajaanissa
syksyllä 2000 ja tein siihen tarvittavat muutokset ennen lähettämistä. Lähetin samanlaisen
kyselylomakkeen (paitsi joitakin taustatietoja) hallinnon edustajille (liite 10a ja 10b), esi-
opettajille (liite 11a ja 11b) ja vanhemmille (liite 12a ja 12b) (a-liitteet suomenkielisiä ja
b-liitteet ruotsinkielisiä).
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6.2 Kohdejoukon hankinta ja tutkimusaineiston keruuvaiheet

Koska tutkimukseni tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Suomen pienten koulujen esiope-
tuksesta, etsin ilmiöstä sellaista yleistietoa, joka ei ole tavoitettavissa kvalitatiivisen tutki-
muksen menetelmin. Tällainen tutkimusintressi johti survey–tyyppiseen, kvantitatiivi-
seen tutkimusotteeseen. Tutkimuksen empirian muodosti valtakunnallinen lomaketutki-
mus neljään eri kertaan. Esiopetuksen järjestämistä ja siihen suhtautumista mittasin kyse-
lylomakkeiden avulla kuten edellisessä luvussa selvitin.

Ensimmäisessä vaiheessa keräsin kartoittavaa tietoa Suomen pienistä kouluista ja esi-
opetuksen järjestämisestä Suomen kaikista 452 kunnasta lähettämällä lomakkeen koulutoi-
men hallinnon edustajille touko-kesäkuussa vuonna 1999. Koulutointa johtavien henkilöi-
den nimet ja osoitteet sain Suomen kunnalliskalenterista vuodelta 1998. Ruotsinkielisiin
kuntiin lähetin ruotsinkielisen kyselylomakkeen. Joihinkin kuntiin, joiden koulutoimessa
on sekä ruotsin- että suomenkielinen osasto, lähetin lomakkeet erikseen kummallakin kie-
lellä. (Eri keruuvaiheissa mukana olevat kunnat ja kohdejoukot ovat liitteessä 13.)

Toisen kyselylomakkeen (liitteet 6a ja 6b) lähetin systemaattisesti satunnaisotannalla
valittuihin 55 kuntaan esiopetusta järjestävien hallinnonalojen edustajille syyskuussa
vuonna 1999. Hallinnonalat kunnittain olivat selvillä ensimmäisen kyselyn pohjalta, joten
siltä osin toisen kyselyn lähettäminen pohjautui ensimmäiseen aineistoon. Halusin saada
mukaan noin 10 prosenttia Suomen kunnista. Kunnat valitsin sattumanvaraisesti siten, että
kuntien aakkosjärjestyksen mukaisesta luettelosta joka yhdeksäs kunta tuli mukaan tutki-
mukseen eli yhteensä 49 kuntaa, noin 11 prosenttia kunnista. Koska tähän otantaan ei tullut
yhtään kuntaa Lapin läänistä, valitsin lisäksi Lapin läänin kunnista joka viidennen kunnan
mukaan otokseen. Näin Lapin läänin kuntia tuli otokseen mukaan viisi. Ahvenanmaan kun-
nista jätin Kökarin pois, koska Ahvenanmaalta oli sen lisäksi otoksessa jo kaksi kuntaa.
Näin sain otokseen yhteensä 54 kuntaa eli noin 12 prosenttia Suomen kunnista. Jos kun-
nassa ei ollut lainkaan pieniä kouluja, otin mukaan sitä seuraavan kunnan (joka oli laskettu
luettelossa jo ensimmäiseksi ja niin edelleen). Siksi sain vastaajia enemmän kuin kuntia.
Vastaajien nimet ja osoitteet sain tälläkin kertaa vuoden 1998 kunnalliskalenterista ja
lisäksi soittamalla kyseisten kuntien eri toimistoihin ja kirkkoherranvirastoihin. Joihinkin
kuntiin lähetin vain yhden kyselylomakkeen, joihinkin kaksi tai useampia riippuen siitä,
kuinka monen hallinnonalan alaisuudessa esiopetusta järjestettiin. Ruotsinkielisiin kuntiin
lähetin ruotsinkielisen kyselylomakkeen ja joihinkin kuntiin sekä suomen- että ruotsinkie-
liset kyselyt. Mukana olevat kunnat esitän liitteessä 13.

Kolmannessa vaiheessa valitsin kunnat harkinnanvaraisesti siten, että kaikki yleisimmät
esiopetusta järjestävät hallinnonalat tulivat otokseen yhtä laajasti. Kolmannen otoksen siis
muodostin jo aiemmin keräämäni tiedon pohjalta, jossa olin selvittänyt esiopetuksen hal-
linnonalat kaikista Suomen kunnista. Kaikista mukaan valitsemistani kunnista pyysin tut-
kimusluvan eri hallinnonalojen johdolta, koska myös lapset olivat mukana tutkimuksessa.
1–6-luokilla oleville esiopetusta saaneille lapsille lähetin kyselylomakkeet kouluihin. Kou-
luista olin selvittänyt oppilasmäärät eri luokilla ja kyselyt kohdistinkin jollekin/joillekin
luokka-asteille riippuen oppilasmääristä ja siitä, kuinka monta vuotta esiopetusta oli järjes-
tetty kyseisellä paikkakunnalla. Jos esiopetusta oli järjestetty koulutoimessa, sekä koululla
toiminut esiopettaja että oppilaat vastasivat koululle lähetettyihin kyselyihin. Jos lapset oli-
vat saaneet esiopetusta muualla kuin omassa koulussaan, vain oppilaat vastasivat kyselyyn.
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Siis kaikki esiopetusta saaneiden lasten kyselyt lähetin kouluihin, en päiväkoteihin, koska
halusin tietoa jo esiopetusta saaneilta lapsilta, en esiopetuksessa olevilta lapsilta. Lasten oli
myös tarkoitus täyttää saamansa kyselylomake koulussa. 

Esiopettajien kyselylomakkeet lähetin valittujen kuntien esiopettajille niihin pieniin
kouluihin, joissa oli annettu esiopetusta koulutoimessa. Koulujen nimet, osoitteet ja oppi-
lasmäärät selvitin kuntien koulutoimiston ja Internetin kautta. Sosiaalitoimessa esiopetusta
antaneiden opettajien kyselylomakkeet lähetin päiväkoteihin. Päiväkotien nimet ja osoit-
teet selvitin sosiaalitoimiston ja Internetin kautta. Samoin selvitin etukäteen, että kyseisissä
päiväkodeissa oli annettu esiopetusta myös pieniin kouluihin meneville lapsille. Usein
kyseiset päiväkodit sijaitsivatkin pienten koulujen läheisyydessä. Seurakunnan ohjaajien
osoitteet olivat osin jo tiedossa edellisen keruuvaiheen pohjalta ja loput selvitin kirkkoher-
ranvirastojen kautta. Opettajille olin lähettänyt piirtoheitinkalvon kyselylomakkeesta, ja
heitä pyysin esittelemään kyselylomakkeen oppilaille sen avulla ennen lomakkeen täyttä-
mistä. Mukaan valitsemani kunnat ja koulut sekä päiväkodit ovat liitteessä 13. 

Vanhemmille osoitetut kyselyt lähetin samoihin kouluihin kuin lasten lomakkeet. Pyy-
sin opettajia jakamaan vanhempien kyselyn 1–6-luokilla oleville esiopetusta saaneille lap-
sille. Jokainen jossain muodossa esiopetusta saanut lapsi siis sai mukaansa kotiin vanhem-
mille osoitetun kyselyn. Vanhemmille tulevat lomakkeet olin niputtanut valmiiksi kumi-
nauhalla, jotta opettajien olisi helppo jakaa ne oppilaille. Nipussa oli saatekirjelmä, kyse-
lylomake ja valmiiksi maksettu palautuskirjekuori. Toivoin vanhempien itse palauttavan
kyselyn postitse, jotta koulun henkilökuntaa ei enää vaivattaisi ja myös jotta vanhempien
anonymiteetti kouluun päin säilyisi paremmin. Ruotsinkielisiin kuntiin lähetin ruotsinkie-
lisen kyselylomakkeen ja joihinkin kuntiin sekä suomen- että ruotsinkieliset kyselyt kuten
edellisissäkin aineiston keruuvaiheissa. Kyselyyn osallistuvien kuntien, koulujen ja päivä-
kotien nimet sekä vastaajien lukumäärät tulevat esille liitteessä 13.

Neljännen keruuvaiheen kyselyn lähetin noin kolmannekseen Suomen kunnista eli joka
kolmanteen kuntaan. Näin 150 kuntaa tuli mukaan otokseen. Mukaan valitsin systemaatti-
sella satunnaisotannalla kuntien aakkosjärjestyksen mukaisen luettelon mukaan joka kol-
mannen kunnan. Kuten toisessa aineiston keruuvaiheessa, jätin pois ne kunnat, joissa ei
ollut lainkaan pieniä kouluja, ja otin mukaan seuraavan kuntaluettelosta. Mukaan valitta-
van kunnan valintakriteerinä oli myös se, että esiopetusta järjestävänä hallinnonalana oli
koulutoimi tai perusturva, koska uuden lainsäädännön mukaista esiopetusta pystyvät tarjo-
amaan vain kyseiset hallinnonalat. Seurakunnan tarjoaman esiopetuksen edustamat kunnat
siis jätin pois. Neljännen kyselyn opettajien ja vanhempien lomakkeet lähetin samojen peri-
aatteiden mukaan kuin edellisessä keruuvaiheessa kouluihin ja päiväkoteihin. Hallinnon
edustajien kyselyt lähetin koulu- ja perusturvatoimistoihin ja myös kouluihin koulujen joh-
tajille/rehtoreille. Osoitteet ja tarvittavat nimet sain samoin kuin edellisillä kerroilla kuntien
toimistoista ja Internetistä. Ruotsinkielisiin kuntiin lähetin ruotsinkielisen kyselylomak-
keen ja joihinkin kuntiin sekä suomen- että ruotsinkieliset kyselyt. Mukaan valitsemieni
kuntien opettajien, vanhempien ja hallinnon edustajien lukumäärät kunnittain ja hallinnon-
aloittain ovat liitteessä 13.

Kaikissa tutkimuksen keruuvaiheissa lähetin jokaisen kyselylomakkeen mukana palau-
tuskirjekuoren valmiiksi minulle osoitettuna ja maksettuna. Kouluihin lähetettyjen kysely-
lomakkeiden mukaan liitin erillisen kyselylomakkeen esiopettajalle saatekirjelmineen ja
palautuskuorineen, samoin koulun johtajalle ja jokaiselle vanhemmalle lähtevät lomakkeet
olin niputtanut valmiiksi kuminauhoilla. Nipussa oli saatekirjelmä, kyselylomake ja palau-
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tuskuori. Niiden koulujen kirjeissä, joissa opettajat vain välittivät kyselylomakkeet lasten
kautta koteihin, kerroin saatekirjelmässä tutkimuksesta ja esitin pyynnön välittää kyselylo-
makkeet niiden lasten koteihin, jotka olivat saaneet esiopetusta jossakin muodossa. Päivä-
koteihin lähettämissäni kirjeissä toimin saman periaatteen mukaan, esiopettajat ja johtajat
saivat saatekirjelmän ja palautuskuoren kyselylomakkeen mukana. 

Seuraavassa kuviossa näkyvät tutkimuksen vaiheet ja otoksien määrät.

Kuvio 11. Tutkimusaineiston keruuvaiheet ja otosvastausten määrät.

452 kuntaa, kaikki
Suomen kunnat

54 kuntaa / 74
hallinnon edustajaa

19 kuntaa

48 opet-
tajaa/oh-
jaajaa

747 lasta
(1.-6. lk)

429
vanhempaa

150 kuntaa

105 esi-
opet-
tajaa

151 hallinnon
edustajaa

265
vanhempaa

1. vaihe, kyselylomake touko-kesäkuussa
1999 Suomen kaikkiin kuntiin koulutoimen
johdolle, vastaukset kaikista kunnista

2. vaihe, kyselylomake esiopetusta järjestä-
neen hallinnonalan edustajalle 5 kuntaan
syyskuussa 1999, vastaukset 54 kunnasta 74
hallinnon edustajalta

3. vaihe, kyselylomakkeet harkinnanvarai-
sesti valittuun 19 kuntaan tammi-maalis-
kuussa 2000 esiopetusta saaneille 1–6-luok-
kien lapsille, opettajille/ohjaajille ja van-
hemmille

 Uusi koululaki 1999

4. vaihe, kyselylomakkeet 150 kuntaan
syys–lokakuussa 2000 koulutoimen ja
perusturvan esiopetuksen hallinnon edusta-
jille, esiopettajille kouluihin ja päiväkotei-
hin sekä esiopetusta saaneiden lasten van-
hemmille
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6.3 Tutkimusstrategian ja tiedonhankintatavan perustelua

Gallup-tutkimusten ja sosiaaliraporttien tuottamisella pyritään kartoittamaan ja seuraa-
maan ajankohtaista yhteiskunnallista tilannetta ja sen muutoksia erityisesti ongelmallisik-
si tulkittujen kehityssuuntien esille saamiseksi. Lääninhallitusten raportit vuosilta 1999 ja
2000 Suomen esiopetuksen tilasta ovat tällaisia empiristisiä selvityksiä. Päättäjien odote-
taan käyttävän hyväkseen näitä selvityksiä miettiessään esiopetuksen järjestämistä. Tötön
(2000, 10) mukaan on joukko kysymyksiä, joihin ei voi vastata ilman kvantitatiivista
otetta, eikä tätä joukkoa voi jättää vain hallinnollisen selvitystehtävän hoidettavaksi.
Tämä kvantitatiivinen tutkimukseni ei tyydy yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevien tosiasi-
oiden tuottamiseen päätöksenteon tarpeisiin vaan pyrkii auttamaan yhteiskunnallisten
ilmiöiden selittämistä ja ymmärtämistä (kuten Raunio 1999, 206). Samalla se voi tuottaa
tietoa yhteiskunnallisista kitkatekijöistä ja toimia eräänlaisena varoitusjärjestelmänä
yhteiskunnallisille päätöksentekijöille (emt. 196). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa empii-
risen evidenssin tuottaminen liitetään laajempaan tutkimuskohdetta selittävään käsitteis-
töön ja teoriaan. Käsitteellinen kehys ohjaa todellisuutta koskevien havaintojen keräämis-
tä, analysoimista ja johtopäätösten tekoa. Tutkimuksessani kehyksenä on esiopetuksen
laatuelementtimalli.

Pragmaattisesti suuntautuneen tutkimuksen mielekkyys perustuu tarkoituksenmukai-
suuteen eikä uskollisuuteen metodologiselle perusnäkemykselle, kun tavoitellaan merkit-
tävää tieteellistä tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä. Alasuutarin (1999, 82–83), Raunion
(1999, 338), Pattonin (1990, 39) ja Tötön (2000, 16, 66, 75) mukaan on olennaista tehdä
metodisia ratkaisuja, jotka ovat tutkimustehtävän, tutkimuksen tavoitteet ja käytettävissä
olevat resurssit huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia. Heinemanin (1981, 387–388)
mukaan metodeilla on ongelmia ratkovalle pragmaattisen näkemyksen omaavalle tutkijalle
lähinnä heuristinen merkitys. Metodi on avuksi keksittäessä toimiva ratkaisu kuhunkin
ongelmaan. Ratkaisu ei välttämättä ole paras, mutta se on riittävän hyvä jollain kriteerillä
arvioituna. (Emt.) Tässä tutkimuksessa vallitsevana tutkimusmenetelmänä on survey–
tyyppinen, kvantitatiivinen tutkimusote, laajan kokonaiskuvan luomiseksi esiopetuksen
laajentumisvaiheesta poikkileikkaustilanteessa. Tutkimuksen empirian muodostaa valta-
kunnallinen lomaketutkimus neljään eri kertaan.

Tässä tutkimuksessa tiedon keräämisessä käyttämäni lomakehaastattelu ei perustu käsi-
tykseen todellisuuden ”perimmäisestä” luonteesta siten, että pitäisin ihmistä yksiulottei-
sena ja että hänet voitaisiin mekanisoida ja välineellistää. En ole määritellyt tutkimusongel-
mia kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmiin sopiviksi siksi, että olisin erityisen perehtynyt
kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttöön (ks. Bryman 1990, 154 ja Raunio 1999, 39
tutkimusmenetelmän valinta). Voin pitää tutkimuksen aineiston hankkimistapaa tehok-
kaana ja taloudellisena (vrt. Jyrinki 1977, 25, Raunio 1999, 216) postikuluista huolimatta. 

Vakiotulkinnan mukaan kvantitatiivisilla menetelmillä saadaan pinnallista mutta luotet-
tavaa tietoa ja kvalitatiivisilla menetelmillä syvällistä mutta huonosti yleistettävää tietoa
(Alasuutari 1993, 190). Samoin todetaan kvantitatiivisen tiedon avulla saatavan suhteelli-
sen hyvin laaja-alaista tietoa hyvin tunnetuista asioista (Bryman 1990, 109, Grönfors 1982,
11–12). Töttö (2000, 14) kritikoi vakiotulkintoja; on väärinkäsitystä olettaa, että laadulli-
nen ja teoreettinen ovat sama asia, ja näin määritelmänomaisesti kvantitatiivisessa tutki-
muksessa ajattelu on kielletty ja kvalitatiivinen tutkimus on ”syvällistä”. Vaatimukset teo-
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reettisesta perustelusta ja arkiymmärryksen kyseenalaistamisesta ovat itsestäänselviä läh-
tökohtia kummassakin tutkimuslajissa. Ne eivät erota laadullista tutkimusta määrällisestä
vaan laadukkaan laaduttomasta. Laadullinen ei siis tarkoita aina samaa kuin kvalitatiivinen,
se voi olla myös kvantitatiivista ja hakea vastausta miten paljon -kysymyksiin. On erilaisia
kysymyksiä, ne eivät jakaannu sinänsä ”syvällisiin” ja ”pinnallisiin”, uutta luoviin ja van-
haa toistaviin, vaikeisiin tai helppoihin. (Emt. 66–67, 85.)

Kvantitatiivinen tutkimus ei väitä tutkivansa sosiaalista todellisuutta kokonaisuudes-
saan. Tutkimuksen tekeminen edellyttää, että tutkittavan ilmiön peruspiirteet ovat mitatta-
vissa systemaattisesti tai ilmiöstä voidaan eristää mitattavia osia. Tietojen kerääminen kes-
kittyy tärkeiksi miellettyjen asioiden joihinkin puoliin. Kvantitatiivinen aineisto on aina
osaprojektio tutkimuskohteesta abstraktilla tasolla kuvattuna. Tavoitteena ei ole tyhjentä-
vän tiedon tuottaminen jostain sosiaalisen todellisuuden osa-alueesta vaan todellisuutta tut-
kitaan vain tietyltä näkökannalta. (Perttula 1995, 40–41, Raunio 1999, 208, 215, 338.) Toi-
saalta laadullinenkin aineisto on yhtä lailla välittynyttä kuin määrällinenkin, syvällisessä-
kin haastattelussa rajataan aineistoa, aina myös laadullisesti määrällisyyden lisäksi.
Aineisto on aina tehty, ei annettu. (Töttö 2000, 37.)

Käyttämäni menetelmä siis rajaa tietynlaiset ilmiöt tutkimuksen piiriin kuuluviksi ja
samalla sulkee muunlaiset ilmiöt tutkimuksen ulkopuolelle. Kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa tutkija ei saa käyttää ”data-snoopingia” eli etsiä piirteitä, joita ei ole ennakoitu ennen
aineiston keräämistä (Mäkelä 1996, 11). Toisaalta täysin aineistolähtöistä tutkimusta ei ole
olemassakaan (Töttö 2000, 106). Sisällölliseen kattavuuteen pääseminen on hankalaa,
mutta hankitut pelkistetyt tiedot kuitenkin pätevät tai ovat yleistettävissä suuriin ihmisjouk-
koihin. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 46.) Tässä tutkimuksessa en pyrikään yksityis-
kohtaiseen laadulliseen tarkasteluun, mutta toivon laajan määrällisen kuvauksen tuottavan
monia yksityiskohtaisempia tutkimuksen aiheita.

Kvantitatiiviset menetelmät ovat omiaan, kun selvitetään poikkileikkaustilanteessa asi-
oiden esiintymistä ja muuttujien välisiä riippuvuuksia jossain tutkimusjoukossa. Ne tuotta-
vat tilastollisesti edustavan kuvan tutkimuskohteen muodollisista piirteistä, yhteisistä omi-
naisuuksista ja säännönmukaisuuksista. Kovin syvälle riippuvuuksien taustalla oleviin pro-
sesseihin ei kuitenkaan päästä. (Smith 1987, 291, Sayer 1992, 242–244, Vähätalo 1994,
13–14.) Toisaalta jokainen tutkimusmenetelmä on tässä mielessä rajallinen. Tutkimusme-
netelmä ei esimerkiksi tavoita ilmiön sekä määrällisiä että laadullisia ulottuvuuksia. (Pert-
tula 1995, 40–41). Kvantitatiivinen tutkimus tuottaa staattisen kuvan yhteiskunnasta. Staat-
tisuus ei kuitenkaan ole kielteinen asia, koska tutkimuksen avulla voidaan saada laaja-alai-
nen kuva yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevista rakenteellisista ominaisuuksista ja sään-
nönmukaisuuksista (Raunio 1999, 344). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa määrällisistä asi-
oista saadaan tarkkaa tietoa ja voidaan kuvata asioiden suuruusluokkia ja eri asioiden väli-
siä riippuvuuksia. Samoin on mahdollisuus vertailla ilmiöitä eri tilanteissa tai yhteisöissä
ja seurata niiden kehitystä ajallisesti. Tilastollisten mallien avulla voidaan myös kuvata tut-
kimuskohteen rakennetta ja toimintatapaa. (Alkula ym. 1994, 21–22.) Vahvana puolena voi
pitää myös menetelmien tehokkuutta ja taloudellisuutta, kun tarvitaan tietoa suurten ihmis-
määrien toiminnasta, mielipiteistä tai asenteista. (Jyrinki 1977, 25, Raunio 1999, 216.) Saa-
tuja tuloksia voidaan myös arvioida suhteessa käytettyihin menetelmiin ja arvioida mene-
telmien järkevyyttä tässä suhteessa. (Raunio 1999, 217.)

Alasuutarin (1993, 14, 1999, 110–111) mukaan survey on tyypillinen kvantitatiivinen
tutkimusmenetelmä, jossa haastattelemalla tai postikyselyllä kerätään tietoja ihmisten käsi-
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tyksistä. Survey-menetelmällä tarkoitetaan yleisimmin etukäteen strukturoitua aineiston
keruuta kysely- ja haastattelulomakkeiden avulla, lomaketutkimusta (Alkula ym. 1994,
118). Tällöin aineistoa kerätään standardoidusti ja koehenkilöt muodostavat otoksen tai
näytteen jostain suuremmasta perusjoukosta. Standardoidussa menettelyssä asiaa kysytään
kaikilta tutkittavilta henkilöiltä täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi 1997, 189.) 

Tavallisesti survey-tutkimuksessa tutkittavat yksilöt valitaan sopivaa otantamenetelmää
käyttäen jostakin laajemmasta tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta. Tavoitteena
on otoksen perusteella tehdä perusjoukkoa koskevia päätelmiä. Jotta otoksesta tehdyt tilas-
tolliset johtopäätökset olisivat luotettavia, otoksen tulee olla tilastollisesti edustava perus-
joukkoon nähden eli kaikkien merkittävien ominaispiirteiden tulee otoksessa esiintyä
samassa suhteessa kuin perusjoukossa. Edustavuuden takaamiseksi suoritetaan satunnais-
otanta, jolloin sattuma määrää, ketkä perusjoukkoon kuuluvat tulevat otokseen. Satunnais-
otanta suoritetaan tavallisesti joko käyttämällä yksinkertaista satunnaisotantaa tai syste-
maattista otantaa. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa jokaisella otantakehikkoon (samp-
ling frame) kuuluvalla on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Systemaatti-
sessa otannassa ensimmäiseksi tuleva tapaus valitaan satunnaisesti ja muut tasavälein tästä
kohdasta eteen- ja taaksepäin. Jos esimerkiksi otoksen kooksi halutaan kymmenen prosent-
tia perusjoukon koosta, otetaan ensimmäisen jälkeen joka kymmenes tapaus. Otannan suo-
rittaminen edellyttää otantakehikkoa, luetteloa kiinnostuksen kohteena olevaan perusjouk-
koon kuuluvista ”alkioista”. (Ks. Arber 1993, Alkula ym. 1994, 106–117, Raunio 1999,
194). Edellisessä luvussa selvitin jo tämän tutkimuksen otantakehikkoa sekä systemaatti-
sen satunnaisotannan että harkinnanvaraisen otannan käyttöä tämän tutkimuksen eri keruu-
vaiheissa.

Kiinnitettäessä huomiota survey-tutkimukselle ominaiseen tilastolliseen aineistonkäsit-
telyyn voidaan Antti Eskolan (1967, 39) tavoin puhua selittävästä yleiskartoituksesta
(myös Berndtson 1992, 87–88). Olennaista on, että tutkimusaineisto on kvantitatiivista eli
numeerisessa muodossa ja se alistetaan johonkin formaaliseen rakenteeseen, tavallisimmin
havaintomatriisiksi tilastollisen käsittelyn vuoksi. (Ks. Alkula ym. 1994, 45–49, 157–158.)
Tässä tutkimuksessa ensimmäinen aineisto on yleiskartoitus Suomen pienten koulujen
määrästä. Muissa aineiston keruuvaiheissa kysytään eri tavoin ryhmiin luokiteltujen ihmis-
ten (koulutoimen opettajien, sosiaalitoimen opettajien, koulutoimessa esiopetusta saanei-
den lasten, seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneiden lasten ja niin edelleen) käsityksiä
esiopetuksesta. Koska otokset ovat suuria, ei tavoitteena ole tutkimuksessa mukana olevien
henkilöiden yksityiskohtainen tutkiminen vaan heitä käsitellään erilaisten ryhmien tai luok-
kien osana (kuten Alasuutari 1999, 204, Raunio 1999, 195, 197, 213). Tällaisella standar-
doidulla menettelytavalla pyritään saamaan tilastollisesti yleistettävää, toistettavaa ja ver-
tailukelpoista tietoa (kuten Tutty, Rothery & Grinnel 1996, 9) eli tilastollinen keskimääräi-
syys (Raunio 1999, 213). 

Ensimmäisessä aineistonkeruuvaiheessa käytin suoria kysymyksiä, joissa sopiva vaih-
toehto merkittiin rastilla tai vastattiin numerolla lukumäärää tai prosenttilukua koskeviin
kysymyksiin. Näistä muuttujista laskettiin frekvenssit ja merkittiin vastaajien ilmoittamat
prosenttiluvut (liite 15). Avoimen kysymyksen avulla halusin saada tietoa esiopetuksen jär-
jestämisessä käytetystä yhteistyöstä. Muissa aineistonkeruuvaiheiden kyselylomakkeissa
esiopetukseen liittyvistä ulottuvuuksista esitin väittämiä, joihin vastattiin rengastamalla
sopivin vaihtoehto. Likert-tyyppisistä muuttujista laskin keskiarvot ja hajonnat sekä muut-
tujien suorat jakaumat. Keskiarvoja ja hajontoja sekä muuttujakohtaisia jakaumia käytin
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tulkittaessa vastaajien käsityksiä esiopetuksesta. Tunnuslukujen laskemisessa ja muussa
tilastollisessa analysoimisessa muuttujien mitta-asteikot oletin intervalliasteikon tasoisiksi.
Joidenkin väittämien sijoittumista osioihin (ulottuvuuksiin) arvioin pelkästään loogisin
perustein, useimmat väittämät sijoittuivat osioihin mallina olevien tutkimusten mukaan.
Kuitenkaan en pitänyt sitovana väittämien sijoittumista, vaan muodostin ulottuvuudet vas-
tausten faktorianalyysillä. Tein faktorianalyysit:

– toisen keruuvaiheen hallinnon edustajien kyselystä 7 ja 9 faktorille (liite 14)
– kolmannen keruuvaiheen vanhemmille 9 faktorille ja erikseen kyläkoulussa esiope-

tusta saaneiden lasten vanhemmille (9 faktoria), päiväkodissa (9 faktoria) ja seura-
kunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmille (8 faktoria) sekä koulu- ja
sosiaalitoimen yhteisesti järjestetyn esiopetuksen saaneiden lasten vanhemmille (9
faktoria) (liitteet 16–17) 

– kolmannen keruuvaiheen lasten kyselystä 4 faktorille sekä erikseen päiväkodissa esi-
opetusta saaneille lapsille (3 faktoria), pienissä kouluissa esiopetusta saaneille lapsille
(4 faktoria) ja seurakunnassa esiopetusta saaneille lapsille (4 faktoria), yhteisesti kou-
lutoimen ja sosiaalitoimen järjestämää esiopetusta saaneille lapsille (4 faktoria) sekä
tytöille (4 faktoria) ja pojille (4 faktoria) (liitteet 18–19) 

– kolmannen keruuvaiheen opettajien kyselystä 9 faktorille sekä erikseen 9 faktorille
koulutoimen opettajien ja sosiaalitoimen opettajien kyselystä (liitteet 20–21). 

Faktorianalyysin avulla ryhmittelin indikaattorit erillisiksi ulottuvuuksiksi ja annoin kul-
lekin ulottuvuudelle nimen. Ulottuvuuksien tulkitseminen perustui teoreettiseen ja käsit-
teelliseen ymmärrykseeni aihepiiristä sekä ennakkonäkemykseeni ilmiökentän käsitteelli-
sistä perusulottuvuuksista ja empiiristen muuttujien merkityksestä näiden mittareina
(kuten Valkonen 1971, 119). Toisen ja kolmannen aineiston kyselyistä tehtyjen faktori-
analyysien, sisällönanalyysien ja suppean tilastollisen käsittelyn tehtävänä oli lähinnä
jäsentää ilmiötä ja antaa tukea tulkinnalle. 

Toisen ja kolmannen vaiheen kyselyistä tarkastelin vielä yhteenvetona pelkästään yhtei-
siä muuttujia. Eri ryhmien yhteisten muuttujien pohjalta tehtyjen faktorianalyysien pohjalta
(liitteet 22–23 ja 25) tein summamuuttujat. Summamuuttujien arvot esitän liitteessä 26.
Summamuuttujien arvot prosentteina näkyvät kuvioissa 14–18. Summamuuttujien arvojen
avulla pystyin vertailemaan eri ryhmien vastauksia.

Toisen ja kolmannen vaiheen strukturoiduille kyselylomakkeille olin lisännyt myös avo-
vastauskysymyksiä. Avovastauksien avulla saamaani tietoa käytin hyväksi myös struktu-
roidun kyselyn vastausten tulkinnassa ja ymmärtämisessä. Avointen kysymysten aineistoa
analysoin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kvalitatiivisena analyysitapana käy-
tin sisällön erittelyä ja tuloksia esitän sekä taulukkoina että suorina lainauksina (Alasuutari
1993, Eskola & Suoranta 1998, Jussila, Montonen & Nurmi 1992). Suorilla lainauksilla
pyrin kuvaamaan vastaajien mielipiteitä ja varmistamaan myös lukijalle mahdollisuuden
tulkintaan. Sisällön erittelyssä etenin aineistolähtöisesti siten, että ensin muodostin alusta-
vat sisältöluokat lukemalla useaan kertaan vastaajaryhmien vastaukset. Sisältöluokkia
yksilöin ja tarkensin useammiksi sisältöluokiksi vertailemalla vastausten sisältöjä. Havain-
toyksikkönä oli kunkin vastaajan koko vastaus avoimeen kysymykseen. Luokitusyksikön
muodosti tekstin osa, joka ilmaisi erillisen asian tai käsityksen. Siten luokitusyksikköinä
saattoi olla useita lauseita. Täten aineistoa käsittelemällä muodostin numeerisen tiedoston,
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jota käsittelin kvantitatiivisesti. Tarkastin aineistosta, kuinka usein eri luokkia esiintyi vas-
tauksissa. Luokkien jakaumia tarkastelin ryhmittäin. (Ks. liite 27.) 

Neljännen vaiheen kyselyn avulla selvitin vielä esiopetuksen painotusalueita eri ryh-
miltä. Lapsia en enää ottanut mukaan kyselyyn, koska lapsille ei voi esittää samanlaista
kyselyä kuin aikuisille. Väittämistä tehtyjen summamuuttujien arvot selviävät liitteestä 28.

Kyselyt tein vaiheittain ja kunkin kyselyn lomakkeen laadinnassa otin huomioon edel-
lisen vaiheen vastaukset. Tarkastelin muuttujien kommunaliteettiarvoja (ks. liitteet 16–25).
Näin kyselyvaiheet muodostivat syklisen kokonaisuuden. Alun alkaen olin suunnitellut
tekeväni viimeisenä vaiheena haastattelukierroksen eri kuntiin, mutta vain harvojen ihmis-
ten haastattelu olisi ollut riittämätöntä aikaisempien vaiheiden täydentämiseksi ja tarpeeksi
kattavan haastattelun suorittamiseen olisi tarvittu useampi tutkija.

6.4 Luotettavuusarviointia

Positivistisessa tutkimusotteessa ihmistieteiden kohteet objektivoidaan ja tutkija kerää
tietoja kohteestaan ulkokohtaisesti. Ihmistieteellisessä tutkimuksessa tutkija on osa tutki-
muskohdettaan. Raunio (1999, 233) kirjoittaa:

”Positivistinen tutkimusote lähestyy sosiaalista maailmaa sitä ulkokohtaisesti tark-
kailevan ja kausaalista säännönmukaisuutta etsivän tutkijan näkökulmasta; ihmis-
tieteellinen tutkimusote taas pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiaalista maa-
ilmaa tässä maailmassa välittömästi mukana olevien toimijoiden näkökulmasta,
jolloin tavoitteena on kokemuksellisen todellisuuden ymmärtäminen ulkoisen
todellisuuden selittämisen sijasta.” 

Oma lähtökohtani tutkimukseen on siten ongelmallinen, että kerään tietoa ulkokohtai-
sesti, enhän tunne vastaajia. Toisaalta olen osa tutkimuskohdetta siten, että praktinen koke-
mukseni useamman pienen koulun opettajuudesta E-2-luokassa ja ensimmäisessä valta-
kunnallisessa esikoulukokeilussa mukana oleminen jo vuosina 1982–1985 samoin kuin esi-
oppilaiden, vanhempien ja opettajien käsitysten aikaisempi tutkiminen sekä luennointi esi-
opetuksen järjestämisestä koulutoimessa eri puolilla maata lisäävät tutkimuskohteeseen
kuulumista. Tässä tutkimuksessa käytännön työkokemukseni ja -kontekstini vaikuttavat
varmasti tutkimusongelmiin, menetelmien valintaan, johtopäätöksien tekemiseen ja rapor-
tin kirjoittamiseen, kuten myös Raunio (1999, 34) kuvaa tutkijan kontekstin vaikutusta.

Tutkimuksen otokset ovat melko suuria ja siksi tavoitteenani ei ole tutkimuksessa
mukana olevien henkilöiden yksityiskohtainen tutkiminen vaan käsittelen heitä erilaisten
ryhmien tai luokkien osina (kuten Raunio 1999, 195, 197, 213). Tällaisella standardoidulla
menettelytavalla pyrin saamaan tilastollisesti yleistettävää, toistettavaa ja vertailukelpoista
tietoa eli tilastollisen keskimääräisyyden (Raunio 1999, 213). Survey-menetelmän on
sanottu sopivan parhaiten keskitason sosiaalisten asemien tutkimiseen, sen sijaan alhaisem-
missa asemissa olevat ja eliitit jäävät pois (Galtung 1969, 154–158). Tässä tutkimuksessa
en pyrkinytkään löytämään marginaalisia ryhmiä vaan luomaan yleiskuvan keskivertoryh-
miltä. Tutkimuksessa jätin tietoisesti maininnan asteelle esimerkiksi kansalaisopiston hal-
linnon alan esiopetuksen järjestäjänä jo mukana olevien monien muuttujien vuoksi. Toi-
saalta pienten koulujen, useimmiten haja-asutusalueiden lapsia, joiden saamaa esiopetusta



127
tutkin, voin pitää eräänlaisena marginaalisena ryhmänä, koska pienten koulujen opetusta on
tutkittu vähän Suomessa. Galtungin mielipiteen mukaan voisi olettaa tyytymättömien ja
alhaisempiin sosiaalisiin asemiin kuuluvien vanhempien jättäneen vastaamatta kyselyyn.
Toisaalta kaikki vanhemmat, joille kysely oli tarkoitettu, eivät saaneet lomaketta, koska
jakelu tapahtui koulujen kautta. Kuitenkin keruumenetelmää voi pitää onnistuneena vas-
tausprosenttien vuoksi. Palautusprosentit olivat:
1. vaihe, koulutoimen hallinnon edustajat, vastausprosentti 100
2. vaihe, hallinnon edustajat, vastausprosentti 100 kunnittain, vastaajien lukumääräpro-

sentti 96,1 (74/77)
3. vaihe, lapset, vastausprosentti 95 kunnittain (18/19), 83 prosenttia eri koulujen lap-

sista (84/103); vanhemmat, vastausprosentti 95 kunnittain (18/19), 85 prosenttia eri
kouluille lähetetyistä (88/103), vastauksia 429; opettajat, vastausprosentti 84,2 kun-
nittain (16/19)

4. vaihe, hallinnon edustajat, vastausprosentti 79,3 kunnittain (119/150), vastaajien
lukumäärä prosenttina 94 (151/160); vanhemmat, vastausprosentti 67,3 kunnittain
(101/150), 68 prosenttia eri kouluille lähetetyistä (102/150), vastauksia 265; opettajat,
vastausprosentti 67,3 kunnittain (101/150), vastauksia 105.

Palautusprosentteja voi pitää riittävän korkeina luotettavuuden kannalta. 
Jyringin (1977; 85) mukaan vastaamattomuus ei ole satunnaista. Voi olla, että tietty osa

tutkittavista ei halua vastata kiusallisiin kysymyksiin. Heikkoutena kyselyyn vastaamisessa
on, että vastauksista voi neuvotella muiden kanssa ja että kysymysten määrä on rajallinen.
Etuina kaikille ovat yhdenmukaiset kysymykset ja mahdollisuus vastauksen antamiseen
vasta pohtimisen jälkeen. 

Ensimmäinen aineisto oli kokonaisotos Suomen kaikkien kuntien koulutoimen hallin-
non edustajilta. Toisessa ja neljännessä keruuvaiheessa käytin systemaattista satunnais-
otantaa. Toisessa vaiheessa jouduin korjaamaan systemaattista satunnaisotantaa systemaat-
tisen otoksen avulla Lapin läänistä mukaan tulevien kuntien puuttumisen vuoksi, kuten
luvussa 6.3 selvitin. Kolmannessa vaiheessa käytin harkinnanvaraista otosta, jotta sain
mukaan kaikki yleisimmät esiopetusta järjestäneet hallinnonalat. Kaikissa otoksissa oli
mukana kuntia tasaisesti eri puolelta Suomea, joten tältä osin otokset olivat tilastollisesti
edustavia perusjoukkoon nähden eli kaikki merkittävät ominaispiirteet oletettavasti esiin-
tyivät otoksessa samassa suhteessa kuin perusjoukossa. Kohdejoukkona olivat hallinnon
edustajat, opettajat, vanhemmat ja lapset. Suhteessa muihin ryhmiin lapsia ja vanhempia oli
enemmän kuin hallinnon edustajia ja opettajia, kuten oli myös käytännössä. Toisaalta opet-
tajien määrä jäi pienemmäksi kuin hallinnon edustajien määrä mutta opettajien ja hallinnon
edustajien suhde ei ollut selväpiirteinen, koska moni opettaja toimi sekä opettajana että joh-
tajana päiväkodissa tai koulussa. Tutkimustulokset voidaan yleistää pienten koulujen esi-
opetuksen järjestämiseen koko Suomessa aineiston koon ja koko Suomen kattavan aineis-
ton valinnan perusteella.

Kyselylomakkeen Likert-asteikossa en määritellyt kaikkia numeroita, vain ääripäihin
kirjoitin täysin eri mieltä (1) ja täysin samaa mieltä (5). Kolmosvaihtoehdon yläpuolelle en
kirjoittanut en osaa sanoa, jotta vastaajat eivät käyttäisi tätä vaihtoehtoa helppouden
vuoksi. Kyselylomakkeessa merkittiin rastilla, ei lukumäärällä esiopettajana toimivan
opettajan ammatti. (Ks. Liitteet 5a ja 5b ensimmäisen vaiheen kyselylomakkeista.) Tällä
halusin helpottaa koulutoimen hallinnon edustajien vastaamista. Näin ollen en pysty ver-
taamaan lukumääräisesti erillis- ja yhdysluokissa toimivia ammattiryhmiä, vaan sain vain
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suuntaa, mikä ammattiryhmä toimi yleensä erillis-, mikä yhdysluokissa. Tulosten tarkaste-
lun kannalta olisi ollut parempi, jos myös opettajien ammattiryhmät olisin pyytänyt mer-
kitsemään lukumääräisesti. Lomakkeessa tuli toistoa joissakin kysymyksissä niiden vastaa-
jien osalta, joiden kunnissa oli kyläkouluja. Tästä vastaajat huomauttivatkin. Kysymysten
toisto paransi luotettavuutta, koska vertasin vastauksia toisiinsa. Jos vastauksissa oli eroa,
tein hallinnon edustajille tarkistussoiton vastausten paikkansa pitävyydestä. Hallinnon
edustajien antamaa tietoa koulujen lukumääristä vertasin Tilastokeskuksen julkaisemaan
tietoon kuntien peruskoulujen lukumääristä (http//: www.stat.fi/tk/he/peruskou.html elo-
kuu 1998) ja näin siltä osin tarkistin luotettavuuden.

Ensimmäiseen kyselylomake oli kartoittava peruskysely pienten koulujen määrästä ja
esiopetuksen järjestämistavoista Suomen kunnissa. Ensimmäisen kyselyn tiedonkeruuta
voisi kritisoida osittain saman tiedon keräämisestä lääninhallitusten (lääninhallitusten
raportit vuosilta 1999 ja 2000 Suomen esiopetuksen tilasta) ja tilastokeskuksen kanssa.
Kuitenkin aloitin oman selvitystyöni jo ennen lääninhallitusten selvitystä ja tilastokeskus
määritteli pienet koulut eri tavoin kuin itse määrittelen. Luonnollisesti oma kysely antoi
eksakteja vastauksia juuri pienten koulujen kontekstiin. Toisaalta lääninhallitusten ja tilas-
tokeskuksen tietojen vertailtavuus tämän tutkimuksen taustatietoihin lisää luotettavuutta.

Lähetin lomakkeen kaikkien Suomen kuntien koulutoimen hallinnon edustajalle. Jos
koulutoimi ei ollut järjestänyt esiopetusta kunnassa, pidin selvänä, että koulutoimen hallin-
non edustaja tietää, onko esiopetusta järjestetty päiväkodeissa tai seurakunnan kerhotoi-
minnan avulla. Näin olikin, koulutoimen hallinnon edustajilla ei ollut vaikeuksia vastata
näihin kysymyksiin. Vastaukset kunnista sain 346 kirjeessä ja 106 puhelinsoitolla. Tarken-
tamispuheluja kyläkoulujen määrästä tein kahdeksaan kuntaan (Iisalmi, Kajaani, Kanga-
sala, Kauhajoki, Kärkölä ja Uusikaarlepyy) ja ruotsinkielisen esiopetuksen järjestämisestä
neljään kuntaan (Espoo, Helsinki, Hämeenlinna ja Lapinjärvi). Vantaalle jouduin soitta-
maan koulujen lukumäärästä ja esiopetuksen järjestämisestä, vastaus tuli sähköpostilla. Joi-
hinkin kaupunkeihin jouduin soittamaan useita kertoja; Helsinkiin soitin neljä eri kertaa
sekä lähetin faksin ja otin yhteyttä sähköpostitse, samoin soitin Hämeenlinnaan neljä puhe-
lua ja Espooseen kolme. Joistakin kunnista vastaukset tulivat sekä puhelimitse että kirjeitse
(Artjärvi, Karkkila, Kemijärvi, Kinnula ja Lohja). Rengosta sain kaksi palautuskirjettä:
ensin sain vastauskirjeen jonkun toisen lähettämästä kyselystä, lähetin uuden kyselylomak-
keen ja sain myöhemmin vastaukset kumpaankin lähettämääni kyselylomakkeeseen.
Vaikka jouduinkin soittamaan noin sataan kuntaan vastausten saamiseksi, kyselyyn ylei-
sesti suhtauduttiin aika positiivisesti, koska sain myös kaksi esiopetussuunnitelmaa (Turku
ja Oulu), yhden koulun vuosikerran (Kruunupyy), 27 nimikorttia tai muuta korttia, erillisen
selvityksen esiopetuksen järjestämisestä kuudesta kunnasta (Halsua, Imatra, Kiiminki,
Lapua, Lestijärvi ja Parkano), neljä onnentoivotusta (Vahto, Virolahti, Virrat ja Vähäkyrö)
sekä Savonlinnasta terveiset ohjaajalle. 

Arvioitaessa kyselyn sisällön validiteettia on myönnettävä, etten kaikkia esiopetuksen
laatuelementin piirteitä ole välttämättä kyennyt ottamaan mukaan, koska osioiden poiminta
useista mittareista on harkinnanvarainen (samoin arvioi Atjonen (1985, 66) opetussuunni-
telmaa koskevaa mittariaan). Valitsin mittarin osiot laatumallin kaikilta osa-alueilta, mutta
emme tulkitse ja ymmärrä asioita samoin (Hirsjärvi ym. 1997, Niikko 1997, 119–120),
joten joku toinen voisi ottaa osioihin erilaisia väittämiä. Kvantitatiivinen tutkimushan edel-
lyttää aina jonkinasteista laadullista analyysia, kun tutkija joutuu kyselylomaketta suunni-
tellessaan operationalisoimaan käsitteitään, kuten Luoma (1999, 330) toteaa.
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Sen lisäksi on muistutettava, että laatumalli pohjautuu alun perin japanilaiseen kulttuu-
riin, mikä voisi olla ilmeinen operationaalistamisvirheiden lähde. Toisaalta mallia on jo
käytetty suomalaisen kasvatuksen kentässä, (katso luku 3.3.) paitsi fyysisen ympäristön
osalta, jonka lisäsin malliin. Fyysisen ympäristön laatuelementin osioita perustelen pienten
koulujen näkökulmasta; esimerkiksi koulumatkalla ei välttämättä olisi samaa merkitystä
isompien koulujen opetuksen laatua arvioitaessa. Toisaalta puutteena voi pitää, että ryhmän
kokoa koskeva väittämä jäi puuttumaan aikuisten kyselystä. Yleensä ottaen koko laatumal-
lin käyttöä voi hyvin perustella Lindnerin ja Nieton (1998, 3) tavoin, että se antaa hyvin
tilannekuvan tietyn toiminnan vaikuttavuudesta, laatumalli on tyypillisesti ”a snapshot in
time”. Ajankohta (uusi lainsäädäntö esiopetuksen järjestämisessä) suosii siis juuri tämän
mallin käyttöä. Vielä mietittäväksi jää laatumallin ominaispiirteen asiakaskeskeisyyden
riittävä huomioiminen tässä tutkimuksessa. Kuten luvussa 3.3 toin esille, ensimmäinen
ulkoinen asiakas on lapsi, toisen asteen vanhempi ja hallinnon edustaja. Opettajat ovat
sisäisiä asiakkaita. Tuleeko siis lapsen ensisijaisuus tarpeeksi esille tässä tutkimuksessa,
koska muilla ryhmillä on laajempi kysely kuin lapsilla eikä lapsia ole otettu enää mukaan
viimeiseen kyselyyn? Lapsilla ei kuitenkaan ole riittävästi kognitiivisia edellytyksiä pohtia
esiopetusta samoin kuin aikuisilla ja luovathan aikuiset lasten olemisen viitekehyksen
myös muussa elämässä. Toisaalta lasten otosmäärä on suurin. Uskoisin tutkimuksen lapsi-
lähtöisyyden tulevan esille kautta koko tutkimuksen, mutta sen saavat muut arvioida.

Toisen kyselylomakkeen rungon muotoilussa käytin siis apuna useita tutkimuksia (ks.
luku 6.1) ja siten mittarin väittämiä oli testattu aikaisemmin. Usean eri tutkimuksen käyttöä
mittarin laadinnassa voi pitää validiteettia parantavana seikkana väittämien testauksen
vuoksi useassa yhteydessä, toisaalta käyttöä voisi pitää myös validiteettia alentavana seik-
kana väittämien ”sulauttamisen” vuoksi. Lomakkeen laadinnassa vaikeutta tuotti sen sovel-
tuminen eri hallinnon alojen vastaajille, olihan esimerkiksi seurakunnan järjestämä esiope-
tus kerhomuodossa jo aikamäärältään (2–4 tuntia viikossa) kovin erilainen verraten esimer-
kiksi koulutoimessa annettavaan esiopetukseen (12–20 tuntia viikossa). Siten esimerkiksi
tieto- ja viestintätekniikan opetus ei voinut painottua seurakunnan kerhossa jo atk-laittei-
den puuttumisen takia. Kuitenkin halusin lähettää samanlaisen lomakkeen kaikille vastaa-
jille, jotta pystyin vertailemaan vastauksia. Sisällön alueen puutteena voi pitää sitä, että eet-
tinen kasvatus puuttuu luetelluilta alueilta. Vaikka lomakkeen rungosta keskusteltiin
jatko-opintoryhmässä ja kokeneiden esiopettajien kanssa, ei eettinen kasvatus tullut esille.
Tämä johtunee siitä, että sitä ei ole painotettu myöskään opetussuunnitelmissa. Kuitenkin
juuri eettisen kasvatuksen alueen voisi olettaa olleen suuri seurakunnan esiopetuksessa.
Täten lomakkeen muotoilussa näkynevät koulupuolen esiopetuksen järjestämisen piirteet
eniten. Toisaalta eettiseen kasvatukseen liittyviä asioita sisältyy sosiaaliseen kasvatukseen,
käytöstapoihin ja tapakulttuuriin, jotka olin maininnut kyselylomakkeessa. Kysymysten
muotoilussa halusin saada selville mielipiteitä, kuinka asioiden tulisi olla; paitsi järjestä-
mispaikan suhteen kysyin miten asiat ovat. Kysymyksen asettelu olisi voinut toistua
samanlaisena. Toisaalta hallinnon edustajan arvioin yleisemmin ja helpommin pystyvän
kunnissa arvioimaan fyysisiä tiloja kuin sitä, mitä sisältöjä esiopetuksessa oli painotettu. 

Koska ensimmäisen kyselyvaiheen pohjalta olin kartoittanut esiopetuksen järjestämisen
hallinnonalat kaikista Suomen kunnista, pystyin suuntaamaan toisen vaiheen kyselyn hen-
kilökohtaisesti hallinnon alojen vastaajille valitsemiini kuntiin. Yhden kunnan hallinnon
edustaja oli vahvasti sitä mieltä, että seurakunnan tarjoamaa opetusta ja käsityksiä ei voi
pitää esiopetuksena ”eikä siten ole mitään järkeä tutkia sellaista mitä ei ole ollut”. Silti sain
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häneltä keskustelujen jälkeen tarvitsemani osoitetiedot. Lähetin kyselylomakkeen 54 kun-
taan esiopetuksen järjestämisestä hallinnon edustajille syyskuun alussa 1999. Vastaukset
sain 28.9. ja 12.11. välisenä aikana kaikista kunnista. Vastausprosentti oli sata kunnittain
tarkastellen, vastaajien osalta 96,1 prosenttia (74/77). Koska useissa kunnissa esiopetusta
järjesti useampi kuin yksi hallinnonala, sain vastauksia 74. Noin puolet vastauksista sain
syyskuun loppuun mennessä ja sen jälkeen soitin niihin kuntiin, joista ei ollut tullut vasta-
usta. Pyydettäessä lähetin lomakkeen uudelleen ja tarvittaessa osoitin toiselle henkilölle.
Esimerkiksi lapsityöpastori pyysi osoittamaan kirjeen lapsityön toiminnanohjaajalle ja pari
koulutoimenjohtajaa pyysi lähettämään kyselyn sen koulun johtajalle, missä esiopetusta
järjestettiin. Joissakin kunnissa toimi viransijaisia, jotka vastasivat kyselyyn saatuaan
lomakkeen. 

Kolmannen kyselyvaiheen lomakkeen osiot ja väittämät valitsin toisen kyselyn muuttu-
jien suurimpien kommunaliteettiarvojen pohjalta. Vastauksia pyysin mielikuvan tai tietä-
myksen mukaan. Väittämien asettelu oli muuten samanlainen, mutta sisältöalueiden koh-
dalla opettajia ja vanhempia pyysin vastaamaan, mitkä sisältöalueet olivat korostuneet esi-
opetuksessa. Hallinnon edustajiltahan kysyin, missä määrin tulisi huolehtia kustakin sisäl-
töalueesta. Opettajien ja vanhempien lomakkeeseen lisäsin yhteistyötä koskevan osion,
joka koski tiedon välittymistä koulusta kotiin. Vanhemmilta kysyin, mitä tietoa he saivat,
ja opettajilta, mitä tietoa he välittivät. Tässä kysymyksenasettelussa olisi voinut olla enem-
män vastavuoroisuutta tyyliin ”mistä lapsen oppimiseen liittyvistä seikoista keskuste-
litte?”. Vanhemmat ja opettajat jättivät eniten täyttämättä väittämät hallinnollisesta yhteis-
työstä. Luonnollisesti vanhemmilla ja opettajilla onkin vähiten tietoa juuri tältä alueelta.
Väittämän ”Leikillä on keskeinen osuus esiopetuksessa” (kommunaliteettiarvo 0.570 hal-
linnon kyselyssä) jätin pois kolmannesta kyselystä, koska katsoin leikin työmuotona tule-
van esiin tarpeeksi muissa esiopetuspedagogiikkaa koskevissa väittämissä. Uudestaan
kyselyn tekiessäni jättäisin leikkiä koskevan väittämän sellaisenaan, eihän tarkoitus ole
etsiä tietoa lisätulkinnalla vastauksista. Tiesin myös jo aikaisemmasta tutkimuksestani lei-
kin merkityksen esiopetuksessa lapsille, ja siksikin leikki olisi pitänyt ottaa omana selkeänä
väittämänä myös vanhempien ja opettajien kyselyyn. 

Vanhemmille lähetetyistä lomakkeista sain takaisin noin 43 prosenttia, mutta kaikista
kouluista ei lomakkeita ollut lähetetty lasten mukana koteihin, joten kaikki vanhemmat
eivät saaneet lomaketta. Toisaalta en tiennyt esiopetusta saaneiden lasten lukumäärää aivan
tarkasti kustakin kunnasta ja koulusta, joten jo lähetettäessä tiesin, että joistakin kouluista
vastaa ehkä vain pari vanhempaa. Samojen perheiden lapset ja vanhemmat vastasivat kyse-
lyyn. Vanhempien vastausmäärä (429) oli pienempi kuin lasten vastausten määrä. Lapset
täyttivät lomakkeen koulussa opettajien ohjauksessa ja vastaukset palautettiin keskitetysti
koulusta yhdessä kirjekuoressa, sen sijaan jokainen vanhempi palautti itse vastauksensa
valmiiksi maksetussa kirjekuoressa. Kuitenkin vanhempien vastauksia saatiin 18 eri kun-
nasta ja 88 (85 prosenttia 103 koulusta) eri kouluun kuuluvien lasten vanhemmilta, joten
siten vastausprosentti on hyvä. Vastausten määrää vähensivät ne sisarusten vanhemmat,
jotka ilmoittivat vastaavansa vain yhteen lomakkeeseen. Samoin kaksosten vanhemmat
vastasivat vain yhteen lomakkeeseen. Yhteensä 77 lomakkeesta puuttui opettajan ammatti
eli vanhemmista noin 12 prosenttia ei tiennyt esiopettajana toimineen opettajan/ohjaajan
koulutusta tai ammattia. He olivat kirjoittaneet ammatin kohdalle, että ei ole tietoa amma-
tista. Vanhempien vastauskirjeistä jouduin hylkäämään viisi, kolme palautettiin tyhjänä ja
kahteen oli vastattu käyttäen pelkkiä viitosia. Kyselylomakkeeseen liittyviä kommentteja
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kirjoitettiin neljässä vastauksessa. Monet vanhemmista vastasivat kirjoittaen koko viimei-
sen sivun täyteen. Viivoitettu alue vastauksille ei riittänyt heille. Jotkut vanhemmat kirjoit-
tivat myös edellisen puhtaan takasivun täyteen. Osa vanhemmista kiitti siitä, että heidän
mielipidettään oli kysytty tai toivotti hyvää jatkoa (18 kertaa).

Kolmannen vaiheen lasten kysely oli aikuisten kyselyä lyhyempi ja väittämät olin yrit-
tänyt muotoilla lasten tasolle sopiviksi. Esitestaus omille oppilaille auttoi väittämien muo-
toilussa. Kuitenkin kyselystä tuli ilmeisen ”aikuismainen” ja opettajien apu piirtoheitinkal-
vojen avulla lienee ollut välttämätön apu kyselyn lomakkeiden sisällön, väittämien sekä
vastausvaihtoehtojen ymmärtämisessä. Onneksi vastaaminen koettiin kohtalaisen helpoksi,
koska lomakkeet yleensä oli täytetty huolellisesti eivätkä opettajat juurikaan kommentoi-
neet niitä. Yksi opettaja kommentoi lomakkeita helpoiksi lapsille: ”lomake oli helppo lap-
sille”, toinen vaikeiksi ”minun 1–2- luokkalaiset eivät ainakaan kaikkia kohtia ymmärtä-
neet, jouduin selittämään lauseita heille”. Jotkut opettajat kommentoivat, että lapset täytti-
vät kyselyn mielellään, mutta parin opettajan mielestä ”oppilaat eivät enää muistaneet esi-
kouluaikojaan”. Lasten kyselyssä kulkemisen esikouluun kysyin tarkoituksellisesti kah-
della eri tavalla, jotta voin tarkistaa kyselyyn vastaamisen luotettavuutta. Lapsista noin 30
prosenttia ilmoitti kulkevansa taksilla tai linja-autolla kouluun. Vastaus oli samanlainen
kuin väittämään ”kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun”, koska vaihtoehtoihin 4 ja 5
vastasi 28,9 prosenttia lapsista. Kuitenkin väittämässä 19 (Kuljin taksilla tai linja-autolla
esikouluun) ahnehdin liikaa. Jos tekisin kyselyn uudestaan, muuttaisin väittämän 19 kah-
deksi eri väittämäksi enkä kysyisi sitä viisiportaisella asteikolla. Myös väittämän ”Koulu-
matkani esikouluun oli noin ____ kilometriä” (täydennettävä sopivalla luvulla) sopivuutta
voi ihmetellä alkuopetusikäiselle. Perustelen väittämää sillä, että yleensä sivukoulujen lap-
set tietävät jo hyvin pienenä koulumatkansa tarkan pituuden, ratkaiseehan matkan tarkka
pituus kyyditykseen pääsyn tai sen järjestämisen, ja siksi matkan pituudesta puhutaan
kotona. Yleensä ottaen kaikkia kyselyjä arvioitaessa kiinnittäisin uudestaan tehtäessä eni-
ten huomiota lasten kyselyn muotoiluun. Lisensiaatintutkimukseni (Peltonen 1998) piirre-
tystä mittarista lapsille olisin voinut ottaa enemmän mallia tähän tutkimukseen, mutta
ilmeisesti tavoittelin liikaakin yhteneväisyyttä muiden ryhmien kyselyihin vertailuun pää-
semiseksi.

Esiopetusta saaneille lapsille lähetin kyselylomakkeet kouluille 30.1. ja 14.2.2000 väli-
senä aikana Lähetettävien kyselylomakkeiden määrän arvioin koulun oppilasmäärän
mukaan. Oppilasmäärältään suurimmille kouluille lähetin enemmän kyselylomakkeita
kuin oppilasmäärältään pienemmille kouluille. Myös eri luokkien oppilasmäärät olin sel-
vittänyt kunkin kunnan koulutoimistosta tai Internetistä koulujen kotisivuilta, joten pystyin
kohdistamaan kyselylomakkeet luokille oppilasmäärien mukaan. Eri kouluista pyysin vas-
tauksia eri luokilta. Pyrin saamaan vastauksia eniten 2. luokalta, mutta kaikki perusopetus-
luokat 1–6 olivat mukana kohdejoukossa. Aluksi pyrin saamaan vähintään 600 vastausta ja
lähetin lomakkeita varmuuden vuoksi kaksinkertaisen määrän. Vastauksia sain 6.3. men-
nessä 59 koulusta (58 prosenttia kouluista) yhteensä 472 oppilaalta (42 prosenttia lähete-
tyistä lomakkeista). Tämän jälkeen soitin kaikkiin niihin kouluihin, joista ei ollut tullut vas-
tauksia. Joissakin kouluissa vastattiin, että heidän oppilaitaan ei ole ollut esiopetuksessa
missään. Joissakin kouluissa opettaja oli sairaslomalla eikä vastauksia siksi tule. Joistakin
kouluista kyselylomakkeet oli lähetetty kotiin vastattaviksi ja siksi kouluissa ei tiedetty,
tuleeko vastauksia. Joissakin kouluissa kyselylomakkeita ”jäätiin etsimään” ja parissa kou-
lussa sanottiin, että ei haluta vastata kyselylomakkeisiin, koska ”on tähdellisempiäkin asi-
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oita”. Joistakin kouluista pyydettiin lähettämään kyselylomakkeet uudestaan tai niitä pyy-
dettiin lisää ja niihin kouluihin lähetin lomakkeita pyydetyt määrät. (Silti yksi koulu ei
lähettänyt lomakkeita takaisin.) Joistakin kouluista taas tuli enemmän vastauksia kuin oli
lähetettyjä kyselylomakkeita. Opettajat olivat siis monistaneet lisälomakkeita joillekin
oppilaille. Kolmannen vaiheen lasten vastausprosentti oli 95 kunnittain ja 83 prosenttia
kouluittain.

Lukumääräisesti lapsille lähetetyistä lomakkeista (1124) palautui noin 65 prosenttia,
747 kappaletta. Toisaalta en tiennyt esiopetusta saaneiden lasten lukumäärää aivan tarkasti
kustakin kunnasta ja koulusta, joten jo lähettäessäni tiesin, että en saa vastausta kaikkiin
lomakkeisiin. Joistakin kouluista ei lapsilta tullut lainkaan vastauksia (ks. liite 13, 3. vai-
heen vastaukset). Vastaamattomuus voi johtua siitä, että lapset eivät todellakaan olleet saa-
neet minkäänlaista esiopetusta tai sitten opettajat eivät jakaneet kyselyä lapsille. Vastan-
neita lapsia oli ensimmäiseltä luokalta noin 16 prosenttia, toiselta 34,5 prosenttia, kolman-
nelta noin 23, neljänneltä 14,5, viidenneltä 5,6 ja kuudennelta luokalta noin 6 prosenttia
lapsista. Tavoite saada eniten vastauksia toiselta luokalta toteutui. Vastanneet lapset jakau-
tuivat sukupuoleltaan aika tasaisesti, tyttöjä oli 47,5 prosenttia ja poikia 51,9 prosenttia vas-
taajista, joten sukupuolen mukaan heidän voi katsoa edustaneen perusjoukkoa. Vastannei-
den lasten esiopetuspaikka oli useimmiten ollut kyläkoulu (41 prosenttia vastaajista), päi-
väkoti (21 prosenttia) ja seurakunnan kerho (32 prosenttia); muu esiopetuspaikka (MLL:n
kerho, keskuskoulu, ryhmäperhepäivähoito) oli ollut noin 4 prosentilla lapsista. Myös esi-
opetuspaikan suhteen kysely siis kohdistui oikein. 

Esiopettajat saivat kyselylomakkeen kouluihin, päiväkoteihin ja seurakuntiin. Seura-
kunnan ohjaajilta en saanut kuin kolme vastausta, mikä saattaa johtua siitä, että monessa
kunnassa seurakunnan ohjaajat olivat vastanneet jo edelliseen kyselyyn hallinnon edusta-
jina. Opettajien vastauksia sain 16 kunnasta (84,2 prosenttia kunnista).

Neljännen vaiheen kyselyyn olin valinnut jo tärkeiksi koetut asiat, mutta halusin vielä
saada ne tärkeysjärjestykseen. Kyselyn runko muodostui edellisen kyselyn kärkimuuttujien
pohjalta. Pedagogiikka-osiota kritisoitiin siitä, että väittämät liittyivät toisiinsa ja niitä oli
vaikea priorisoida: ”Mielestäni oli vaikea vastata pedagogiikka-otsikon alla oleviin väittä-
miin, koska kaikki siinä mainitut asiat ovat mielestäni tärkeitä eikä mitään niistä voi pitää
yhdentekevänä.”

Tässä vastaajat olivat oikeassa. Myös ilmapiiri-osiossa suluissa olevaa kiva-sanaa kriti-
soitiin. Ilmeisesti ilmaisu ”kiva” oli vastaajista huono sana kuvaamaan hyvää ilmapiiriä
esiopetuksessa. Kiva-ilmaisu oli lainattu suoraan lapsilta, mutta sitähän vastaajat eivät tien-
neet. 

Eri kyselyvaiheissa vastaajilta tuli muutamia kommentteja kyselystä. Seuraavanlaiset
kommentit vanhemmilta kertovat, että he eivät anna tällaiselle kyselytutkimukselle mitään
arvoa:

”Hankala ja sekava kysely. Jos tämän kyselyn on tarkoitus heijastaa vanhempien
todellisia mielipiteitä niin, sanonpa vaan: ei onnistu. Miten voi laittaa järjestykseen
eurooppalaista identiteettiä ja käytöstapoja. Samalla lailla voisi kysyä kumpi on
tärkeämpää, polkupyörä vai inflaatio. Kehoitan suhtautumaan varauksellisesti
tämän kyselyn tuloksiin.”
”Jag är en akademiker (journalist och författare) jag skulle aldrig kunna ta forsk-
nings resultat från en sådan här undersökning på allvar.”
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Toisaalta myös myönteistä palautetta annettiin. Jotkut vanhemmat kiittelivät, että heidät
sivukylän vanhempina oli otettu mukaan tutkimukseen ja monet toivottelivatkin onnea tut-
kimukselle. Pari näinkin positiivista kommenttia tuli:

”Mielenkiintoinen kysely. Vastaan jatkossakin mielelläni, jos tarvitset vielä tie-
toja”.

Yllättävän monet vastaajat olivat lisänneet kyselyn loppuun nimensä ja osoitetietonsa
ilmeisesti tarvittavan lisätiedon varalta. Ruotsinkielisestä kyselystä sain palautetta vanhah-
tavan ruotsin käytöstä ja keskustelinkin tutkimusvaiheiden välissä erään vastanneen ruot-
sinkielisen opettajan kanssa ja pyysin häntä antamaan parantamisehdotuksia käyttämiini
sanoihin. Näin neljännen kyselyn ruotsi ei ollut niin vanhahtavaa kuin aikaisemmissa vai-
heissa.

Fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaan pitäisikin tutkia yksilöiden ja
ryhmien antamia tulkintoja esiopetukseen liittyvistä käsitteistä ja merkityksistä ja sitten
alkaa tulkita näitä tulkintoja. Näin en ole tässä tutkimuksessa toiminut vaan olen käyttänyt
käsitteitä ja mittareita, jotka määrittävät itse ilmiön yksittäisen ihmisen arkiajattelua tar-
kemmin (kuten Alkula ym. 1994, 20–21). Täten väestöä edustavalla kvantitatiivista tietoa
keräävällä tutkimuksellani yritän saada aikaan kuvan, joka on oikeampi, kattavampi ja luo-
tettavampi kuin yksittäisten ihmisten muodostama kuva (kuten Raunio 1999, 215). Tutki-
mukseni käsitteet rajoittuvat yleisesti käytettyihin käsitteisiin esiopetuksesta, toisaalta jo
nämä luodut käsitteet voivat osaltaan lisätä tietoa vastaajalle. Vastaajalle tavallaan luodaan
vastaushetkellä mielipide, jonka pysyvyyttä on kuitenkin monimutkaista arvioida (kuten
Atjonen 1985, 109). Avoin vastaus -tyypin käyttämisellä olen pyrkinyt lieventämään tätä
ongelmaa. Eräs keino varmentaa vastaajien käsityksiä olisi rinnakkaismittausten käyttö
(esimerkiksi haastattelu), jota tässä tutkimuksessa en kuitenkaan suuren otosmäärän vuoksi
käyttänyt.

Kvantitatiivisessa, strukturoidussa kyselyssä tutkija ei yleensä etsi piirteitä, joita ei ole
ennakoitu ennen aineiston keräämistä (Mäkelän (1996, 11) termi ”data-snooping”), kuten
mainitsin luvussa 6.1. Kuitenkin strukturoiduille kyselylomakkeille lisättyjen avovastauk-
sellisten kysymysten avulla pystyin saamaan tietoa myös ennakoimattomista asioista.
Leino-Kilven (1997, 226–227) mukaan kyse ei ole erilaisten metodien yhdistämisestä vaan
erilaisten tietojen samanaikaisesta käyttämisestä. Tällainen yhdistäminen tarjoaa uusia
näkökulmia tutkittavaan asiaan (Raunio 1999, 338–339) ja siten osaltaan parantaa luotetta-
vuutta. Avovastaukset käsittelin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kvalitatiivisen
tiedon kvantifioiminen on perusteltua rikkaasta aineistosta myös Nivalan (1999, 104) mie-
lestä. Kyselyn strukturoiduista osioista tein faktorianalyysit ja käsittelin niitä tilastollisesti
suppeasti. Analyysien tehtävänä oli jäsentää ilmiötä ja antaa tukea tulkinnalle. Valkosen
(1971, 110–112) mukaan analyysi tuottaa aina tulokseksi jollain tavalla tulkitut ulottuvuu-
det, joilla ei ole välttämättä mitään yleisempää merkitystä aihepiirin yhteiskuntatieteelli-
selle tutkimukselle. Tilastollisin menetelmin havaintoaineistosta esille saatujen ulottu-
vuuksien tulkitseminen perustuu tutkijan teoreettiseen, käsitteelliseen ymmärrykseen aihe-
piiristä. Ulottuvuuksien järkevä tulkitseminen ei onnistu ilman jonkinlaista ennakkonäke-
mystä ilmiökentän käsitteellisistä perusulottuvuuksista ja empiiristen muuttujien merkityk-
sestä näiden mittareina. Tämä näkemys voi olla huonosti reflektoitu, mittareiden valintaa
ja analyysien suorittamista ohjaavaa esiymmärrystä ei ole muodostettu tietoisesti pohti-
malla. Tässä tutkimuksessa tällaista tietoista pohdintaa on varmasti tehty ja esiymmärrystä
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esiopetuksesta on paljonkin, mutta kokonaisnäkemyksen onnistumista on vaikea itse arvi-
oida.

Muuttujien suuret kommunaliteetit kertoivat muuttujien sopivan hyvin faktoriratkaisui-
hin, ja kommunaliteettikerrointen mukaan saadut faktorirakenteet selittivät hyvin eri muut-
tujien varianssia, eli mittarit olivat siten jokseenkin reliaabeleja (Tähtinen & Kaljonen
1996, 109, 131). Faktorianalyysit tein maximum likelihood -menetelmällä, koska tällä
menetelmällä sain informaatiota empiirisen datan ja mallin yhteensopivuudesta
(Yli-Luoma 2000, 86). Karman ja Komulaisen (1990, 86–87) mukaan tilastollinen merkit-
sevyys on tutkimuksellinen käsite, joka antaa tutkijalle tietyt kriteerit johtopäätösten
tekoon ja lisää tutkimuksen objektiivisuutta. Riski, että tilastollisesti merkitsevä tulos
perustuisi sattumaan, on pieni (emt. 147). 

Tutkimuksen reliabiliteettia osoittaa instrumentin tarkkuus. Instrumentin tarkkuutta voi-
daan tarkistaa havannoimalla ilmiötä moneen kertaan ja vertaamalla tuloksia keskenään
(Grönfors 1982, 176). Tutkimuksen kyselyjen laatiminen perustui edellisten vaiheiden
kyselyihin, mikä paransi tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta tällainen tapa korostaa eri-
tyisesti ensimmäisen keruuvaiheen instrumentin tarkkuutta, pohjautuvathan muut kyselyt
siihen. Tietojen keruujärjestys eri ryhmiltä voisi olla toinenkin, mutta tämän tutkimuksen
kartoitustyö oli perusteltua tehdä ensin hallinnon edustajilta, joten keruuvaiheiden järjes-
tystä voi pitää onnistuneena. Kyselyjen väittämien muodostamisessa otin huomioon myös
avokysymysten vastauksia, joten väittämien rajaaminen oli osin harkinnanvaraista, mikä
taas osaltaan alentaa luotettavuutta.



7 Tulokset

7.1 Esiopetuksen järjestämistilanne Suomen kunnissa lukuvuonna 
1998–1999

Ennen uutta koululakia (1999) esiopetuksen järjestäminen Suomen kunnissa oli kirjavaa
ja määrältään vaihtelevaa (0–21 tuntia viikossa) (ks. luku 4.4). Uuden lain (1.1.1999) voi-
maantuloa voi luonnehtia esiopetuksen murrosvaiheeksi, koska esiopetuksen järjestämi-
nen muuttui pakolliseksi kunnille 1.8.2001 alkaen. Esiopetuksen järjestämisen selvitys
ajoittuu toiseksi viimeiseksi lukuvuodeksi, jolloin esiopetusta ei ollut pakko järjestää.
Toisaalta sen järjestämisestä oli jo noin 30 vuoden kokemus Suomessa. Kunnat kuitenkin
voivat aloittaa perusopetuslain mukaisen esiopetuksen 1.8.2000 alkaen ja saada siihen
rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella (muutos 1289/1999). Kyse-
lyn esiopetuksen järjestämisestä kunnissa lukuvuonna 1998–1999 lähetin Suomen kaikki-
en kuntien (n=452) koulutoimen hallinnon edustajille touko–kesäkuun vaihteessa 1998
kuten luvussa 6.2 selvitin. 

Seuraavassa taulukossa näkyvät esiopetuskuntien lukumäärät ja arvioidut määrät esi-
opetuksen saajista esiopetuksen tarjoamisen murrosvaiheessa koko maasta ja lääneittäin
lukuvuonna 1998–1999.

Taulukko 7. Esiopetuksen järjestäjäkuntien lukumäärät sekä hallinnon edustajien arviot
prosentteina esiopetusta saavista lukuvuonna 1998–1999 koko maasta ja lääneittäin.

Alue Kuntien 
lukumäärä

Esiopetuksen 
järjestäjäkun-

nat, lkm

OPM:n lupa esiope-
tuksen järjestämi-
seen, kuntien lkm

Koulutoimessa esi-
opetusta saavat 

prosentteina (%) 

Yleensä esiope-
tusta saavat pro-

sentteina (%)
Koko maa 452 220 208 25,5 56,1
Ahvenanmaa 16 0 68,4
Etelä-Suomi 89 30 27 13,8 56
Itä-Suomi 68 37 35 27,6 54,6
Lappi 22 17 17 48,8 50,6
Länsi-Suomi 205 104 97 28,2 58,4
Oulu 52 32 32 30 48
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Hallinnon edustajien arviot yleensä esiopetusta saavista ovat yleisesti alhaisemmat (noin
20–30 prosenttia) kuin Strandströmin (1999, 5) arvio ja lääninhallitusten selvitykset vuo-
delta 1998 (luvussa 4.4). Verrattaessa koulutoimessa esiopetusta saavien lasten prosentu-
aalista määrää taulukkoon 6 luvussa 4.4.4, jossa on lääninhallitusten selvitys esiopetusta
saavista, hallinnon edustajat arvioivat koulutoimessa esiopetusta saavien määrän noin 10–
25 prosenttia alhaisemmaksi. Koulutoimesta vastaavat henkilöt eivät siis tiedä omassa
alaisuudessaan toimivasta esiopetuksesta tarkkoja lukuja. Arviota vaikeuttanee se, että
koulutoimen alaisuudessa toimivat esiopetuspisteet sijaitsevat useimmiten pienissä kou-
luissa ja niissä esioppilasmäärät ovat pieniä, joten esioppilaiden prosentuaalista osuutta
on äkkisestään vaikea suhteuttaa muuhun oppilasmäärään, jos sitä ei ole selvitetty kun-
nassa ennestään. Ehkä hallinnon edustajat eivät myöskään tule ajatelleeksi pienten koulu-
jen suurehkoa merkitystä esiopetuksen tarjoajana. Itä-Suomen ja Lapin kuntien suuri
osuus esiopetuksen järjestäjänä verrattuna muiden läänien kuntien määrään tulee esille
myös tässä taulukossa 7 kuten jo taulukossa 3, jossa selvitin kuntien ja koulujen määrää,
joilla oli esiopetuslupa voimassa lukuvuonna 1990–91. 

Koulutoimessa esiopetusta on toteutettu enimmäkseen haja-asutusalueilla pienten kou-
lujen yhteydessä. Kyselyn avulla selvitin esiopetuksen järjestämistä kaikissa Suomen pie-
nissä kouluissa lukuvuoden 1998–1999 aikana. Kyselylomakkeessa kysyin kyläkoulujen
lukumäärää kunnassa. Kyläkoulu-termiä en ollut määritellyt, vaan koulutoimen hallinnon
edustaja vastasi sen mukaan, mitä hän piti kyläkouluna kunnassaan. Joistakin kunnista soi-
tettiin ja joissakin lomakkeissa kysyttiin kyläkoulumäärittelyä. Kysyjille vastasin, että
kyläkoululla tarkoitetaan lähinnä haja-asutusalueella olevaa kooltaan pientä koulua, jossa
on yleensä yhdysluokkia. Kyläkoulu-termi osoittautui hankalaksi, koska monissa kunnissa
on vain yksi perusasteen (luokat 1–6) koulu, joka on kyläkoulutyyppinen mutta sijaitsee
taajamassa kunnan keskustassa. Toisaalta joissakin kunnissa kaikki koulut, myös taajaman
koulu, määriteltiin kyläkouluiksi. Tällaisia kuntia oli 42. (Ks. liite 29 Taajamakoulun mää-
rittely kyläkouluksi.) Toisaalta myöskään kaikkien kylien kouluja ei pidetty kyläkouluina
kuten Pirkkalassa. Siellä joka kylässä on koulu mutta ne ovat niin isoja, että vastaajan
mukaan ne eivät ole kyläkouluja. Pohjassa taas viidestä koulusta kolme asutusalueen kou-
lua määriteltiin kyläkouluiksi. Raisiossa kahta lähiökoulua pidettiin hyvin kyläkoulutyyp-
pisinä. Ahvenanmaan pohjoisosan kuntien koulutoimen vastaava ei määritellyt kouluja
kyläkouluiksi vaan lähetti viiden kunnan koulujen oppilasmäärät (Finström: 3 koulua: 40,
90 ja 60 oppilasta; Geta: 1 koulu, 45 oppilasta; Saltvik: 2 koulua, 50 ja 70 oppilasta; Sund:
1 koulu, 95 oppilasta; Vårdö, 1 koulu, 30 oppilasta). Niinpä on ollut tarkoituksenmukai-
sempaa käyttää termiä pieni koulu.

Perusopetusta antavia kouluja (entinen nimitys ala-aste, luokat 1–6 tai E–6) oli 3274 ja
niistä ruotsinkielisiä 283. Pieniä kouluja oli 1932 ja niistä ruotsinkielisiä 167. Pieniä kou-
luja oli yli puolet eli 59 prosenttia kaikista perusopetuskouluista. Tässä tutkimuksessa pie-
nien koulujen lukumäärä on hieman suurempi kuin muissa selvityksissä (esimerkiksi kuvio
5 luvussa 2.2.2), koska pienten koulujen määrittely ei pohjaudu oppilasmäärään, kuten
yleensä on tehty. Taulukossa 8 näkyy paitsi perusopetusta antavien koulujen lukumäärät
koko maasta myös lääneittäin. Pieniä kouluja on eniten (noin ¾ perusopetuskouluista)
Itä-Suomessa ja Lapissa, missä myös esiopetuksen järjestäminen koulutoimessa on ollut
vilkkainta, kuten aiemmin totesin. 
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Taulukko 8. Perusopetusta antavien (E-6-luokat) koulujen lukumäärät koko maasta ja
lääneittäin.

Esiopetusta antavia pieniä kouluja oli 674 ja niistä 591 koulussa annettiin esiopetusta
yhdysluokassa. Erillisluokka oli 88 pienessä koulussa. Muutamassa pienessä koulussa
annettiin esiopetusta sekä erillisryhmässä että yhdysluokassa. Yleensä erillisryhmissä
(isoissa kouluissa) annettavaa esiopetusta tarjottiin yhteensä 202 koulussa (ks. seuraava
taulukko 9).

Taulukko 9. Pienten koulujen esiopetus ja luokkaryhmittelyjen lukumäärät sekä isojen
koulujen erillisryhmien lukumäärät koko maasta ja lääneittäin.

Taulukossa tulee esille pienten koulujen yhdysluokkien sijoittuminen sinne, missä on eni-
ten pieniä kouluja eli Itä-Suomeen ja Lappiin. Myös Länsi-Suomessa on lukumääräisesti
paljon esiopetusyhdysluokkia. Joissakin kunnissa pidettiin vaikeana eritellä yhdysluokas-
sa ja erillisluokassa annettavaa opetusta, kuten esimerkiksi Evijärvellä ja Halsualla. (Evi-
järvellä esiopetusryhmät toimivat ajoittain Särkikylän ja Lahdenkylän kouluissa omana
ryhmänään lastentarhanopettajan ohjaamina, ajoittain 1. luokan tai 1–2-luokkien yhtey-
dessä luokanopettajan tai luokanopettajan ja lastentarhanopettajan ohjaamina. Myös taa-
jaman koulu toimi yhtenä päivänä viikosta 1. luokan kanssa. Halsualla Ylikylän koulussa
opetuksesta vastasi sekä lastentarhan- että luokanopettaja. Oppilaat olivat omana ryhmä-
nään osan tunneista ja osan yhdessä 1–2-luokkien kanssa.) Seuraavassa kuviossa koulujen
ja luokkaryhmittelyjen lukumäärät koko maasta näkyvät pylväinä.

Alue Kuntien lkm Perusopetus-
koulut

lkm

Ruotsinkieliset 
per.op.koulut, 

lkm

Pienet koulut, 
lkm

Ruotsinkieliset 
pienet koulut, 

lkm
Koko maa 452 3274 283 1932 167 
Ahvenanmaa 16 24 24 13 13 
Etelä-Suomi 89 904 119 362 55
Itä-Suomi 68 494 1 343 1
Lappi 22 196 1 148 0 
Länsi-Suomi 205 1276 137 797 98
Oulu 52 380 1 269 0

Alue Esiopetus pienet 
koulut, lkm

Pienten koulujen 
erillisluokat, lkm

Pienten koulujen 
yhdysluokat, lkm

Isojen koulujen eril-
lisluokat, lkm

Koko maa 674 88 591 202
Ahvenanmaa 0
Etelä-Suomi 59 18 42 55
Itä-Suomi 148 10 138 18
Lappi 87 2 85 13
Länsi-Suomi 266 49 220 86
Oulu 114 9 106 30
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Kuvio 12. Perusopetusta (E-6-luokat) antavien koulujen lukumäärät ja esiopetuksen luokka-
ryhmittelyt lukuvuonna 1998–1999.

Pienissä kouluissa esiopetusta siis toteutettiin pääasiassa yhdysluokissa ja opettajina toi-
mivat tällöin pääasiassa luokanopettajat. Erillisluokissa sekä pienillä että isoilla kouluilla
toimi pääasiassa lastentarhanopettajia (ks. liite 30. Esiopetuksen järjestämistä koskevia
tietoja lääneittäin lukuvuonna 1998–1999). Samoin tuli esille lääninhallitusten selvityk-
sessä (luku 4.4.4).

Kuten taulukosta näkyy, erillisluokka perustetaan esiopetusta varten yleisimmin isoon
kouluun. Esiopetuksen järjestämisessä luokkaryhmittely on siis samanlainen kuin muussa-
kin opetuksessa, yhdysluokka perustetaan yleensä vain käytännön pakosta, ei muuten.
Yhdysluokan perustaminen ei yleensä tule kysymykseen, koska yhdysluokan pedagogi-
sista eduista ei liene juurikaan tietoa, kuten 2.2.4 luvussa totesin. 

Koulutoimessa esiopetusta siis annettiin pääasiassa yhdysluokissa 1–2-luokkien yhtey-
dessä. Kuitenkaan avustajan saaminen esiopetusluokan käyttöön ei ollut lainkaan varmaa.
Seuraavassa taulukossa esitetään pienten koulujen avustajaresurssi lääneittäin.
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Taulukko 10. Pienten koulujen avustajaresurssi kunnissa lääneittäin.

62 kunnassa pienellä koululla oli avustaja käytettävissä kaikilla ryhmillä ja 95 kunnassa
avustaja oli käytettävissä osalla ryhmiä. Kaikki ryhmät eivät siis saa avustajaa laisin-
kaan, opettajan on vain integroitava esioppilaat ryhmäänsä. Esiopetus kunnissa (1999, 10,
16) -raportissa (luvussa 4.4.1) kävi ilmi, että avustajat palkataan usein työllistämisvaroin
määräaikaisiin työsuhteisiin eikä heillä ei ole erillisiä kelpoisuusvaatimuksia. Näin avus-
tajien osaamistaso vaihtelee. Itselläkin on kokemusta monenlaisista avustajista esiopetuk-
sessa. Tämän uuden ammattiryhmän työskentely tulee kouluissa vain kasvamaan, joten
myös heidän kouluttamiseensa ja soveltumiseensa alalle tulisi panostaa. Lääninhallitus-
ten selvityksissä vuodelta 1999 kunnat korostavatkin uusien resurssien lisäämistä esiope-
tukseen (uusia virkoja, rahaa koulutukseen).

Esiopetusta kunnissa toteutettiin erilaisin tavoin. Esiopetusta järjestäviä kuntia oli 220
(452 kunnasta) (ks. taulukko 7). Järjestäjätahoina oli yksinään koulutoimi, sosiaalitoimi tai
seurakunta tai yhteisesti koulu- ja sosiaalitoimi, seurakunta ja kunta, koulutoimi ja kansa-
laisopisto, sosiaalitoimi ja seurakunta tai kaikki nämä järjestäjätahot yhdessä. Yksittäisinä
järjestäjinä toimi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 4H-järjestö ja kansalaisopisto. Vaikka
esiopetusta ei toteutettukaan hallinnollisesti koulutoimessa, silti sen kanssa tehtiin paljon
yhteistyötä joissakin kunnissa. Sosiaali- ja koulutoimen sekä seurakunnan välillä yhteis-
työtä tehtiin joko henkilö-, tila- tai välineresursseissa. Jotkin kunnat olivat kokeilleet esi-
opetusta koulutoimessa mutta luopuneet siitä. Jotkin kunnat taas olisivat halunneet aloittaa
esiopetuksen järjestämisen opetusministeriön luvalla mutta eivät olleet saaneet lupaa. Kun-
tien erilaisia esiopetuksen järjestämistapoja lähinnä pienten koulujen osalta olen kuvannut
liitteessä 15. 

Yhteistyötä sosiaalitoimen (146 kuntaa), seurakunnan (25 kuntaa) tai jonkin muun
yhteistyötahon (3 kuntaa) kanssa tehtiin 174 kunnassa eli melkein 80 prosentissa kunnista
(esiopetuskuntia oli 220). Seuraavassa kuviossa tulee esille pienten koulujen yhteistyön eri
tahot kunnissa (n=220).

Lääni Avustaja kaikilla ryhmillä, 
kuntien lkm

Avustaja osalla ryhmiä,
kuntien lkm

Ahvenanmaa 0
Etelä-Suomi 12 11
Itä-Suomi 12 20
Lappi 3 11
Länsi-Suomi 20 44
Oulu 15 9
Koko maa 62 95
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Kuvio 13. Pienten koulujen yhteistyötahot kunnittain (esiopetuskuntia 220).

Sosiaalitoimen osuus yhteistyökumppanina esiopetuksen järjestämisessä oli keskeinen,
Etelä-Suomen 27 kunnasta 26 kuntaa teki tällaista yhteistyötä. Muissakin lääneissä noin
¾  kunnista teki yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa, paitsi Lapin läänissä, jossa noin puo-
let kunnista oli yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa (9/17). Esiopetus kunnissa (1999) -sel-
vityksen mukaan 77 prosentissa kunnista opetussuunnitelma oli laadittu yhteistyössä päi-
vähoidon ja koulun kesken. Pidän tätä prosenttilukua erittäin korkeana, mutta myös tässä
tutkimuksessa sosiaalitoimi ja koulutoimi järjestivät yhteisesti esiopetusta monessa kun-
nassa. Joissakin kunnissa päivähoidon henkilöstö toimi osan päivää koulun kanssa yhdes-
sä ja koulupäivän jälkeen lapset saivat hoidon samoissa tiloissa (Askolassa, Asikkalassa,
Tarvasjoella), joissakin kunnissa perhepäivähoitajat olivat mukana kouluissa (Ylivieskas-
sa). Joissakin kunnissa lastentarhanopettaja siirtyi esiopetuspäivänä koululle esiopettajak-
si (Himangalla). Monissa kunnissa lastentarhanopettaja toimi luokanopettajan rinnalla
esiopetuksessa (Iissä, Kangaslammella, Kiikoisissa, Lapinjärvellä, Lapualla, Pattijoella,
Riihimäellä, Savonlinnassa, Ullavalla) tai kunnissa kiersi koulujen yhteinen ”resurssilas-
tentarhanopettaja” (Karstulassa). 

Joissakin kunnissa esiopettaja sai palkan osittain koulutoimesta tuntiopettajana ja osit-
tain sosiaalitoimesta (Pukkilassa). Joissakin kunnissa palkka tuli kokonaan sosiaalitoi-
mesta, vaikka osa työajasta tehtiinkin koulupuolella (Kiikoisissa ja Jämijärvellä. Jämijär-
vellä esiopetusta tarjottiin 2–4 tuntia koulupäivän jälkeen koulutoimessa ja opettajan
palkka perittiin sosiaalitoimesta). Samoin kouluavustajan palkka maksettiin joissakin kun-
nissa yhteisesti koulu- ja sosiaalitoimesta. Avustaja toimi aamupäivän kouluavustajana ja
iltapäivän päivähoitajana (Nakkilassa). Jos ryhmäperhepäivähoitokodit sijaitsivat koulujen
läheisyydessä, päivähoidon kuusivuotiaat siirtyivät koululle 1–2-luokkien opetukseen esi-
merkiksi kerran viikossa (Kuorevedellä). Kahden kylän kuusivuotiaat olivat yhtenä päi-
vänä viikossa alkuopetusryhmässä, ja sosiaalitoimi maksoi materiaalista koululle (1000
markkaa vuodessa) Lempäälässä. Soinissa koulutoimi osti esikoulupalvelun sosiaalitoi-
melta taajamassa. Joillakin paikkakunnilla päivähoitojärjestelmä vastasi esiopetuksesta
koulun tiloissa (Kuusamossa, poikkeuksena yksi koulu, jossa esiopetus hoidettiin koulutoi-
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messa). Joissakin kunnissa sosiaalitoimi järjesti esiopetusta sivukylien lapsille kiertävän
päiväkodin yhteydessä kouluilla. Tällöin myös koulujen oppilaat pystyivät käyttämään
kiertävän päiväkodin tiloja ja ainakin ulkovälineitä (Hartolassa, Kiuruvedellä). Joissakin
kunnissa esiopetus järjestettiin päiväkodissa koulutoimen alaisuudessa (Kivijärvellä, missä
kaikki kyläkoulut on lakkautettu).

Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä vain murto-osa verrattuna yhteistyöhön sosiaa-
litoimen kanssa. Itä-Suomessa (3 kuntaa 35 kunnasta) ja Lapissa (2/17), missä oli eniten
esiopetusyhdysluokkia, yhteistyö seurakunnan kanssa oli vähäisintä. Yhteistyön vähäisyys
johtunee ainakin osittain välimatkoista. Toisaalta joissakin Länsi-Suomen kunnissa väli-
matkat eivät olleet esteenä, jolloin seurakunnan ohjaaja tuli koululle avuksi yhtenä päivänä
viikossa (Alajärvi) tai kyläkouluille ostettiin seurakunnan ohjaajilta tunteja (Alavieska).
Ylikiimingissä seurakunnan nuorisotyöntekijä opetti E-2-luokkien ryhmille uskontoa. Leh-
timäellä yhdessä koulussa seurakunta järjesti 1–2 tunnin kerhon kerran viikossa maksulli-
sena esioppilaille. Koulu maksoi kerhomaksun. Lohtajalla seurakunta ja sosiaalitoimi jär-
jestivät kumpikin esiopetusta kyläkouluilla kerran viikossa. Joissakin kunnissa lapset kävi-
vät myös seurakunnan kerhossa, vaikka muutenkin saivat esiopetusta (esimerkiksi Nasto-
lassa, Valkealassa, Ähtärissä). Seurakunta piti kerhoja kyläkouluilla (esimerkiksi Kuorta-
neella, Kärsämäellä, Lappissa) tai seurakunnan tiloissa taajamassa (Kontiolahdella). Enon-
koskella seurakunnan esikouluikäisten ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa kahden las-
tentarhanopettajan ohjaamana. Sosiaalitoimi avusti toimintaa rahallisesti 30 000 markalla
vuodessa. 

Joissakin kunnissa tehtiin yhteistä opetussuunnitelmatyötä seurakunnan kanssa, Hanka-
salmella seurakunnan ohjaajilla ja opettajilla oli yhteistä koulutusta ja suunnittelua ja he
vaihtelivat ohjaajia ja tiloja. Teuvalla seurakunta ja sosiaalitoimi noudattivat yhteistä ope-
tussuunnitelmaa ja kunta maksoi seurakunnalle noin 200 000 markkaa vuodessa päiväker-
hotoiminnan järjestämisestä. 

Usein seurakunta järjesti esiopetusta niillä kunnan alueilla, joilla ei muiden hallinnon-
alojen toimesta järjestetty esiopetusta. Yleensä koulutoimi järjesti esiopetusta haja-asutus-
alueilla ja sosiaalitoimi taajamassa (esimerkiksi Kokemäellä). Kuntien tarkemmat luku-
määrät koskien esiopetuksen järjestämistä, resursseja, koulujen lukumääriä ynnä muuta
esitän yhteenvetomaisesti liitteessä 30.

7.2 Käsityksiä esiopetuksesta

7.2.1 Hallinnon edustajien mielipiteet: sivistys- ja koulutoimi, 
perusturva, seurakunta, muut

Kolme esiopetuksen yleisintä hallinnonalaa, joiden alaisuudessa esiopetusta on järjestet-
ty, ovat sivistys- ja koulutoimi, perusturva ja seurakunta. Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto esiopetuksen järjestäjänä edustaa muita tapoja järjestää esiopetus ja on mukana
kaikkien vastausten (n=74) käsittelyn osalta, mutta erikseen en ole analysoinut sitä
anonymiteettisuojan takia.
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Kuntien esiopetuksen hallinnonalojen ammatit ovat moninaisia, 74 vastaajan joukosta
löytyi 27 eri ammattinimikettä. Esiopetuksesta vastaa koulutoimen puolella usein sivistys-
toimen- tai koulutoimenjohtaja. Vastuun voi kantaa myös rehtori/koulunjohtaja tai vastaa-
minen on siirretty luokanopettajalle. Myös yhdistetyn kansalaisopiston ja koulutoimenjoh-
tajan viran hoitaja on vastannut muun opetuksen lisäksi esiopetuksesta. Sosiaalitoimen esi-
opetuksesta vastaa usein sosiaalijohtaja, päivähoitopalvelujen johtaja, lastentarhanopettaja
tai esimerkiksi varhaiskasvatuksen päällikkö, päivähoidon ohjaaja tai päivähoidon osasto-
päällikkö. Hallinnosta vastaavien nimityksien moninaisuus jo osaltaan kertoo hallinnon
moninaisuudesta eri kunnissa.

Seurakunnissa esiopetuksesta on vastannut vastaava lastenohjaaja, lapsitoiminnan
ohjaaja, kirkkoherra tai seurakuntapastori. Joissakin kunnissa kyselylomakkeeseen vastaa-
minen siirrettiin lastenohjaajalle, koska esimerkiksi kirkkoherrat katsoivat, ettei heillä ole
riittävästi tietoa vastata kyselyyn. Joissakin kunnissa esiopetuksesta vastasi kunnansihteeri,
sosiaali- ja terveyssihteeri, esikoulunopettaja, ”hallintohenkilö” tai Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton osaston puheenjohtaja.

Hallinnon edustajien käsitykset tärkeimmistä asioista olivat jokseenkin yhteneväiset.
Tärkeistä ja vähemmän tärkeistä sisältöalueista oltiin samaa mieltä. Tärkeimpinä asioina
esiopetuksessa hallinnon edustajat pitivät käytöstapojen ja tapakulttuurin opettamista ja
kouluvaikeuksien kartoittamista ja hoitamista sekä ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden
kehittämistä. Esiopetuksen positiivisena puolena nähtiin se, että ongelmia on kartoitettu
ennen kouluun tuloa ja autettu lapsia entistä aikaisemmin. (Kaikkien näiden väittämien
keskiarvo oli yli 4.20). Atk-opetusta ja viestintäkasvatusta ei koettu tärkeäksi sisältöalu-
eeksi (x=2.39). Pedagogiikassa korostui leikki ja tutkiva, kokeileva oppiminen, myös las-
ten omaa tekemistä ja valintoja arvostettiin. Esiopetus kuuluu usein hallinnon edustajan
mielestä koulutoimeen ennemmin kuin sosiaalitoimeen, mutta vastauksissa oli hajontaa
(s=1.40 ja s=1.20). Hallinnon edustajien mielestä vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjot-
tuun esiopetukseen. Tätä tukee myös väittämän ”Vanhemmat vastustavat esiopetusta” pieni
keskiarvo. Kyydityksen suhteen mielipiteet hajosivat jonkin verran. Sen järjestäminen näh-
tiin melko tärkeäksi, mutta mielipiteissä oli hajontaa (s=1.50). (Keskiarvo- ja hajontaluvut
taulukoituna ovat tutkijalla.)

Verrattaessa t-testeillä eri hallinnon alojen edustajien käsityksiä keskiarvojen perus-
teella, koulu- ja koulutoimen edustajien mielestä yhteistyö koteihin on lisääntynyt ja luot-
tamus ylempään kouluhallintoon on lisääntynyt sosiaalitoimen hallinnon edustajia enem-
män. Lasten tasa-arvoisuus esiopetuksen saamisessa on tärkeää koulutoimen ja seurakun-
nan edustajista. Ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin on tärkeää koulutoi-
men edustajista, kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito taas sosiaalitoimen edustajien
mielestä. Sosiaalitoimen hallinnon edustajat korostavat muita ryhmiä enemmän ilta- ja
aamupäivähoidon järjestämistä. Esiopetuksen kuulumista koulutoimeen ja lapsille kyy-
dityksen järjestämistä korostavat eniten koulutoimen edustajat. Pienillä kouluilla monet
lapset ovat kyydityksessä ja ajatellaan, että jos muut kouluun tulevat lapset saavat kyy-
dityksen, se kuuluu myös kouluun tuleville esioppilaille. Kyyditystähän ei järjestetä päivä-
koteihin tai yleensäkään päivähoitoon eikä ole järjestetty myöskään seurakunnan kerhoi-
hin, eikä sen järjestämistä pidetty niin tärkeänä näissä ryhmissä. Seurakunnan edustajien
mielestä esiopetukseen liittyy liikaa odotusta ja yliarvostusta. (Ks. liite 31. Kyselyjen väit-
tämien t-testien arvoja.) Varianssianalyysissa F-arvot väittämissä olivat 4.5–12,6 ja p-arvot
pienempiä kuin .004, joten ryhmien väliset erot myös niiden perusteella ovat merkittäviä
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(paitsi väittämä ilta- ja aamupäivähoito F=3.805, p=.008 ja väittämä kouluvaikeuksien kar-
toittaminen ja hoito F=1.945, p=.113).

Hajontaa vastauksissa oli vähiten sosiaalisen kasvatuksen tärkeydestä, kaikki pitivät sitä
tärkeänä. Esiopetus pitäisi järjestää koko Suomessa samalla tavoin -väittämässä oli eniten
hajontaa. Hajonnan määrä oli kuitenkin melko saman suuruinen joka ryhmässä (hajonta
välillä 1.45–1.51). 

Hallinnon kyselystä tein faktorianalyysin 7 faktorille maximum-likelihood -menetel-
mällä, koska tällä menetelmällä saadaan informaatiota empiirisen datan ja mallin yhteen
sopivuudesta Goodness-of-Fit Test -testin avulla (Yli-Luoma 2000, 86). Vielä 21 faktorin
ominaisarvo olisi ollut yli yhden, mutta viimeisten faktoreiden muuttujien latausarvot oli-
sivat olleet hyvin pieniä. Faktorianalyysin avulla pyrin ratkaisuun, jossa asenteiden ulottu-
vuuksista tulisi yksinkertaisia ja mahdollisimman selväpiirteisiä tulkinnaltaan. Sitä paitsi
faktoriratkaisu onnistui maximum likelihood -menetelmällä vain 7 faktorille. Vähäisten
interkorrelaatioiden vuoksi se on myös tulkinnaltaan selväpiirteinen, mutta viimeinen, 7.
faktori, saa vain yhden väittämän tarpeeksi korkealla latausarvolla (|a| > 0.45). Goodness–
of-Fit testissä Jöreskogin (Yli-Luoman teoksessa 2000, 86) mukaan testiarvo on 0.846 eli
7 faktorin ratkaisu käy malliksi hyvin, koska testiarvo on pienempi kuin viisi. Tähtisen ja
Kaljosen (1996, 109) mukaan valittu faktorimäärä ei saisi olla enempää kuin 20 prosenttia
analyysissä mukana olevista muuttujamääristä. 7 faktorin ratkaisu on 11,3 prosenttia tässä
mukana olevasta 62 muuttujasta. 

Nimesin faktorit useiden kullekin faktorille latautuneiden muuttujien avulla. Lisäksi
nimeämisessä käytin apuna esiopetuksen laatukuviota. Ensimmäisen faktorin korkeimmat
lataukset olivat seuraavat (|a| > 0.45):

Voimakkaimmin latautuneet muuttujat viittasivat yhteistyöhön esiopetuksen järjestämi-
sessä. Hallintosuhteet ovat olleet hyvät esiopetuksen järjestämisessä ja siinä on tehty
yhteistyötä. Lisäksi esiopettajien kritiikki on otettu huomioon. Näin ensimmäisen fakto-
rin nimeksi tuli ”Hallinto ja yhteistyö”. 

Toisella faktorilla latautuivat voimakkaimmin muuttujat (|a| > 0.45):

Muuttujat käsittelivät opetussuunnitelman ja opettajien koulutustaustan yhtenäisyyttä ja
yleensä esiopetuksen järjestämistä samoin sekä esiopetuksen kuulumista koulutoimeen.
Esiopetuksen avulla on huomattu varhaiskasvatuksen merkitys ja se voi kehittää myös
muuta koulua. Faktorille nimeksi sopii ”Yhtenäisyys järjestämisessä”.

hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet hyvät
esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä yhteistyöhön
esiopettajien kritiikki esiopetusta järjestettäessä on otettu huomioon
esikoulun opettajan ja muiden opettajien yhteistyö on tullut suunnitelmallisemmaksi
avustavan henkilökunnan määrä

,792
,770
,727
,636
,465

esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa on tärkeää
esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen
esiopetus pitäisi järjestää koko Suomessa samalla tavalla
esiopetus 6-vuotiaille on suuri uudistus
esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen
esiopetuksen kehittäminen avaa mahdollisuuksia myös muuhun koulun kehittämiseen
esiopetuksen myötä on huomattu varhaiskasvatuksen merkitys

,797
,661
,624
,583
,500
,498
,446
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Kolmas faktori muodostui seuraavista muuttujista (|a| > 0.45):

Muuttujat koostuivat sisältöalueista ja lasten kouluvaikeuksien kartoittamisesta ja hoidos-
ta sekä lasten oman tekemisen ja valintojen mahdollisuuksista. Sisältöalueita voi pitää
toisistaan selvästi eroavina. Nimenä on ”Sisältöalueet, kouluvaikeuksien kartoittaminen
ja lasten omat valinnat tekemisessä”.

Neljännen faktorin muuttujat (|a| > 0.45) käsittelivät kalustoa, opetustiloja, sosiaalisia
tiloja, rakennusten kuntoa ja opetusvälineitä, joten selvä nimi faktorille on ”Fyysiset puit-
teet esiopetukselle”.

Viidennen faktorin muuttujien lataukset olivat seuraavanlaiset (|a| > 0.45):

Muuttujat (|a| > 0.45) käsittelivät vanhempien hermostumista esiopetuksen järjestämi-
seen. Negaatioinaan muuttujien mukaan jos leikki ei ole keskeistä, järjestäminen hermos-
tuttaa vanhempia. Esiopetukseen liittyy liikaa odotusta ja yliarvostusta ja pedagogista
apua järjestämiseen tarvitaan. Faktori siis ”Vanhempien hermostuminen esiopetuksen jär-
jestämiseen”.

Kuudennen faktorin muuttujat olivat seuraavanlaiset (|a| > 0.45):

Muuttujien mukaan faktori on ”Käytöstavat ja tapakulttuuri”.
Seitsemäs faktori ”Esiopetuksen arvostaminen kunnassa” koostuu muuttujasta (|a| >

0.45):

Faktorien pienin keskinäisen selityssuhde on faktorilla 5, ”Vanhempien hermostuminen
esiopetuksen järjestämiseen” 9,6 prosenttia. Kaikista faktoreista suurin selitysprosentti
on faktorilla 3 ”Sisältöalueet, kouluvaikeuksien kartoittaminen ja lasten omat valinnat
tekemisessä”, 18,9 prosenttia. Seitsemän faktorin ja yhdeksän faktorin varimax-ratkaisut
ovat liitteessä 14.

Avoimena kysymyksenä hallinnon kyselyssä oli: ”Mihin muuhun seikkaan haluatte
kiinnittää huomiota pienten koulujen tai sivukylien lasten esiopetuksen järjestämisessä?”
Seuraavassa taulukossa näkyvät hallinnon edustajien tärkeinä pitämät asiat.

kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
kansainvälisyys, monikulttuurisuus
tietotekniikka ja viestintätekniikka
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen
kestävän kehityksen periaate
lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus esiopetuksessa

,694
,636
,577
,559
,488
,482

kalusto
opetustilat
sosiaaliset tilat
rakennuksen/rakennusten kunto
opetusvälineet

,715
,703
,689
,622
,514

esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia
vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen
leikillä on keskeinen osuus esiopetuksessa 
tulevaan esiopetukseen liittyy liikaa odotusta ja yliarvostusta

,827
–,595
–,463
,454

ruokailutottumukset
käytöstavat ja tapakulttuuri

,634
,566

esiopetusta arvostetaan kunnassamme ,468
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Taulukko 11. Tärkeät asiat esiopetuksen järjestämisessä pienten koulujen lapsille hallin-
non edustajien mielestä.

Hallinnon edustajat (3) koulu- ja sivistystoimesta (2) ja sosiaalitoimen edustaja (1) toivat
esille, että esiluokka tarvitsee oman esiopetussuunnitelman ja resursseja. Korostettiin eri-
tyisvaikeuksien kartoittamista ja huomion kiinnittämistä ongelmiin (2) seurakunnan edus-
tajat: 

”Kehitysviivästymien huomioiminen on isossa ryhmässä vaikeaa. Tässä iässä lap-
set ovat erittäin innokkaita, heitä jokaista pitäisi kuunnella ja kannustaa sekä antaa
lasten tutkia asioita ja auttaa ongelmissa”,

Ahvenanmaan omaa esiopetusta ja itsehallintoa (2) sosiaalitoimi:
”Åland har en egen förskoleundervisningsplan som utbildningavd på Land-
skaps-styrelsen bestämt”

ja että lasten paras on tärkeintä (2) koulu- ja sivistystoimi: 
”Ensisijaisesti ajateltava lasten kannalta paras ratkaisu. Kysymys: hallinto esiope-
tuksessa. Kuntakohtaisesti ratkaistaan kumpi toimi hallinnoi vai molemmat kun-
nissa, joissa on jo olemassa esikoulurakenne, on turhaa rahantuhlausta purkaa sys-
teemiä ja rakentaa uutta. Esikouluopetuksen päätavoite on sosiaalisessa kasvatuk-
sessa, kielellisten valmiuksien kehittämisessä sekä muiden kouluvalmiuksien
kehittämisessä” sekä ”Järjestelyt tulee tehdä lasten parasta ajatellen, ei hallintoris-
tiriitojen kautta.”

Myös paikallisten tapojen tärkeys ja arvokasvatus tuli esille (1) koulutoimen edustajalta. 

Huomion kiinnittäminen esiopetuksessa Kaikki vas-
taajat

(n=40)

Seurakunta
(n=10)

Sosiaali-
toimi

(n=13)

Koulutoimi/
Sivistys-

toimi 
(n=17)

Opetuksen suunnittelu:
*oma opetussuunnitelma
*Ahvenanmaan oma esiopetus ja resursseja
*tasa-arvo

3
2
4

1
2
2

2

2
Sisällöt:
*paikalliset tavat ja arvokasvatus
*hoito

1
1

1
1

Oppilaan tuntemus:
*erityisvaikeuksien kartoittaminen
*lasten edun tärkeys

2
2

2
2

Oppimisprosessin ohjaus:
*opettajien joustavuus ja koulutus 3 1 2
Tilat:
*opetusryhmä
*opetuspaikka

1
8 4 2

1
2

Matkat:
*kuljetus 4 2 1 1
Opetustyön suunnittelu:
*yhteistyö kuntiin ja eri hallinnon alojen kesken
*oppivelvollisuusikä 7 vuotta
*viikoittainen esiopetusaika

1
1
7

1
1
2 5
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Esikoulun järjestämiseen liittyvään aikaan kiinnitti 7 vastaajaa huomiota: koulutoimen
edustajien mielestä 12 tuntia riittää E-2-luokan esiopetusajaksi (2) Tästä esimerkkinä lai-
naukset vanhemmilta: 

”Vanhemmat ovat sitä mieltä, että 700 h/vko = 18–19 h/vko on liian suuri tunti-
määrä. Kunnan harkinnan mukaan 12–15 h/vko olisi heidän mielestä parempi”.
”Tähän mennessä esioppilaat ovat olleet vain kerran viikossa kyläkouluilla (2) ja
esioppilaat vievät opetusaikaa 1–2-luokilta yhdysluokassa” (1). 

Sosiaalitoimen edustaja toi esille sen, että esioppilaat ovat olleet kerhossa vain 2,5 tuntia
viikossa, tarvitaan jakotunteja. Myös kuljetusoppilaiden odotusaikaan kiinnitettiin huo-
miota (1).

Sosiaalitoimen edustajat toivoivat opettajien suhtautumista pikkukouluilla esiopetuk-
seen joustavammaksi:

”pienten koulujen opettajien tulisi suhtautua joustavammin muutamaan esiopetusi-
käiseen; nyt tuntuu että taivas putoaa päälle jos sinne pikkukouluun tulee yksikin
6-vuotias!!!”

ja nämä edustajat halusivat lisäkoulutusta luokanopettajille, jotta leikin tärkeys huoma-
taan (1). Huomiota kiinnitettiin siis toisen hallinnonalan alaisuudessa työskenteleviin
ihmisiin, ei oman hallinnonalan opettajiin. Haluttiin kiinnittää huomiota siihen, millaista
koulutusta esiopettajat tarvitsevat. Yksi seurakunnan edustaja oli sitä mieltä, että koulu-
kohtaisesti täytyisi miettiä esiopetustilanne opettajien osalta: 

”Kannattaisi selvittää onko opettajalla voimavaroja ottaa esikoululaisia koululleen.
Jos opettajalla on jo vaikeuksia selvitä 1–2-luokista (ei viitsi tehdä heidän eteen
juuri mitään) miten tällainen opettaja selviää esikoulusta vielä lisäksi (ja se laatu
ennen kaikkea). Olisi mielestäni tarkkaan harkittava tilanne – koulukohtaisesti!”

Sen sijaan koulutoimen hallinnon edustajat eivät ottaneet opettajuuteen erikseen lainkaan
kantaa. Luokanopettajien pätevyyttä esiopettajiksi ei ole asetettu kyseenalaiseksi, ja se
saattaa vaikuttaa eri hallinnon alojen edustajien näkemyksiin.

Järjestämispaikkaan kiinnittivät kaikkien hallinnon alojen edustajat huomiota (8); pai-
kallisten resurssien huomioimista pidettiin erittäin tärkeänä. Yleensäkin kuntien erilai-
suutta tuotiin esille: sosiaalitoimi (2):

”Eftersom barnantalet är litet och mycket varierande från år till år, önskat vi att
flexibla lösningar är möjliga”; seurakunnan edustajat (4): ”Tähdentäisin esikoulua
yleisesti ajatellen erilaisten vaihtoehtojen tärkeyttä. Niin kauan kuin esikoulu on
vanhemmille vapaaehtoinen pitäisi olla myös valinnan mahdollisuus. Yksityiset
leikkikoulut ja seurakunnan päiväkerho tarjoavat aivan laadukkaita esikouluja –
miksi ne eivät enää tulevaisuudessa kelpaakaan. Monimuotoisuus on yhteiskun-
nassa rikkautta. Samalla tasattaisiin esikoulun kustannuksia useimmille ”har-
tioille”
sekä koulutoimi (1). Yksi vastaaja toi esille, että kunnan antama esiopetus on
ainoastaan ruotsinkielisessä koulussa, jonka yksityinen yhdistys perusti vuonna
1973 ja jossa kielen takia esiopetusta tulisi jatkaa. Opetusryhmän kokoon pienissä-
kin kouluissa haluttiin harkintaa (1).

Vastaajien (4) mielestä kuntien on järjestettävä kuljetus: seurakunnan edustajat (2), sosi-
aalitoimen edustaja (1):
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”Tasa-arvo – kuljetukset maksettava. Ei liian pitkiä päiviä lapsille (halutaan sääs-
tää, esim. kuljetuksen). Vastuu lapsen koko päivästä!”

ja koulutoimen edustaja:
”Kyyditys järjestettävä ja rahoitettava kuten peruskoululaisillekin”, 

ja tasa-arvoon liittyen kuljetukseen täytyy saada valtionosuutta (4) sosiaali- (2) ja koulu-
toimen edustajien (2) mielestä:

”valtionosuudessa kuljetusmatkaetuutta ja tapaturmanhoitoa ei olla uuden lain
mukaan hyväksymässä, joten eriarvoisuus taajamien ja haja-asutusalueiden välillä
tuntuu lisääntyvän”.

Hallinnon alojen välinen ja myös kuntien välinen yhteistyö nähtiin välttämättömäksi pie-
nissä kunnissa yhden seurakunnan edustajan mielestä:

”Pienessä kunnassa on mielestäni avainsana yhteistyö. Olemme pitäneet yhteyttä
alkuopettajien kanssa, pitäneet yhteisiä vanhempainiltoja jne. Honkajoen kun-
nassa on toistaiseksi viisi ala-asteen koulua, ja kaikkien kanssa on srk:n päiväker-
hon yhteistyö sujunut hyvin. Myös sosiaalitoimen kanssa olemme toimineet joissa-
kin tapauksissa.”

7.2.2 Lasten mielipiteet

Lasten vastaukset sain 18 kunnasta 747 oppilaalta (Liite 13., ks. 3. vaiheen vastaukset
kunnittain ja kouluittain). Luvussa 2.2.2 tuli esille Suomen kansa-peruskoululaitoksen
alueellinen hajanaisuus ja luvussa 2.2.3.2 koulutuksellisen tasa-arvon heikentyminen
sivussa asuville. Kysymyksillä lapsien kulkemistavasta ja matkan pituudesta esiopetuk-
seen halusin konkretisoida matkan, joka usein oleellisesti liittyy sivukylissä elävien las-
ten elämään. Seuraavassa taulukossa näkyvät kaikkien lasten mielipiteet kulkemisesta
taksilla tai linja-autolla esikouluun.

Taulukko 12. Lasten mielipiteet väittämään ”Kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun”.

Väittämään ”kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun” yli neljännes lapsista vastasi ole-
vansa täysin samaa mieltä. Päiväkodeissa esiopetusta saaneista lapsista vain 9,6 prosent-
tia oli samaa mieltä ja seurakunnan lapsista 8,3 prosenttia. Täysin eri mieltä väittämään
kaikista lapsista oli 497 lasta, päiväkodin lapsista 84,7 prosenttia ja seurakunnan lapsista

Kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun f %
täysin eri mieltä (vaihtoehto 1) 497 67,0
vaihtoehto 2 10 1,3
vaihtoehto 3 19 2,6
vaihtoehto 4 18 2,4
täysin samaa mieltä (vaihtoehto 5) 198 26,7
yhteensä 742 100
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86,1 prosenttia. Kyläkoulujen lapsista taas melkein puolet oli täysin samaa mieltä (49,8
prosenttia) ja täysin eri mieltä oli 43,6 prosenttia. 

Lapsilta kysyttiin vielä erikseen, miten he kulkivat esikoulumatkan. Vanhempien kyy-
dissä ja ”muuten” (naapurin tai hoitotädin kyydissä) kulki noin 47 prosenttia lapsista. Tak-
silla tai linja-autolla ilmoitti kulkevansa noin 30 prosenttia lapsista eli vastaus on samanlai-
nen kuin väittämään ”kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun” – vaihtoehtoihin 4 ja 5
vastasi 28,9 prosenttia lapsista. Omin avuin, esimerkiksi jalkaisin esiopetukseen, kulki noin
22 prosenttia lapsista. Heidän esiopetuspaikkansa oli siis tarpeeksi lähellä. 0,1–3 kilometrin
matka oli noin 43 prosentilla lapsista eli ne lapset, joiden matka oli lähellä kolme kilomet-
riä, eivät kulkeneet jalkaisin. Seuraavassa näkyy lasten kulkemistapa eri esiopetuspaikkoi-
hin taulukoituna.

Taulukko 13. Lasten (n=742) kulkemistapa esiopetuspaikkoihin.

Eri esiopetuspaikkoihin kuljetaan eri tavoin, ja toisiin paikkoihin kuljetus on järjestetty,
toisiin ei. Päiväkodeissa esiopetusta saaneet lapset ovat pääsääntöisesti kulkeneet van-
hempien kyydissä (76,4 prosenttia), samoin seurakunnan kerhoissa käyneet lapset (64,3
prosenttia). Päiväkodeissa ja seurakunnan kerhoissa käyvistä lapsista noin 10 prosenttia
on kulkenut taksilla. Seurakunnan kerhoa on noin 21 prosenttia lapsista voinut käydä jal-
kaisin, päiväkoteihin on kulkenut jalkaisin alle 10 prosenttia lapsista. Kyläkouluissa esi-
opetusta saaneet lapset taas ovat useimmiten kulkeneet taksilla tai linja-autolla (55,4 pro-
senttia). He ovat saaneet ilmaisen kuljetuksen tai maksaneet itse kulkemisen. Jalkaisin
heistä on kulkenut 30,3 prosenttia ja 14,2 prosenttia on kulkenut vanhempien kyydissä tai
muuten (esimerkiksi naapurin kyydissä). Yleisesti kyyditystä vaaditaan esiopetukseen,
mutta kun lapsi saa esiopetusta päivähoidon yhteydessä päiväkodissa, pidetään luonnolli-
sena, että vanhemmat kyyditsevät ja kustantavat lastensa matkan sinne itse.

Kyselyssä 30 lasta ei ilmoittanut koulumatkansa pituutta tai merkitsi sen nollaksi. 0,1–
3 kilometrin koulumatka oli 321 lapsella ja 3–5 kilometrin matka 108 lapsella. 0,1–5 kilo-
metrin koulumatka oli 59,8 prosentilla lapsista (429 lasta), 5–50 kilometrin koulumatka oli
288 lapsella eli 40,2 prosentilla lapsista. Yleensä ensimmäisestä kolmanteen luokalla ole-
valle lapselle, jonka koulumatka on yli 3 kilometriä, kunta kustantaa koulumatkan. Luvussa
4.4 selvitin esiopetuksen järjestämistapoja. Kunnat haluaisivat rahaa kuljetuksen järjestä-
miseen. Tässä kyselyssä yli 3 kilometrin esikoulumatkan omaavia lapsia oli 396 eli kyse-
lyssä mukana olevista lapsista 55 prosenttia olisi tarvinnut kuljetuksen esiopetukseen ja
olisi saanut sen, jos olisi ollut ensimmäisellä luokalla. 

Liitteessä 32 olevassa taulukossa näkyy lasten koulumatkan pituus sekä oppilaiden frek-
venssi ja prosenttimäärä kutakin kilometriä kohti. Erikseen taulukossa näkyvät oppilaiden

Kulkemistapa esikou-
luun

Päiväkoti Kyläkoulu Srk:n kerho Kaikki Kaikki
f % f % f % f %

taksi 16 9,9 150 46,4 26 10,1 192 25,9
linja-auto 2 1,2 29 9,0 1 0,4 32 4,3
jalkaisin 14 8,7 98 30,3 53 20,5 165 22,2
vanhempien kyydissä 123 76,4 42 13,0 166 64,3 331 44,6
muuten 6 3,7 4 1,2 12 4,6 22 3,0
yhteensä 161 100 323 100 258 100 742 100
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frekvenssit ja prosentit 0,1–3, 3,1–5, 5,1–10, 10,1–20, 20,1–30, 30,1–40 ja 40,1–50 kilo-
metrin matkoille. Kolme kilometriä on useimmissa kunnissa alarajana ilmaiseen koulukul-
jetukseen ensimmäisen ja toisen luokan lapsille. Viisi kilometriä on alarajana kolmasluok-
kalaisten ja sitä vanhempien lasten ilmaiseen koulukuljetukseen Seuraavassa taulukossa
näkyvät lasten matkojen pituudet eri esiopetuspaikkoihin.

Taulukko 14. Lasten matkat esiopetuksen saamispaikkoihin.

Taulukon lukemat osoittavat jo entuudestaan tiedetyn asian pitkistä välimatkoista Suo-
messa. Pisimmät matkat tämän tutkimuksen lapsilla oli päiväkoteihin. Päiväkodit sijaitse-
vat miltei poikkeuksetta taajamissa, ei sivukylillä. Noin puolella kyläkouluissa esiopetus-
ta saavilla lapsilla oli lyhyt matka (0,1–3 km) kouluun, noin puolella yli kolme kilomet-
riä. Seurakunnan kerhoja pidettiin ilmeisesti kouluilla, koska noin 45 prosentilla lapsista
oli lyhyt matka kerhoon. Joka tapauksessa matkat ja kuljetukset ovat osa suomalaista
koulusysteemiä, mutta lasten matkat esiopetuksen saamispaikkoihin eivät saisi enää
pidentyä, kuten käy kouluja lakkautettaessa.

Lasten suhtautuminen esiopetukseen oli enimmäkseen hyvin positiivista. Lapset olivat
jokseenkin yhtä mieltä siitä, että esikoulussa sai leikkiä ja opettajalla oli aikaa. Ryhmä oli
sopivan kokoinen ja esikoulussa oli sopivia leluja ja välineitä. Lapset olivat tyytyväisiä esi-
opetukseen, he olivat lähteneet mielellään esikouluun ja heidän mielestään esikoulussa oli
kiva olla. (Kaikkien edellä mainittujen väittämien keskiarvot olivat välillä 4.14–4.51).
Omaa tekemistä sai valita kohtalaisesti, samoin tutkia ja kokeilla. Koettiin, että vanhem-
milta oppilailta ei opittu kovin paljon kouluasioita (x=2.79). Tyttöjen vastauksissa painottui
hieman poikia enemmän myönteisyys väittämiin, keskiarvoluvut olivat siis hieman suu-
rempia kuin pojilla. Vastaavasti pojilla oli vastauksissa hieman enemmän hajontaa kuin
tytöillä. Poikien mielestä esikoulussa oli paljon kirjallisia, kynällä tehtäviä ja vanhemmat
olivat kiinnostuneita esikouluasioista. (Ks. Liite 31. Kyselyjen väittämien t-testien arvoja.)

Oppilaille osoitetusta kyselystä tein erikseen faktorianalyysin 3 ja 4 faktorille Maximum
likelihood -menetelmällä ja käytin Goodness-of-Fit Test -testiä (Yli-Luoma 2000, 86).
Kyselyn sopivuuden arvioin kuten hallinnon edustajille osoitetussa kyselyssä. Vielä 6 fak-
torin ominaisarvo olisi ollut yli yhden, mutta koska viimeisille faktoreille olisi tullut vain
yksi voimakkaasti latautunut muuttuja, päädyin 4 faktorin ratkaisuun. Goodness-of-Fit Tes-
tin mukaan 4 faktorin ratkaisu on hieman parempi malli kuin 3 faktorin ratkaisu. Jöreskogin
(Yli-Luoman teoksessa 2000, 86) testin mukaan x=2.39,5, p<.001. Kolmen faktorin ratkai-
sussa testiarvo on 2.86. 

Kaikille oppilaille (n=747) tekemäni 4 faktorin ratkaisu 19 muuttujalla on seuraavanlai-
nen:

Matka
km

Päiväkoti Kyläkoulu Seurakunnan kerho
f % f % f %

0,1–3 52 33,8 155 52,9 109 44,7
3,1–5 27 17,5 28 9.6 46 18,8
5,1–10 34 22,1 66 22,4 62 25,4
10–20 28 18,2 39 13,2 17 7,0
20–50 13 8,4 5 1,6 10 4,1
yhteensä 154 100 293 100 244 100
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Ensimmäiselle faktorille latautuivat muuttujat, joissa näkyy lasten myönteinen suhtau-
tuminen esiopetukseen. Nimeksi sopii ”Tyytyväisyys esiopetukseen”.

Toisen faktorin muuttujissa tuli esille lasten oma kokeilun ja tutkimisen halu oppimises-
sa, mikä kuvastuu nimessä ”Aktiivinen oppiminen”.

Kolmas faktori kertoo esikouluasioiden kertomisesta kotiin ja vanhempien kiinnostukses-
ta lapsen koulunkäyntiin, kysymys on yhteistyöstä. Nimessä ”Vanhempien kiinnostus esi-
kouluasioista” painottuu enemmän jälkimmäinen muuttuja.

Neljännessä faktorissa painottuu kognitiivisten taitojen oppiminen oppikirjojen ja tiedol-
listen tehtävien avulla ja siksi nimenä on ”Enemmän tiedollisia tehtäviä”.

Kaikkien oppilaiden faktorit oli helppo nimetä sisältönsä mukaan muuttujien vähyyden
vuoksi. Faktorit olivat selväpiirteisiä ja tulkinnaltaan helppoja.

Oppilaiden 4 faktorin keskinäisen selityssuhteen pienimmän prosenttiarvon sai faktori
1”Tyytyväisyys esiopetukseen”, 23 prosenttia, suurimman faktori 3 ”Vanhempien kiinnos-
tus esikouluasioista”, 28,6 prosenttia. Faktoreiden selityssuhteiden prosenttien välillä erot
olivat pienet, 23–28,6 prosenttiin. Lapset korostavat aktiivista toimintaa ja älyllisiä haas-
teita esiopetuksessa. Vanhemmat ovat kiinnostuneimpia lapsensa koulunkäynnistä sen
alkaessa ja yhteistyötä esiopettajan kanssa tehdään. Neljän faktorin varimax-ratkaisu on
liitteenä 18. Myös faktoroinnit 3 ja 4 faktorin mukaan erikseen kyläkoulujen lapsille (4 fak-
toria, testiarvo 1.597), päiväkotien lapsille (3 faktoria, testiarvo 1.279), seurakunnassa esi-
opetusta saaneille lapsille (4 faktoria, testiarvo 1.736), koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti
järjestämän esiopetuksen lapsille, sekä pojille (4 faktoria, testiarvo 2.096) että tytöille (4
faktoria, testiarvo 1.430) ovat liitteessä 19. Päiväkodissa esiopetusta saaneille lapsille teh-
tiin faktorointi 3 faktorille, koska Maximum likelihood -menetelmässä Goodness-of-Fit
Test testiä ei saatu tehdyksi 4 faktorille kuten muille ryhmille. 

Kaikilla ryhmillä erottui omaksi faktorikseen tyytyväisyys esiopetukseen. Päiväkodissa
esiopetusta saaneilla lapsilla tyytyväisyyteen liittyi ryhmän sopiva koko. Tekemiseen liittyi
avustaja sekä sopivat lelut ja välineet. Kyläkouluissa esiopetusta saaneilla lapsilla tutkimi-
seen ja tekemisen valintaan kuuluvaan faktoriin liittyi myös se, että opettajalla oli aikaa.
Tiedollisten tehtäviä ja oppikirjoja haluttaisiin lisää, mutta seurakunnassa esiopetusta saa-
neilla lapsilla tämä faktori painottui vähiten. Koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti hallinnoi-
maa esiopetusta saaneilla lapsilla vanhempien yhteistyö kodin ja koulun välillä, sopivat
lelut ja välineet, pihan leikkipaikat sekä aktiivinen tekeminen liittyivät yhteen. Tytöillä
omaksi faktorikseen painottui muuttuja ”ryhmässäni avustaja”, pojilla taas ”sain valita

oli kiva olla esikoulussa 
lähdin esikouluun mielelläni
olisin halunnut käydä esikoulua joka päivä 

,803
,781
,563

sain valita tekemistäni esiopetuksessa
sain tutkia ja kokeilla eri asioita esiopetuksessa

,620
,498

opettaja kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni
vanhempani olivat  kiinnostuneita esikouluasioistani

,567
,482

esikoulussa tarvittaisiin enemmän oppikirjoja
olisin halunnut enemmän tiedollisia tehtäviä esiopetuksessa

,605
,574
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tekemistäni”. Voisi miettiä, onko tytöillä suurempi halu turvautua toiseen kuin pojilla ja
pojilla itsenäisempi kokeilunhalu vai onko heidät näin kasvatettu. (Ks. Liite 19.)

Avoimena kysymyksenä lasten kyselyssä oli: ”Mihin muuhun seikkaan haluat kiinnittää
huomiota esiopetuksessa tai minkä asian muistat parhaiten esiopetuksesta?” Seuraavassa
taulukossa näkyvät lasten tärkeinä pitämät asiat. Taulukon olen tehnyt muistiinpanomai-
seksi, jotta lasten ääni säilyisi.

Taulukko 15. Lasten painottamat asiat esiopetuksessa.

Haluan kiinnittää 
huomiota tai muis-
tan parhaiten

Srk:n kerho n=254 Päiväkoti ja ryhmä-
perhepäivähoito
n=160

Kyläkoulut n=307
(josta Kuusamo+ 
n=79)

Kaikki oppilaat
n=747
(myös MLL* n=16 
ja keskuskoulu* 
n=10)

f % f % f % f %
Toiveita 24 9.4 4 2,5 10 (5+) 3,3 38 (44*) 5,1

(5,9*)
Sisällöt
*liikunta

*leikki

*vapaa ulkoleikki 

*tehtävät 
*numerot
*kirjoittaminen
*opin luk. lask. ja 
kirjoittamaan
*matematiikka 
*askartelu

*retket
*piirtäminen 

2

40

14

12
6
3

15

4
2

0,8

15,7

5,5

4,7
2,4
1,2

5,9

1,6

2

12

6

7
4
7
1

5
4

5
4
2

1,3

7,5

3,8

4,4
2,5
4,4
0,6

2,5

3,1
2,5

21 (1+)

75 (24+)

23 (7+)

15 (5+)
1
8
12

15
15 (7+)

7 (4+)
9

6,8

24,4

7,5

4,9
0,3
2,6
3,9

4,9

25 (28*)

127 
(130*)
43 
(45*)
34
11
18
13

20
34
(35*)
16
15 

3,3
(3,7)
17
(17,4)
5,8
(6)
4,6
1,5
2,4
1,7

2,7
4,6
4,7
2,1
2

Opetustyön suun-
nittelu:
*viikoittainen esi-
opetusaika
*tasa-arvo

3

1

1,2

0,4

2 1,3 5 10 (11*)

1
Oppimisprosessin 
ohjaus:
*opettajuus 15 5,9 1 28 (9+) 44 5,9
Tilat:
*materiaali

*op.paikka

14

2

5,5 14 8,8 17 (2+)
3

5,5 45 (51*)

5 (9*)

6,0

Yhteistyö
*kaverit

*ilmapiiri

*muut aikuiset

25

18

1

9,8

7,1

0,4

8

11

44 (19+)

47 (10+)

1

14,3

15,3

0,3

77 (82*)

76 (80*)

2

10,3
(10,1)
10,2
(10,7)
0,3
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Taulukossa ovat ne alueet, joita lapset pitivät tärkeimpinä liittyen esiopetuksen sisältöi-
hin, suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaukseen, tiloihin ja. yhteistyöhön. Lapsista on
tärkeää leikki, vapaa ulkoleikki, liikunta, askartelu sekä tehtävät. Erikseen on mainittu
matematiikka, numeroiden ja kirjoittamisen harjoittelu, oppiminen lukemaan, laskemaan
tai kirjoittamaan. Lisäksi tuli mainintoja muusta tekemisestä, mutta niitä en ole erikseen
liittänyt taulukkoon. Tällaisia mainintoja tuli naamiaisista (11), paljon värittämisestä (9),
yleensä oppimisesta (8), lelupäivästä (8), kirjoista (9), mukavista keittiötöistä (6), rukouk-
sista (6) ja laulamisesta ja soittamisesta (5). Yksittäisinä mainintoina muistettiin ryhmä-
työskentelyn oppiminen, luonnon käsittely, legoilla rakentelu, oma lukutaito ja muille
lukeminen, uimapäivä, joulujuhla, puutyöt, sadut, kellonajat ja hyvät tavat. Esimerkkejä
yksittäisistä kommenteista:

Poika, 2. lk, kyläkoulu: ”Muistan kun Soili opetti miten voi kynä näyttää lötkyltä.”
Tyttö, 3. lk, kyläkoulu: ”Olimme kylväneet auringonkukan siemeniä ja kun ne oli-
vat itäneet minulla meni yksi taimen poikki.”
Tyttö, 2. lk, kyläkoulu: ”Minä muistan kaikista parhaiten kun kävimme kirkossa ja
saimme sieltä munan.”

Toiveita esikouluun liittyen esitettiin 38. Ne liittyivät ulkona olemiseen (olisi pitänyt olla
enemmän pihalla) ja leikkimiseen (että leikitään enemmän ja lisää roolileikkejä). Aikaan
liittyen ei tullut kuin 10 mainintaa: hyvä, kun esikoulua ei ollut joka päivä (2), että olisi
saanut olla useammin (1), oli vain 3 kertaa viikossa (2), kouluaika (2), huono aika (1),
pitemmät päivät (1) ja hauskaa, kun lyhyt päivä (1). Opettajuuteen otettiin kantaa: muka-
vat opettajat tai ohjaajat (34), ope ei opettanut kunnolla (5) ja opettaja oli tyhmä (2). 

Järjestämispaikan suhteen mainittiin esimerkiksi kirjasto (7), sängyn puuttuminen ja
”eskareiden” vähyys. Toivottiin enemmän leluja (19) ja kirjoja (5). Hyvä ruoka mainittiin
viisi kertaa, hyvät ”jäätölöt” kerran, sama aamupala joka päivä kaksi kertaa. Tasa-arvo mai-
nittiin vain kerran siten, että kaikkien lasten pitäisi päästä esikouluun. Tärkeätä ovat kaverit
77:n vastaajan mielestä. Myös lisensiaatin tutkielmassani (Peltonen 1998b, 110–118) sain
saman tuloksen, esiopetuksessa ei viihdytä, jos ei ole kavereita. Yhteistyön sujuminen oli
tärkeää, koululaiset kiusasivat kuuden vastaajan mielestä. Yleensä kiusaaminen mainittiin
kaksi kertaa, samoin kaksi kertaa mainittiin kavereiden puuttuminen, pienempien osaamat-
tomuus leikeissä, poikien sotkeminen ja kaikkien tyttöjen tyhmyys. Kouluavustajan kanssa
oli tylsää kuudella lapsella, tappelu mainittiin viisi kertaa ja open karjuminen viisi kertaa.
Kerran mainittiin aikuisten huutaminen ”täysillä” sekä kun ope heitti pois huonon askarte-
lun sekä toive, että kanssani olisi oltu. Tosi mukava kouluavustaja mainittiin kuusi kertaa
ja se, että oli kivaa 38 kertaa. Tylsää ja tyhmää taas oli 13 vastaajan mielestä. Isonveljen
työharjoittelun koululla ja sylin muisti yksi vastaaja. Liika hälinä häiritsi kahta vastaajaa. 

Aikuisen mielestä lasten painottamat asiat voivat tuntua irrallisilta ja mitättömiltäkin.
Lapsen maailma on kuitenkin erilainen kuin aikuisen ja tämä näkyy myös asioiden paino-
tuksissa. Samoin lisensiaatintyössäni (Peltonen 1998) lapset toivat esiin aikuisesta pieniltä
tuntuvia asioita esiopetuksesta. Dunderfelt (1992) toteaakin, että aikuisen maailmassa on
tärkeää rationaalinen, järkevä ajattelu ja organisointi, mutta lapsi ajattelee hyvin kokonais-
valtaisesti. Lapset luovat tilanteista sisäisiä kuvia ja näistä muodostuu heille tärkeitä asioita
eri tavoin kuin aikuisille. Näin esimerkiksi jäätelön syönti tai valokuvaajan käyminen kou-
lulla on ollut merkittävä tapahtuma jollekulle lapselle ja hän on pystynyt liittämään näistä
tapahtumista jotain oleellista omaan kokemusmaailmaansa. Aikuisen pitäisikin pystyä
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ottamaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen ajattelutapa asioista toimiessaan pienen lap-
sen kanssa.

Tyttöjen ja poikien mielipiteissä esiopetuksesta ei ole suuria eroja. Heillä on saman ver-
ran toiveita esiopetuksen suhteen, leikki, vapaa ulkoleikki ja kavereiden merkitys korostu-
vat. Pojat eivät mainitse niin usein askartelua eivätkä tehtävien tekoa kuin tytöt. Sen sijaan
pojat korostavat liikuntaa tyttöjä enemmän. Matematiikan sisältöalueena tuovat tytöt poi-
kia useammin esille. Samoin opettajan osuus näyttää heille merkittävämmältä kuin pojille.
Tytöt mainitsivat kivan opettajan tai ohjaajan 23 kertaa, pojat 11 kertaa. Opettaja ei opetta-
nut kunnolla 3 tytön ja 3 pojan mielestä. Kahden pojan mielestä opettaja oli tyhmä, kun taas
tytöt toivat esille, että opettajan pitää olla kiltti ja sen, että heitä ei ehditty opettaa. Järjestä-
mispaikkaan pojat toivoivat enemmän leluja hieman tyttöjä useammin, mutta muuten he
kiinnittivät samoihin asioihin huomiota, esimerkiksi ”tietokone oli kiva, ulkoleikkivälineet
puuttuivat, käytiin kirjastossa”. Kaverit olivat kummallekin ryhmälle tärkeitä. Sen sijaan
kivaa oli useamman tytön (23) kuin pojan (15) mielestä. Tylsää ja tyhmää oli kymmenen
pojan mielestä ja kolmen tytön mielestä. Opettajan karjumisen muisti viisi tyttöä ja aikuis-
ten huutamisen yksi tyttö ”aikuiset huusi täysiä”. Kouluavustajan kanssa oli tylsää kolmen
pojan ja kolmen tytön mielestä, mukavan kouluavustajan muisti viisi poikaa ja yksi tyttö.
Tappelun muisti neljä poikaa ja yksi tyttö. Kahden pojan mielestä kaikki tytöt olivat tyh-
miä, kun taas yhden tytön mielestä pojat sotki. (Liite 27. Kolmannen vaiheen tyttöjen ja
poikien vastaukset avoimeen kysymykseen.) 

Kaikista lapsista esiopetusta arvioi hyväksi viisi vastaajaa, yhdeksän vastaajan mielestä
”ei tarttisi lisätä mitään”. Viiden vastaajan mielestä pitäisi itse saada päättää, mitä tekee.
Yhdeksän vastaajaa ei muista mitään saamastaan esiopetuksesta. Kahden lapsen mielestä
olisi kivaa, jos ei tarvitsisi tehdä tehtäviä ja yksi lapsi muistaa ”tippumisen”.

7.2.2.1 Lasten käsitysten vertailua koulutoimen, sosiaalitoimen ja 
seurakunnan esiopetuksesta

Kyläkouluissa esiopetusta saaneet lapset olivat päiväkodissa esiopetusta saaneita tyyty-
väisempiä esiopetukseen. Tämä voi johtua siitä, että osalle heistä esiopetus on ollut
ensimmäinen toiminta, johon he ovat osallistuneet kodin ulkopuolella. Heille esiopetus
on tuonut eniten uusia kokemuksia. Osa heistä ei ole ollut sitä ennen päivähoidossa. Heis-
tä esikoulussa oli paljon kirjallisia tehtäviä ja he olivat oppineet kouluasioita vanhemmil-
ta oppilailta päiväkodissa ja seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneita lapsia enemmän.
Kyläkouluissa esiopetuksessa olleet korostivat pihan hyviä leikkipaikkoja päiväkodissa
esiopetusta saaneita enemmän ja taas päiväkodissa esiopetusta saaneet seurakunnan ker-
hoissa esiopetusta saaneita enemmän. Tämä tulos mukailee 2.2.4 luvussa esiteltyä pienen
koulun fyysistä ympäristöä, fyysinen ympäristöhän on usein luonnollisen hyvä pienelle
oppilaalle. Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten mielestä pihalla oli siis
vähiten hyviä leikkipaikkoja, kuitenkin hajonta vastauksissa oli suuri (s=1.68) johtuen sii-
tä, että seurakunnan kerhoa pidettiin eri kunnissa eri paikoissa, seurakuntasaleissa, kou-
luissa tai esimerkiksi kyläntaloissa. Hajontaa oli tietenkin paljon myös väittämissä, jotka
koskivat kulkemista taksilla tai linja-autolla esikouluun (s=1.78) ja ryhmässä olevaa avus-
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tajaa (s=1.71). Osa lapsistahan ei saanut kuljetusta esiopetukseen ja osalla esikouluryh-
miä ei ollut käytössään lainkaan avustajaa. (Ks. Liite 31. Kyselyjen väittämien t-testien
arvoja.) Varianssianalyysissa F-arvot olivat suurimmat (34,1, p=0.000) väittämissä pihal-
la oli hyviä leikkipaikkoja ja väittämässä opettaja kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni
(F=12,1, p=.000) Kolmannen vaiheen lasten kysely, 4 faktorin varimax-ratkaisu on liit-
teessä 18 ja kolmannen vaiheen lasten kyselyn eri ryhmien faktorien varimax-ratkai-
sut.liitteessä 19. (Keskiarvo- ja hajontaluvut ovat taulukoituna tutkijalla.)

Avoimen kysymyksen osalta kyläkouluissa annettavan esiopetuksen kohdalla näkyvät
erikseen suluissa tähdellä korostettuna Kuusamossa perusturvan järjestämään esiopetuk-
seen kyläkouluissa liittyvät lukumäärät taulukossa 16. Kaikissa eri paikoissa esiopetusta
saaneet lapset, kyläkouluissa, päiväkodeissa että seurakunnan kerhoissa esiopetusta saa-
neet lapset korostivat leikkiä ja vapaata ulkoleikkiä. Kaikille ryhmille oli tärkeää askartelu,
tehtävien teko sekä matematiikka. Kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten muistoissa
painottui erikseen liikunta (21). Liikunnan mainitseminen johtunee siitä, että kouluissa esi-
opetusta saavat lapset ovat liikuntatunnilla alkuopetusluokkalaisten kanssa ja silloin puhu-
taan liikuntatunnista. Päiväkodeissa liikutaan muun toiminnan ohella eikä erikseen puhuta
liikuntatunneista tai liikunnasta. Kuten luvussa 2.2.4 toin esiin, ulkoleikit rauhoittavat lasta
ja suomalaiset opettajat huolehtivat lasten urheilusta ja liikunnasta hyvin. Päiväkodeissa ja
seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneet lapset toivat esille numeroiden harjoittelun ja
kirjaimien harjoittelun useammin kuin kyläkoulujen esioppilaat. Kyläkoulujen esioppilaat
muistivatkin lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan oppimisen. Tässä tullee esille toimin-
nan sisällön nimeäminen eri tavoin, päiväkodeissa ja seurakunnan kerhoissa keskitytään
numeroiden tai kirjaimien harjoitteluun, kun taas kyläkoulujen esioppilaat tekevät luke-
mis-, kirjoittamis- tai laskemisharjoituksia muiden luokkalaisten joukossa äidinkielen tai
matematiikan tunneilla.

Sekä kyläkoulujen, päiväkodin esioppilaiden että seurakunnan kerhojen esioppilaiden
käsitykset esikouluajasta olivat ristikkäisiä. Kaikissa ryhmissä oli niitä, jotka olisivat toi-
voneet esiopetusta useammin viikon aikana, ja toisaalta oli niitä, jotka pitivät hyvänä, että
esikoulua ei ollut joka päivä. Joku olisi halunnut pitemmän esikoulupäivän, jonkun mie-
lestä taas hyvää oli lyhyt päivä. Kyläkoulujen esiopetuksessa olleet lapset toivoivat järjes-
tämispaikkaan enemmän leluja kolmessa vastauksessa ja päiväkodeissa esiopetusta saanei-
den vastauksissa neljä kertaa, seurakunnan kerhoissa seitsemän kertaa. Myös lisää kirjoja
toivottiin kaikissa ryhmissä. ”Tietokone oli kiva” tuli esille kyläkoulujen ja päiväkotien
ryhmissä. Hyvä ruoka mainittiin neljässä vastauksessa kyläkoulujen esioppilailla, yksittäi-
sinä mainintoina mainittiin opettajanpöydät ja ryhmäpöydät. Kirjastossa käynti mainittiin
kahdessa vastauksessa kuten seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneiltakin ja yhdessä:
”huonoa, ettei ollut sänkyä lepäämiseen”. Hyvä ruoka tuli esille vain kyläkoulujen vasta-
uksissa, pienissä kouluissahan on usein oma keittiö, jossa valmistettu ruoka on kodin-
omaista pienistä annosmääristä johtuen. Varsinkin kyläkoulujen oppilaat ottivat kantaa
opettajuuteen (28 kertaa): opettajat ja ohjaajat olivat mukavia (19). Kahden lapsen mielestä
opettaja oli tyhmä ja kuuden lapsen mielestä opettaja ei opettanut kunnolla. Yhden lapsen
mielestä pitäisi kiinnittää huomiota opetukseen ja valvontaan. Päiväkodeissa esiopetusta
saaneista vain yksi toi esille mukavat opettajat, seurakunnan kerhoista tulivat esille muka-
vat ohjaajat 13 kertaa. 

Ilmapiirin tärkeys tuli esille varsinkin kyläkouluissa esiopetusta saaneilta lapsilta.
Yleensä mainittiin, että esikoulussa oli kivaa. Tärkeätä ovat kaverit 44 vastaajan mielestä.
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Tylsää ja tyhmää oli viiden vastaajan mielestä, yhden vastaajan mielestä ”ei kivaa, kun
melutaan, liikaa hälinää”. Kuuden vastaajan mielestä kouluavustajan kanssa oli tylsää, toi-
sen kuuden mielestä kouluavustaja oli tosi mukava. Open karjumisen toi esille viisi lasta ja
sylin yksi lapsi. Päiväkodeissa esiopetusta saaneista kaverit ovat tärkeitä seitsemän vastaa-
jan mielestä, mutta yksi lapsi totesi muiden kiusaavan. Tylsää ja tyhmää taas oli kahden
vastaajan mielestä, yhden vastaajan mielestä leikkihuoneessa oli liikaa melua. Kivaa oli
kahdeksan lapsen mielestä. Seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneista lapsista kaverit
tärkeätä on 25 vastaajan mielestä. Pienemmät eivät osanneet leikkiä ja pojat sotkevat yhden
vastaajan mielestä ja enemmän tyttöjä toivoi yksi lapsi, koska hän oli ainoa tyttö ja sai leik-
kiä yksin. Tylsää ja tyhmää taas oli viiden vastaajan mielestä, kivaa 12 lapsen mielestä. 

Yksittäisistä asioista kyläkouluissa esiopetusta saaneet lapset toivat esille lelupäivän,
jalkapallon, lukemisen ja naamiaiset. Päiväkodeissa esiopetusta saaneet lapset samoin mai-
nitsivat naamiaiset, matematiikan opiskelun toi esille viisi lasta sekä mukavat keittiötyöt
kolme lasta. Kahden lapsen mukaan musiikkia oli paljon sekä tehtiin paljon ja väritettiin
paljon. Päiväunet muisti neljä lasta. Seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneista rukoukset
mainitsi kuusi lasta, samoin naamiaiset. Lelupäivän muisti neljä lasta. Yksi lapsi muisti,
että ”opetettiin väärän mallisia nelosia” ja toinen, että ”pyttyyn ei saa panna liikaa paperia”.
Myös peliautomaatista esitettiin toive ja huomattiin ulkoleikkivälineiden puuttuminen (2
vastaajaa).

Esikoulua kohtaan esitettiin toiveita. Kaikkien ryhmien toiveet liittyivät leikkimiseen
(että leikitään enemmän) tai ulkona olemiseen (“olisi pitänyt olla enemmän pihalla”) Kylä-
kouluissa esiopetusta saaneilta lapsilta yksittäisinä toiveina esitettiin läksyjä (“olisin
halunnu saaha”), puukäsitöiden lisäämistä ja korkeushyppypatjoja lisää. Päiväkodeissa esi-
opetusta saaneilta lapsilta tuli toive paremmista aiheista ja siitä, että olisi haluttu ottaa koira
mukaan. Samoin seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneilta lapsilta tuli toive paremmista
aiheista, luontoaiheesta sekä siitä, että opetus olisi ollut enemmän koulun kaltaista, jossa ei
saa valita tekemistään. Toivottiin myös, että tytöt olisivat saaneet pelata enemmän jääkiek-
koa. Kahden vastaajan mielestä uskontoa oli liikaa ja kaksi toivoi enemmän karkkipäiviä.

Kyläkoulussa esiopetusta saaneiden lasten kommentteja:
Tyttö, 3. lk.: ”Saimme kolme kirjaa, lähtölaskenta, reppukirja ja salainen maa.
Ensimmäisenä päivänä sain kaverin, jonka nimi on Eveliina. Olen sen kanssa vie-
läkin koulussa.” 
Tyttö, 4. lk.: ”Minun mielestä siellä oli tosi kivaa, koska siellä sai leikkiä ja koska
olin odottanut esikoulua niin pitkään. Eniten minulla jäi mieleen ne kaikki kivat
pelit.” 
Poika, 2. lk.: ”Kun minä ja Jere saatiin leipoa Astan kanssa.”
Tyttö, 2. lk.: ”Neliötehtävä ja kolmiotehtävä.” 
Poika, 1. lk.: ”Autojen rekistereiden kirjoittaminen.” 
Tyttö, 4. lk.: ”Minusta meitä olisi pitänyt opettaa enemmän! Koska me olimme
aina keskenämme!”.
Poika, 4. lk.: ”meillä ei ollut opettaja luokassa juuri koskaan. Useimmiten lei-
kimme vain jotain eikä opettaja tiennyt siitä mitään kun ei käynyt luokassa.” 
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Tyttö, 4. lk.: ”No, me saatiin leikkiä mutta opetus oli (onneksi) melkein pelkkää
väritystehtäviä ja silloin jos oli tylsiä karattiin leikkimään eikä apuope väittänyt
vastaan.”
Poika, 4 lk.: ”Kun oltiin välitunnilla laavahippaa.”
Poika, 4 lk.: ”Minä sain joka päivä Thomakselta turpiin.” 
Tyttö, 1. lk.: ”esikoulussa oli kiva ola minä haluaisin olla esikoulussa” 

Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten kommentteja:
Tyttö, 2. lk.: ”Matikka oli kaikkein paras! Äidinkieli oli tosi tyhmä!” 
Tyttö, 6. lk.: ”Opeteltiin numeroita valmiiksi tehtyjen numeroiden päälle. Meille
kerrottiin tarinoita ja niistä piti piirtää kuva. Meillä oli tehtäväkirjat, joista oli pii-
rustus- ja numerotehtäviä. Isommat koululaiset olivat välitunnilla eri aikaan kun
me. Ruokailimme koulun ruokalassa eri aikaan kun vanhemmat oppilaat.” 
Tyttö, 1. lk.: ”Oli kiva kirjoittaa ja laskea paperille. Sai tehdä paperilla tehtäviä.
Siellä oli maailman hauskimmat tehtävät. Siellä oli maailman parhaat laskut.” 
Tyttö, 4. lk.: ”Kun opettaja kertoi tarinan linnusta joka lauloi.”
Poika, 6. lk.: ”Esikoulussa opin, että, millaista on peruskoulussa, sillä se oli aivan
kuin koulu.”

Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten kommentteja:
Poika, 4. lk.: ”Esikoulu oli tarpeeksi hyvä! Oli kivaa käydä esikoulua!” 
Tyttö, 6. lk.: ”Oltaisiin voitu leikkiä enemmän ryhmäleikkejä. Monet lapset leikki-
vät yksikseen, mutta siihen ei kiinnitetty huomiota. Olisi voitu olla enemmän
ulkona. EMME KOSKAAN OLLEET ULKONA!” 
Poika, 1. lk.: ”pääsiäinen oli kiva me tehtiin pupu. Oltiin kamalan harvoin ulkona,
siellä ei ollut muuta kuin jalkapallokenttä ja verkoissa ei saanut kiipeillä. Keinut ja
muuta olisi ollut kiva!” 
Tyttö, 3. lk.: ”Esteri ja minä olimme melkein parhaimmat kaverit siihen aikaan.”
Tyttö, 1. lk.: ”Oltiin majaniemessä.”
Tyttö, 4. lk.: ”Muistan sen kun askartelin leipää, ja siitä tuli huono, ja väliaikane
oppettaja heitti sen roskiin ja teki munulle itse uuden.”
Poika, 3. lk.: ”Kun me tehtiin jalkapallo muotoisia kelloja!”
”opettajan pitää olla kiltti” 
”minua ei ehditty opettamaan kauheasti, Tarja-tädistä en pidä”.

Kaikkia ryhmiä vertailtaessa seurakunnassa esiopetusta saaneet lapset esittävät eniten toi-
veita esiopetukseen. Liikunta sisältöalueena korostuu kyläkouluissa esiopetusta saaneilla
lapsilla, samoin leikki. Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneet lapset eivät mainitse
kertaakaan lukemaan, laskemaan tai kirjoittamaan oppimista kuten muissa ryhmissä esi-
opetusta saaneet lapset. Kavereiden merkitys korostuu seurakunnan ja kyläkoulujen anta-
massa esiopetuksessa. Päiväkodissa esiopetusta saavat lapset ovat useimmiten olleet päi-
väkodissa jo aiemmin ja kaverisuhteet ovat jo vakiintuneet, joten kavereiden merkityk-
seen ei kiinnitetä enää kovin paljon huomiota. Samoin opetuspaikkaan ei päiväkodeissa
saadun esiopetuksen suhteen kiinnitetty huomiota. Päiväkotien materiaali ja tilat ovat
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useimmiten samankaltaiset. Kouluissa taas esiopetuksessa käytettävät tilat ja materiaali
voivat vaihdella paljonkin. Päiväkotien opettajista ei tullut kuin yksi maininta. Päiväko-
deissa esiopetusta saavien lasten kanssa työskentelee useampi aikuinen kuin muissa pai-
koissa ja tämä vaikuttanee lasten mielipiteiden määrään opettajista.

7.2.3 Vanhempien mielipiteet

Samojen perheiden lapset ja vanhemmat vastasivat kyselyyn. Vanhempien vastausmäärä
oli 318 kappaletta pienempi kuin lasten vastausten määrä. Lapset täyttivät lomakkeen
koulussa opettajien ohjauksessa ja vastaukset palautettiin keskitetysti koulusta yhdessä
kirjekuoressa, sen sijaan jokainen vanhempi palautti itse vastauksensa valmiiksi makse-
tussa kirjekuoressa. (Ks. liite 13, kolmannen vaiheen vanhemmat kunnittain ja kouluit-
tain sekä lasten opettajien ammatit.) Kuitenkin vanhempien vastauksia saatiin 18 eri kun-
nasta ja 88 (85 prosenttia 103 koulusta) eri kouluun kuuluvien lasten vanhemmilta, joten
siten vastausprosentti on hyvä (tarkemmin luvuissa 6.2 ja 6.4).

Vanhempien mielestä sisältöalueina korostuivat käytöstavat ja tapakulttuuri sekä sosiaa-
linen kasvatus ja ruokailutottumukset. Vanhemmat kokivat, että lasten ongelmat voidaan
kartoittaa entistä aikaisemmin ja lasta voidaan auttaa aikaisemmin. Paikallisten olosuhtei-
den huomioimista pidettiin välttämättömänä. Pedagogiikassa korostui lasten oma tekemi-
nen ja valinnat. Esiopetuksella tulee olla oma opetussuunnitelma ja tavoitteet. (Kaikkien
edellä mainittujen väittämien keskiarvot olivat välillä 4.00–4.51). Tietotekniikkaa ja vies-
tintäkasvatusta ei koettu tärkeäksi sisältöalueeksi (x=2.08).

Vanhemmat ovat olleet aika tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen. Järjestämispaikkaa
arvioidessaan vanhemmat pitivät ympäristön viihtyisyyttä, pihapiiriä, opetustiloja ja kalus-
toa melko hyvinä. (Keskiarvot välillä 3.41–3.90.) Sen sijaan avustavan henkilökunnan
määrään ja kyydityksen järjestämiseen ei oltu tyytyväisiä. (x=2.98 ja x=2.89). Vanhempien
käsitykset olivat jokseenkin yhteneväiset. Tärkeistä ja vähemmän tärkeistä sisältöalueista
oltiin samaa mieltä. Hajontaa vastauksissa oli vähiten ruokailutottumusten korostamisessa
sekä sosiaalisen kasvatuksen, käytöstapojen ja tapakulttuurin painottamisessa sisältöalu-
eina. Väittämissä ”Kyyditys on järjestetty kunnan toimesta” sekä ”avustavan henkilökun-
nan määrä” oli eniten hajontaa. Tämä johtuu siitä, että kyyditys on järjestetty toisissa kun-
nissa, toisissa ei, samoin avustavan henkilökunnan määrä on vaihteleva eri kunnissa.
Yleensä hajonta oli melko pientä, eniten hajontaa oli hallintoon liittyvissä väittämissä.
Hajontaa oli tasaisesti eri väittämissä arvon yksi yli. Alle yhden hajonta oli monessa sisäl-
töalueeseen ja järjestämispaikkaan liittyvässä väittämässä. (Keskiarvo- ja hajontaluvut tau-
lukoituna ovat tutkijalla.)

Vanhemmille osoitetusta kyselystä tein faktorianalyysin 9 faktorille maximum likeli-
hood -menetelmällä. Faktoreiden lukumäärän arvo testissä oli 1.702. Vielä 13 faktorin omi-
naisarvo oli yli yhden, mutta koska viimeisten faktoreiden useimpien muuttujien latausar-
vot olivat pieniä, päädyin 9 faktorin varimax-ratkaisuun. Faktorit nimesin useiden tälle fak-
torille latautuneiden muuttujien avulla. Lisäksi nimeämisessä käytin apuna esiopetuksen
laatukuviota.
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Ensimmäisen faktorin korkeimmat lataukset olivat seuraavat (|a| > 0.45):

Muuttujat käsittelivät esiopetuksen sisältöalueita, joten luonteva nimi on ”Sisältöalueet”.
Toisella faktorilla latautuivat voimakkaimmin muuttujat (|a| > 0.45):

Toisen faktorin muuttujat (|a| > 0.45) käsittelivät kalustoa, opetustiloja, rakennusten kun-
toa ja opetusvälineitä, joten selvä nimi faktorille on ”Fyysiset puitteet”.

Kolmas faktori muodostui seuraavista muuttujista (|a| > 0.45):

Kolmannen faktorin muuttujat (|a| > 0.45) käsittelivät hallintosuhteita ja päätöksen teke-
misestä kunnassa. Kolmas faktori on nimeltään ”Hallinto ja yhteistyö”.

Neljännen faktorin muuttujilla on korkeat latausarvot:

Muuttujat selittävät kyydityksen järjestämistä. Neljännen faktorin nimeksi tulee ”Kun-
nan järjestämä kyyditys”.

Viidennen faktorin muuttujien lataukset olivat seuraavanlaiset (|a| > 0.45):

Muuttujissa käsiteltiin opetussuunnitelman ja opettajien koulutustaustan yhtenäisyyttä.
Nimeksi viidennelle sopii ” Esiopetuksen yhtenäisyys”.

Kuudennen faktorin muuttujat (|a| > 0.45) käsittelivät esiopetuksen järjestämistä.
Nimenä kuudennella on ”Suhtautuminen esiopetuksen järjestämiseen”.

käytöstavat ja tapakulttuuri
kestävän kehityksen periaate
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
ruokailutottumukset
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
turvallisuuskasvatus (esim. liikennekasvatus)
sosiaalinen kasvatus
kansainvälisyys, monikulttuurisuus
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen
tiedollinen kasvatus
matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittäminen

,700
,670
,629
,616
,604
,595
,585
,574
,519
,462
,452

kalusto
opetustilat
sosiaaliset tilat
rakennuksen/rakennusten kunto
opetusvälineet

,855
,799
,767
,693
,646

hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet hyvät
esiopetuksen järjestäminen on perustunut pääasiassa yhteistyöhön
esiopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta järjestettäessä on otettu huomioon
esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan päättää kunnissa

,706
,577
,538
,506

kyyditys esiopetukseen on järjestetty kunnan toimesta
kunnan järjestämä esioppilaiden kyyditys tarvittaessa

,911
,857

esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen
esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa tärkeää
esiopetuksella on oltava oma opetussuunnitelma ja tavoitteet

,698
,694
,465

vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen
esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia
esiopetusta arvostetaan kunnassamme

,577
–,514
,453
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Seitsemäs faktori koostui seuraavista muuttujista (|a| > 0.45):

Muuttujat käsittelivät lasten omaa tekemistä ja valintoja sekä tutkivaa ja kokeilevaa otet-
ta oppimiseen. Kumpikin työtapa kuuluu aktiiviseen oppimiseen, siis nimi on ”Aktiivi-
nen oppiminen”.

Kahdeksannessa faktorissa olivat mukana seuraavat muuttujat (|a| > 0.45):

Muuttujissa käsiteltiin pihapiirin ja ympäristön viihtyisyyttä; nimeksi kahdeksannelle
”Ympäristön viihtyisyys”.

Yhdeksäs faktori koostuu seuraavasta muuttujasta (|a| > 0.45):

Samalle faktorille latautui myös ”esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen”, mutta koska lataus-
arvo jäi alle rajaksi asetettua arvoa, se jätettiin pois. Nimi faktorille on ”Atk-opetuksen ja
viestintätekniikan tärkeys”.

Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu on liitteenä 16. 
Vanhemmilta kysyttiin avointen kysymysten avulla esiopetuksen parhaita puolia, puut-

teita sekä muita mieleen tulevia seikkoja. Pyydettiin myös esittämään toiveita kunnan päät-
täjille ja opettajankoulutuslaitokselle. Vanhemmista noin ¾ vastasi avoimiin kysymyksiin.
Vastauksissa korostuivat samat asiat, esimerkiksi kuljetuksen järjestämiseen otettiin kantaa
sekä puutteena että toiveena. Seuraavasta taulukosta selviää, kuinka moni vanhempi mai-
nitsi yhden tai kaksi tärkeää asiaa kysytyiltä alueilta (Liite 8. Kolmannen vaiheen kysely
vanhemmille).

Taulukko 16. Vanhempien (n=427) vastauksien lukumäärä avoimiin kysymyksiin.

Seuraavan sivun taulukossa näkyvät vanhempien käsityksistä eniten esille tulleiden asioi-
den frekvenssit. Parhaana asiana esiopetuksessa korostui 169 vanhemman vastauksessa
lapsen oppiminen olemaan ryhmän jäsen (sosiaalinen kasvatus) sekä 115 vastauksessa
valmius kouluunlähtöön. Oma-aloitteisuus oli kasvanut (16) ja lapsi oli oppinut noudatta-
maan ohjeita (8). Leikki oli ollut parasta (7), hyvää oli myös numeroiden ja aakkosten
oppiminen (13) sekä keskittymiskyvyn paraneminen. 

tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen osuus esiopetuksessa
lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus

,937
,552

pihapiiri
yleensä ympäristön viihtyisyys

,685
,675

tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka ,463

Avoimet 
kysymykset

Parasta lapsen 
esiopetuksessa

Puutteet esiope-
tuksessa Toiveita kunnalle Toiveita opetta-

jankoulutukselle Muita seikkoja

1. asia 2. asia 1. asia 2. asia 1. asia 2. asia 1. asia 1. asia 2. asia
Vastausten 
lukumäärä 363 218 268 72 269 95 202 230 82

Puuttuu 66 211 161 367 160 334 227 199 347
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Muina seikkoina haluttiin korostaa leikin merkitystä (30) sekä yksilöllisyyden huomioi-
mista (8):

”lasten yksilöllisyyttä pitää kunnioittaa. Esiopetus on lapselle mahdollisuus oppia
ja oivaltaa, se ei saa olla tasapaksua pakkopullaa”
”yksilöllisyys on voimavara → antaa kehittyä → suunta elämälle sen mukaan → ei
muottiin ajamista” 
”lapsen luovuuden säilyttäminen. Älkää yrittäkö tunkea jokaista persoonaa saman-
muotoiseen purkkiin. Rohkaiskaa lapsia luovuuteen ja omiin mielipiteisiin ja
omaan ajatteluun. Älä purista perhosta liian tiukkaan nyrkkiin. Siltä menee siivet
poikki. Kirj. K. Lindén.”
”Ryhmään tottuminen. Erilaisuuksien hyväksyminen. Ei saisi kasvattaa lasta
samaan muottiin. Mainoksien mukaan juoksijoiksi. Oman pään käyttö sallittua.”

Yksi vanhempi esitti kunnalle toiveen yksilöllisestä opetuksesta. Puutteena seitsemän
vanhempaa esitti, että yksilöllisyyttä ei ollut huomioitu, ja kaksi vanhempaa, että lapsen
kognitiivisesti korkeaa osaamistasoa ei ollut huomioitu. Opettajankoulutuslaitokselle esi-
tettiin toive esiopetuksesta leikinomaisena toimintana 25 kertaa sekä korostettiin, että
”kuusivuotias on lapsi ja saa olla” 16 kertaa. Muina seikkoina tuotiin esille neljä kertaa, että
esiopetuksella täytyy olla omat tavoitteet, esiluokka ei ole ensimmäinen luokka, sekä
kolme kertaa, että lapsi täytyy huomioida lapsena, ei aikuisen tavoitteiden mukaisena.
Neljä kertaa esitettiin, että ”esiopetus on liian teoreettista, ihminen on huomioitava koko-
naisuutena”. Puutteena tuli esille kerran, että suunnitelmat ja käytäntö ovat liian kaukana
toisistaan. Puutteeksi nähtiin seitsemän kertaa, että esiopetus on liian koulumuotoista ja
pelättiin liiallista koulumaisuutta yhden kerran. Sisältöön liittyen kunnalle esitettiin toive
neljä kertaa, että esikoulu ei saa kehittyä liian koulumaiseksi. 

Muina seikkoina nähtiin tärkeäksi esikouluun liittyvä aika. Kolme päivää koulua vii-
kossa riittää 16 vanhemman mielestä. Kunnalle toiveena saman asian esitti 18 vanhempaa.
Yksi vanhempi esitti puutteena sen, että esikoulua järjestettiin useammin kuin kolmena päi-
vänä. Puutteeksi 33 vanhempaa koki, että esikoulua järjestettiin liian harvoin. Kolme van-
hempaa esitti muina seikkoina, että esiopetus pitää järjestää joka päivä. Toisaalta parhaana
asiana kahdeksan vanhempaa koki, että esiopetusta saatiin vain lyhyenä aikana viikosta.
Haluttiin muina seikkoina, että esikoulu säilyy vapaaehtoisena lapselle (9) sekä kunnalle
toiveena (4 kertaa), opettajankoulutukselle kerran. Vanhemmat esittivät oppivelvollisuu-
den alkamista seitsenvuotiaana toiveena kunnalle kolme kertaa, muina seikkoina kuusi ker-
taa. Yksi vanhempi ihmetteli, miksi esiopetus ei lyhennä opetusvelvollisuutta koulutuksen
toisesta päästä.

Yksittäisissä vastauksissa tuli esille myös koulun alkamisaika: myöhempi alkamisaika
muina seikkoina (2) ja puutteena (4), toiveena kunnalle (1), aikainen herätys ja liian pitkä
päivittäinen aika esikoululaisella puutteena (8). Samaa alkamisaikaa muun koulun kanssa
taas esitti yksi vanhempi toiveena kunnalle. Kunnalta toivottiin lyhennettäväksi kyydityk-
siin liittyvää pitkää odotusaikaa (1).

Parasta esiopetuksen opettajuudessa olivat 12 vanhemman mielestä olleet hyvät ja moti-
voituneet opettajat/ohjaajat. Muissa seikoissa yhdeksän vanhempaa korosti opettajan päte-
vyyttä sekä opettajan kykyä huomata lapsen erityisvaikeudet (7) sekä erityisopetuksen jär-
jestäminen  kerran. Myös opettajankoulutukselle esitettiin toive opettajan kyvystä huomata
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lapsen erityisvaikeudet 9 kertaa. Parhaana asiana esiopetuksessa neljä vanhempaa koki,
että ongelmakohdat ovat tulleet esille ajoissa. Seuraavassa esimerkki yhdestä vastauksesta:

”Itselläni on tavattoman mukavat muistot esiopetusryhmästä ja sen erityislastentar-
hanopettajasta. Häneltä saimme apua ja tietoa asian eteenpäinviemiseksi ”lievässä
häiriötapauksessamme”. Ilman häntä ja esikoulua asia olisi jäänyt hoitamatta.
Kouluunmeno 1. luokalle olisi ollut ”shokki” ilman tätä ”pehmeää laskua”. Esi-
koulu on ikään kuin ”seula” pidemmällä aikavälillä esim. koulukypsyyttä mietittä-
essä. Neuvolakerroilla asioita ei pysty havaitsemaan samalla tavalla.”

Puutteena kaksi vanhempaa koki, että erityisvaikeuksia ei ollut saatu esiin eikä selvi-
tetty. Kunnalle toiveena esikoulun opettajan pätevyys esitettiin 17 kertaa. Yksi vanhempi
kiitti kuntaa hyvistä, pätevistä opettajista. Puutteeksi esitti 11 vanhempaa opettajan epäpä-
tevyyden, yhdeksän opettajan taidottomuuden ja neljä opettajan haluttomuuden. Opettajan-
koulutuslaitokselle 14 vanhempaa esitti, että esiopettajalla on oltava vähintään lastentar-
hanopettajan koulutus tai että mieluummin opettaja olisi lastentarhanopettaja. Luokanopet-
tajia esiopettajaksi toivoi kahdeksan vanhempaa. Yleensä alkuopettajien pätevyyttä ja kou-
lutuksen tärkeyttä korosti 29 vanhempaa. Kahdeksan vanhemman mielestä muukin kuin
okl:n koulutus kelpaa. Kolmen vanhemman mielestä opettajien olisi oltava sydämeltään
lastenhoitajia, ei opettajia. Soveltuvuuteen olisi viiden vanhemman mielestä kiinnitettävä
enemmän huomiota. Samaa koulutusta kaikille esiopettajille toivoi seitsemän vanhempaa.
Opiskelijoita harjoittelijoiksi maaseudulle toivoi viisi vanhempaa. Täydennyskoulutusta ja
ammattitaidon ylläpitämistä okl:ltä toivoi neljä vanhempaa sekä lisämahdollisuuksien
antamista koulutukseen kaksi vanhempaa. Saman verran vanhempia (4) esitti, että okl:n ei
pidä hyväksyä ”eskarilaisia” 1–2-luokkaan.

Järjestämispaikan suhteen muina seikkoina 22 vanhempaa mainitsi opetusryhmän koon.
Opetusryhmä ei saa olla liian iso. Puutteeksi esitettiin suuri ryhmäkoko 23 kertaa.
Kunna1le toiveena ryhmäkoko mainittiin 12 kertaa. Yhdeksän vanhempaa näki puutteena
esiopetuksen yhdysluokan yhteydessä (”omaa esiopetusryhmää ei saatu, liian vähän oppi-
laita”). Esioppilaiden oma ryhmä esitettiin toiveena kunnalle 16 kertaa. Parhaana asiana
esitti kaksi vanhempaa, että esiopetus oli järjestetty ensimmäisen ja toisen luokan kanssa
yhdessä. Vanhempien mielipiteissä tuli esiin samanlainen suhtautuminen yhdysluokkiin,
jonka Mason ja Burns (1997, 21) sekä Veenman (1995, 322–324) esittävät yhdysluokkaan
suhtautumisesta (luvussa 2.2.4) eli yleensä vanhemmat ja opettajat haluavat perinteisen
yksiasteisen luokan. 16 vanhempaa toivoi, että esikoulu järjestetään omassa (kylä)kou-
lussa. Neljä vanhempaa näki puutteena esiopetuksen puuttumisen omalta kyläkoululta.
Muina seikkoina mainittiin kerran, että esiopetus kuuluu kouluympäristöön ja sama toive
esitettiin kunnalle kolme kertaa. Toisaalta kunnalle esitettiin toive neljä kertaa, että esikou-
lua ei järjestetä koulun yhteyteen. Parhaana asiana seitsemän vanhempaa koki, että opetus
järjestettiin lapsen tulevassa koulussa. Huonot tilat nähtiin puutteeksi 33 kertaa ja kunnalle
esitettiin toiveena paremmat tilat yhdeksän kertaa. 

Lisäksi yksittäisissä vastauksissa tuli esille päivähoidon osuus. Parhaana asiana mainit-
tiin hoito samassa paikassa (2), iltapäivähoito (1) ja esiopetus päiväkodissa (1). Muina seik-
koina esiopetusta toivottiin päivähoidon yhteyteen (2) sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjes-
tämistä kouluun (2). Kunnalle esitettiin toive mahdollisuudesta iltapäivähoitoon viisi ker-
taa sekä iltapäiväkerhotoiminnasta koulussa kerran. Puutteena iltapäivähoidon puute esitet-
tiin kerran, samoin aamupäivähoidon puute kerran. Toisaalta haluttiin pitää koulu ja hoito-
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paikka erillään (1). Haluttiin myös, että päivähoidon ulkopuolisille lapsille annetaan mah-
dollisuus päästä esikouluryhmään (1). 

Muina seikkoina kunnalle esitettiin toive kuljetuksen järjestämisestä 21 kertaa. Puut-
teena kuljetuksen järjestäminen koettiin 34 kertaa. Kunnalle toiveena maksuton kuljetus
tuli esille 53 kertaa. Yksi vanhempi kehui kuntaa kuljetuksen järjestämisessä. Puutteena
kunnan päättäjille esitettiin myös avustajien puuttuminen: vähän henkilökuntaa 22 kertaa.
Muina seikkoina toivottiin myös lisää henkilökuntaa kunnalta viisi kertaa sekä erikseen
ammattitaitoisia avustajia, lasten-/lähihoitajia viisi kertaa. Samaa kouluavustajaa koko
vuodeksi toivoi kolme vanhempaa. Kiertävää esikouluopettajaa avuksi kyläkouluihin toi-
voi yksi vanhempi. Lapsiin enemmän panostamista kunnalta toivoi 14 vanhempaa. Rahaa
materiaaleihin kunnalta esitti 13 vanhempaa sekä muina seikkoina opetusrahojen eriyttä-
mistä kaksi vanhempaa. Yhden vanhemman mielestä kunta on kohdistanut säästöt liikaa
lapsiin. Henkilöstön lisäämistä esitti 16 vanhempaa. Opettajankoulutuslaitokselle esitettiin
toive ammattitaitoisesta henkilökunnasta kaksi kertaa.

Lasten tasa-arvo saada esiopetusta sivukylillä kuten keskustassa (niin maaseudulla kuin
kaupungissakin) korostui vastauksissa muina seikkoina 23 kertaa. Puutteena mainittiin
myös syrjäkylien lasten epätasa-arvo saada esiopetusta seitsemän kertaa. Kunnalle esitet-
tiin toive saada kaikille samanlaatuista esiopetusta 68 kertaa. Opettajakoulutukselle esitet-
tiin toive yhtenäisestä ja tasa-arvoisesta esiopetuksesta kahdeksan kertaa. Parhaana asiana
koki neljä vanhempaa, että oli edes yritetty järjestää haja-asutusalueen lapsille jotain
tasa-arvon vuoksi.

Parasta yhteistyössä oli ollut tutustuminen tuleviin luokkakavereihin 32 vanhemman
mielestä sekä uudet kaverit (30). Kaverien tärkeyttä korosti kaksi vanhempaa muina seik-
koina. Puutteena mainitsi 28 vanhempaa, että ei saa tarpeeksi palautetta lapsesta. Puutteena
mainittiin myös, että vanhempien toiveita ei aina kuunnella (1) ja että vanhemmat on jätetty
pois, kun opettaja on keskustellut tulevan opettajan kanssa lapsen kehityksestä (1). Yhden
vanhemman mielestä parasta esiopetuksessa oli ollut, että hän oli saanut tietoja lapsen sen-
hetkisestä oppimistaidosta ja sopeutumisesta ja yhden mielestä yleensäkin yhteydenpito
opettajan kanssa oli ollut parasta. Kunnalle esitettiin toive vanhempien paremmasta huomi-
oon ottamisesta kolme kertaa. Puute oli myös, että esiopettaja ja ”varsinainen” opettaja
eivät olleet yhteistyössä (3). Myös okl:lle esitettiin toive yhteistyön lisäämisestä esiopetta-
jien ja opettajien välille.

Parasta esiopetuksessa kokonaisuutena oli kymmenen vanhemman mielestä se, että ope-
tus oli hyvää (”kaikki oli ok”). Muissa seikoissa viiden vanhemman mielestä nykyinen käy-
täntö oli aika hyvä. Puutteena kolme vanhempaa näki, että esiopetuksen taso oli ollut vaa-
timaton. Kolmen vanhemman mielestä lapsi ei ollut saanut lainkaan opetusta. Kunnille esi-
tetyissä toiveissa kolmen vanhemman mielestä pitää jatkaa yhtä tasokasta esiopetusta.
Kunnalle tulevissa toiveissa viiden vanhemman mielestä seurakunnan kerhot riittävät sekä
muina seikkoina esitettiin seitsemän kertaa, että nykyinen kerhosysteemi riitti. Yhden van-
hemman mielestä esiopetuksesta on tehty liian suuri numero, yhden mielestä kokemuksia
tulisi hyödyntää enemmän ja yhden mielestä esiopetus ”on hieno homma, olen itsekin käy-
nyt”. 
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”Kunnassa muut kuin pedagogiset tai lapsikeskeiset muovaavat esiopetuksen syn-
tyä. Esim. kenelle tulee saada työpaikka, mikä rakennus tulee kunnostaa (muusta
viasta) ja saada siihen toimintaa. Toimikuntia esiopetuksen (sisällön suhteen) jär-
jestämiseksi tulee ja menee. Verissäpäin ”neuvotellaan” saadaan kompromissi,
mutta vääränlainen → uusi toimikunta → uusi työmäärite = lopulta kunnanhallitus
sivistyslautakunta ja valtuusto päättävät poliittisesti miten tehdään ja koulutetut
asiantuntijat LTO, KK, 15 ov 35 ov jätetään omaan arvoonsa. Kyllä me viisaat
poliitikot tiedämme. Hoitakaa te tytöt vaan lapsia. Että silleen varmaan monessa
kunnassa Suomen maassa”
”Esikoulua oppimisongelmaisten tien tasoittajaksi tarvitaan. Mutta perheen kulje-
tus estää työssäkäyvien vanhempien ja metsäkulmalaisten, huonompiosaisten (ei
autoa – ei halua hoitaa lapsia) pääsyn esikouluun. Vaarana, että esiopetuksesta
tulee varakkaiden, kauniiden ja rohkeiden koulutuspaikka, joka nostaa älykkäitä
lapsia ja painaa niitä, jotka eivät pääse ko. opetukseen ja kiihdyttää jakoa A ja B
kansalaisiin.”
”meillä on paljon uusia häiriköitäkin, jotka ovat kasvatustieteen hallitsevien van-
hempien lapsia. Tämä joukko kasvattaa lapsia esiopetuksessa, päiväkodissa ja
omat lapset eivät ole saaneet riittävää kodin turvaa. Nyt kun esiopetus on tehty
pakolliseksi ei enää kukaan voi katsoa ja huolehtia ja kasvattaa 6 v kotona, vaikka
ehkä oma koti esikuvaltaan ja kasvatusperiaatteiltaan olisi parempi kasvupaikka
6-vuotiaalle kuin esikoulu jossa taitamattomat lapset suurena joukkona hälisevät
jonnin joutavia. Ei saa lyhentää lapsuutta. Seuraavaksi esikoulu ikää alennetaan ja
niin vähitellen vanhempien oma vastuu tiivistyy imetysikään.”
”Meidän kaupungissa tuntuu, kuin 3 miestä päättäisivät asioista: koulutoimenjoh-
taja, kaupunginjohtaja ja sosiaalijohtaja. Lisäksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen
puheenjohtajat ovat miehiä → esiopetukseen suhtaudutaan nihkeästi. Se on vain
kunnan taloutta rasittava menoerä. Tärkeämpiä ovat kaikki tuottamattomat raken-
nukset ja niiden rakentaminen.” 

7.2.3.1 Vanhempien käsitysten vertailua koulu- ja sosiaalitoimen sekä 
seurakunnan esiopetuksesta

Esiopetuksen kuulumista koulutoimeen kannattivat eniten koulutoimen vanhemmat
(x=4.39) ja esiopetuksen järjestämistä vaativat sosiaalitoimen ja seurakunnan esiopetusta
saaneiden lasten vanhemmat. Kyyditys oli järjestetty kunnan toimesta ja esiopetusta
arvostetaan kunnassamme -väittämissä koulutoimen vanhempien testiarvot olivat kor-
keimmat, samoin kuin väittämässä Hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisessä ovat
olleet hyvät (ks. Liite 31. Kyselyjen väittämien t-testien arvoja). Varianssianalyysissa
F-arvot olivat korkeimmat väittämissä Kyyditys oli järjestetty kunnan toimesta (F=35,4)
ja Esiopetus kuuluu koulutoimeen (F=11).

Faktoroinnit 9 faktorin mukaan erikseen kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten van-
hemmille, päiväkodeissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmille, seurakunnassa esiope-
tusta saaneiden lasten vanhemmille ja koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti järjestämää esi-
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opetusta saaneiden lasten vanhemmille (Kuusamo) ovat liitteenä 17. Kaikkien vanhempien
asennemittarissa sisältöaluetta koskevaan faktoriin tuli mukaan käytös, kestävä kehitys,
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen, ruokailutavat, kouluvaikeuksien tun-
nistaminen ja lasten auttaminen entistä aikaisemmin, turvallisuuskasvatus, sosiaalinen kas-
vatus, kansainvälisyys, taidekasvatus, tiedollinen kasvatus sekä matematiikan, lukemis- ja
kirjoitustaitojen kehittäminen. Sen sijaan tietotekniikka- ja viestintäkasvatus tuli omaksi
faktorikseen ja se latautui samalle muuttujalle kuin esiopetuksen kuuluminen sosiaalitoi-
meen. Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilla kuten yhteisesti koulu- ja
sosiaalitoimen järjestämää esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilla tietotekniikka ja vies-
tintäkasvatus painottui samaan faktoriin kuin kansainvälisyys, taide, kestävä kehitys ja
eurooppalainen identiteetti. Kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilla tieto-
tekniikka ja viestintäkasvatus painottuivat omaksi alueekseen. Samaan faktoriin painottui
myös terveydenhoidon tärkeys, mutta se jätettiin pois pienen latausarvonsa vuoksi (.401).
Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilla samoin kuin kyläkou-
lussa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilla tietotekniikka ja viestintäkasvatus painot-
tuivat samaan faktoriin, mutta lisäksi painottuivat esiopetuksen kuuluminen sosiaalitoi-
meen ja terveydenhoito. Kaikilla ryhmillä erottui omaksi faktorikseen kyydityksen järjes-
tämisasia (ks. liite 17. Kolmannen vaiheen vanhempien kyselyn eri ryhmien faktorien vari-
max-ratkaisut). 

Avoimien kysymysten vastauksissa kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhem-
mat, samoin kuin sosiaalitoimessa esiopetusta saaneiden vanhemmat ja seurakunnan ker-
hoissa korostivat sisältöalueena sosiaalista kasvatusta, ryhmän jäseneksi kasvamista ja
kouluvalmiuksien kehittämistä Seurakunnassa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien
mielestä lasten kouluunlähtövalmius kerhoissa oli parantunut. 

Koulutoimen vanhemmat:
Inhimilliset arvot =Yhteiskunnan muuttuminen (muuttuminen lähtee kotoa ensisi-
jaisesti, sitten esikoulu ja koululaitos tulisi kasvattaa toisesta välittämiseen eikä
niinkään toisten voittamiseen. Muistan omalta kouluajaltani kauhulla hiihtokilpai-
luja: Verenmaku suussa ja silti viimeinen!” 
”Sopeutuminen ryhmään. Kodista ”irtautuminen”, äiti on kotona, vaikka ei näy.
Esikoinen vapautui kun huomasi tulevansa toimeen itse.”

Seuraavassa mielipiteessä tulee hyvin esille seurakunnan kerhon tarjoaman esiopetuksen
hyvät ja huonot puolet: 

”Monipuolinen leikin kautta oppiminen, vaikka esim. tietotekninen opetus, kan-
sainvälisyyskasvatus ja kestävän kehityksen opetus vielä ”retuperällä”. ”Kerhon-
omaisuus” ja pienissä ryhmissä tapahtuva esiopetus ”pehmeys”.

Kognitiivisten taitojen (numeroiden ja aakkosten) osuus ei korostunut (koulutoimen
vanhemmat 5 ja sosiaalitoimen vanhemmat 10). Siis myöskään koulun esiopetuksesta van-
hemmat eivät odota lapsilleen niin sanottua koulumaista esiopetusta matematiikassa tai
lukemisessa. Sosiaalitoimen vanhemmat mainitsivat aikaan liittyvän asian paljon harvem-
min kuin seurakunnan ja koulutoimen lasten vanhemmat. Vanhemmat ovat tottuneet kul-
jettamaan lapsensa hoitoon toisin kuin ajallisesti lyhyisiin kerhoihin kuljettavat vanhem-
mat. Seurakunnassa esiopetusta saaneiden joidenkin vanhempien mielestä lyhyt aika oli
parasta kerhotoiminnassa (9) ja useat vanhemmat (9) korostivat ajallisesti kerhosysteemiä
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vastaavan systeemin (2 kertaa viikossa pari tuntia kerrallaan) riittävän esiopetukseksi. Toi-
saalta 30 vanhemman mielestä esiopetusta oli liian harvoin. 

”en hyväksy esikouluopetuksen lisäämistä jokapäiväiseksi. Esikoulu ei saa olla
koulunomaista, vaan vain noin 2 krt viikossa kerhossa”
”Meillä ainakin ollut retuperällä, esim. kerhoja alle 6-vuotiaille vain 1 kerta/vko”
”meidän ei tarvi matkia EU:ta, Suomessa opetus ja oppiminen on jo huipputasolla
verrattuna EU-maihin ilman pakollista esikouluakin. Nyt suunnitellun esikoulun
tuntimäärä aivan liian iso. Vähempikin kyllä riittää. Ongelmatapaukset olisi käsi-
teltävä erikseen. Antakaamme lasten olla lapsia, eikä heti syntymästä tungeta heitä
”uraputkeen”. Kaikki irti heti tässä ja nyt, siitä seuraa burnout ja sen jälkeen eläk-
keelle. Sekö on elämän tarkoitus? Kirjoista ei opita sydämen sivistystä. Systeemiä
ollaan luomassa liian jäykäksi, joustoa järkevissä puitteissa! Entinen systeemi
parempi.”

Usein mainittiin, että kuljetus on hankala järjestää kesken työpäivän ja kunnan kuuluu
järjestää kuljetus esiopetukseen:

”Honkajoella aina ollut kyyditysongelma. Perhepäivähoitajien ei ole tarvinnut kul-
jettaa kerhoihin.”

Usealle koulussa esiopetusta saavalle lapselle oli järjestetty kuljetus, mutta mainittiin
erikseen, että kunnan on huolehdittava maksuttomasta kuljetuksesta. 

”Tasavertaisuus jokaiselle lapselle, ei pakkoa, Suomen koululaitosta ollaan aja-
massa alas kuntien säästöinnossa. Kuljetukset ja opetusrahat eriytettävä, ettei las-
ten koulutukseen tarkoitetut rahat mene takseihin.”

Sekä koulutoimen, sosiaalitoimen että seurakunnan vanhemmat pitivät opettajuutta tär-
keänä asiana, haluttiin pätevät opettajat (luokanopettajat tai lastentarhanopettajat) esiope-
tukseen, haluttiin opettajille koulutusta, kaikille lapsille yhtenäinen peruskoulutus sekä
kykyä havaita lapsen erityisvaikeudet:

Koulutoimen vanhemmat:
”Kaikille esiopettajille mahdollisuus pätevöintiin ja myöskin velvollisuus hankkia
lisätietoa.”
”Ehdottomasti suurin puute on ollut esiopettaja; joku on vain saanut tehtäväksi esi-
opetuksen (työllistetty) ja häneltä on puuttunut sekä halu, ilo, rakkaus lapseen,
motivaatio – kaikki, käytännössä kouluttamaton kouluavustaja on ”hoitanut”.”
”Saadusta kokemuksesta ei ole vara valittaa – ope on yliveto.”
”kannustava opetus, ei vikojen tai puutteiden korostaminen. Panostaa enemmän
lapsen vahvuuksiin, luoda tervettä itsetuntoa. Ei meiän tarvi olla täydellisiä!”
”vuorovaikutustaitojen kehittäminen → lapset → vanhemmat ongelmanratkaisu-
taitojen kehittäminen → ongelmatilanteiden tunnistaminen ja ratkaisu eettinen
herkkyys. Opettajakoulutuksen tulee valita eettisesti korkeatasoisia opiskelijoita.
Työskentely lasten kanssa vaativaa ja vastuullista.”
”peruskoulutus kuten lastentarhanopettajalle riittää. Taustat oltava tiedossa – pedo-
fiilit”
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”opettajien koulutusta pidän erittäin tärkeänä, oman lapseni kohdalle sattui tosi
hyvä opettaja.” 
”opettajan ominaisuudet ja taidot tulee vastata tehtäviä, koulutus niin ikään tärkeä
eikä hallinnolliset seikat. Esiopetusvaiheessa tulee selvittää ja ratkaista hoitaa
*mahdolliset oppimisvaikeudet *puheongelmat *käytöshäiriöt *sosiaaliset taidot
→ kehittää. Opettajan pitää pystyä myös tunnistamaan nämä!! Kaiken kaikkiaan
kokemukset esiopetuksesta oli huonoja → opetuksen laatu huono (johtui huonosta
opettajasta) → 5–6-vuotiaat ovat liian pieniä kouluun, jossa 0–6 vuosiluokkaa.
Kiusaamista esiintyi valvonnan puutteesta johtuen. → 0–2-luokkaa samassa on
pedagogisesti huono järjestely. Esioppilaat vaativat huolenpitoa ja muuta huo-
miota. Kädentaitojen harj (askartelu ym.) oli vähäistä johtuen varmaan em. syystä.
Tiedollista antia tuli hyvin vähän.”

Sosiaalitoimen vanhemmista useakin toivoi, että opiskelijat olisivat harjoittelijoina maa-
seudulla. 

Muutaman seurakunnan vanhemman mielestä lastenohjaajat ovat päteviä esiopetuk-
seen:

”esiopetuksessa ei ole opettajan pätevyydellä (oppiarvolla) merkitystä, vaan lasten
käsittelytaidolla” ”työhönsä innostuneita opettajia”
”opettajan pitää muistaa, että lapsi on pieni ja herkkä, ottaa se huomioon, ei vaatia
liikaa.”

Kaikkien ryhmien vanhemmat halusivat tasa-arvoa myös sivukylien lapsille, esiopetuksen
saamisessa yhtenäinen esiopetus olisi järjestettävä kaikille. 

Sosiaalitoimen vanhempi:
”eskarin” etäisyys. Matkaa oli yli 16 km yhteen suuntaan. Sosiaalijohtaja oli täysin
ylimielinen ehdottaessani haja-asutusalueen eskaria.”

Ilmeisesti koulussa esiopetusta saavien lasten vanhempien mielestä tasa-arvo on toteutu-
nut kuitenkin aika hyvin, koska sivukylien vanhemmat eivät kiinnittäneet siihen niin pal-
jon huomiota kuin muuten esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat. Järjestämispaikkaan
ja ryhmän koostumukseen kiinnittivät kaikkien ryhmien vanhemmat paljon huomiota.
Koulujen esiopetuksessa monien vanhempien mielestä esikoululaiset olisi saatava omak-
si ryhmäkseen. Myös avustajien saaminen nähtiin tärkeäksi sekä yleensäkin henkilökun-
nan määrä. Toivottiin kunnalta satsausta esiopetukseen, kuten rahaa ja materiaaleja sekä
kunnon tiloja:

Koulutoimen vanhemmat:
– ”Satsatkaa tähän ”hedelmät” voitte korjata myöhemmin” 
– ”Olen vakuuttunut henkilökunnan vilpittömästä pyrkimyksestä lasten parhaaksi
kaupungin johdon leikatessa ao. varoja toisaalla syytäen miljoonia humpuukiin.”
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”ensi syksynä Suutelassa aloittaa 9 ”eskaria” ”ekoja” on 3 ”tokia” 7 Ehdottomasti
oma ohjaaja tai edes avustaja Kaijalle! Me kyläläiset olemme olleet aktiivisia ja
saaneet lapsia sivukoululle. Nyt on kunnan vuoro järjestää heille asianmukainen
esiopetus! Ja sitä se ei tule olemaan, ei kenellekään jos Kaija joutuu yksin siitä vas-
taamaan ekan ja tokan opetuksen lisäksi siitä jää varmasti jotain paitsi jonkun näi-
den kolmen luokan opetuksessa olevista oppilaista. Laskekaapa paljonko on opet-
tajan aika/oppilas/tunti! Mitä siinä ajassa ehtii opettamaan pienelle lapselle joka ei
kaikkea eka sanonnalla sisäistä! Eikös nämä luokat ole koulutuksen perusta?”
”Jakun koulun joen ylitys talvella (rantavettä on usein niin paljon, ettei kumisaap-
paiden varret riitä yli kulkuun!” 
”Jos lämmin ruoka tarjoillaan, sen pitäisi olla ehdottomasti kotimaista, esikoulu-
paikassa valmistettava (ei laitos tai tehdasruokaa) (”Huvikummun tapainen paikka,
jossa lähiruoka ja kestävän kehityksen omaava opetus)”

Myös seurakunnassa esiopetusta saaneilta vanhemmilta tuli paljon mainintoja tasa-arvos-
ta (yhteensä 50 mainintaa):

”Myös lasten alueelliseen samanarvoisuuteen panostettava. Nyt eniten saavat ne,
joilla jo eniten on (monessakin mielessä) ja päinvastoin: vähiten saavat ne, joilla
eniten puuttuu.” 
”vaikka tulevaisuudessa esiopetus on edelleen vapaaehtoista, niin sellainen lapsi
joka ei ole käynyt esiopetuksessa jää muita lapsia jälkeen ensimmäisellä luokalla,
sen vuoksi kaikille riittävä esiopetus, jotta lapset ovat ”samanarvoisia” ”jonkin sor-
tin opettajakoulutus + yhtenäinen suunnitelma kaikille kunnille”.

Hoidon saamisen tärkeyttä ei tuotu paljonkaan esille vanhempien toimesta (koulutoimen
vanhemmat 7 ja sosiaalitoimen vanhemmat 8 kertaa), kuten ennalta olisi odottanut. Las-
ten hoitoa ei liitetä vielä kouluun kovin usein. Kavereiden merkityksen, uusiin kaverei-
hin tai tuleviin koulukavereihin tutustumisen toivat voimakkaasti esille koulutoimen van-
hemmat (43 mainintaa), sosiaalitoimen edustajat vain harvoin (vain 9 mainintaa). Päivä-
hoidossa olleet lapset ovat tottuneet samanikäisten lasten seuraan, joten kavereiden saa-
minen tai uusiin lapsiin tutustuminen on hoitolapsille ehkä itsestään selvyys. Yhdysluok-
karyhmissä ja pienissä kouluissa lapset tutustuvat uusiin, eri-ikäisiin luokkakavereihin ja
uusien ystävien saaminen on erityisen tärkeää haja-asutusalueilla asuville lapsille. Lisen-
siaatin tutkielmassani (Peltonen 1998) tuli esille, että esioppilaan ystävä voi olla yhtä
hyvin esiluokalta, ensimmäiseltä tai toiselta luokalta. Olennaisinta on yleensä ottaen se,
että saa ystävän.

Kuusamon lasten vanhemmat ja keskuskouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhem-
mat korostivat samoja asioita kuin muutkin vanhemmat. Erikseen näiden ryhmien vastauk-
sissa korostui, että esiopetus täytyisi järjestää siinä koulussa, jossa lapsi jatkaa peruskoulua.
Kyläkoulut on säilytettävä, jotta matkat eivät tule lapselle liian pitkiksi eikä esikoulupaik-
kaa saisi siirtää vuorovuosina.

Seurakunnan vanhemmat kritisoivat sitä, että esiopetuksesta ei saatu palautetta (15 van-
hempaa):

”Mitään ei kerrottu.” 
”Yhteistyö vanhempien kanssa – tiedottaminen –myös hyvien asioiden esille nosto
ei aina vain negatiivisiin (arka, hiljainen, hidas)”
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”Tiedonkulku välillä takkuili”
(Vanhempien oman aktiivisuuden mukaan tietoa ”sai”) ”koska kysyin aina, eli olin
itse kiinnostunut lapseni eresottamuksista”

7.2.4 Opettajien ja ohjaajien mielipiteet

Opettajien vastauksia sain 16 kunnasta (84,2 prosenttia kunnista), ks. liite 13, kolmannen
vaiheen opettajat. Esiopettajien koulutus vastasi hallinnonalaa; koulutoimessa esiopettaji-
na toimivat useimmiten luokanopettajat (80 prosenttia), sosiaalitoimessa lastentarhan-
opettajat ja seurakunnassa lastenohjaaja. Tarkemmin eri ammattiryhmät näkyvät seuraa-
vassa taulukossa.

Taulukko 18. Opettajien ammatit hallinnonaloittain, 3. vaihe.

Opettajien mielestä sisältöalueina korostuivat sosiaalinen kasvatus, käytöstavat ja tapa-
kulttuuri, ruokailutottumukset ja kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoitaminen. Opetta-
jat kokevat, että lasten ongelmat voidaan kartoittaa entistä aikaisemmin ja lasta voidaan
auttaa aikaisemmin. (Väittämien keskiarvot yli 4.) Tietotekniikkaa ja viestintäkasvatusta
ei koettu kovin tärkeäksi sisältöalueeksi (x=2.33). Opettajien käsitykset olivat jokseenkin
yhteneväiset. Tärkeistä ja vähemmän tärkeistä sisältöalueista oltiin samaa mieltä. Paikal-
listen olosuhteiden huomioimista pidettiin välttämättömänä. Pedagogiikassa korostuivat
lasten oma tekeminen ja valinnat sekä tutkiva, kokeileva oppiminen. Esiopetuksella pitäi-
si olla oma opetussuunnitelma ja tavoitteet (Väittämien keskiarvot yli 4.25.). Järjestämis-
paikkaa arvioidessaan opettajat pitivät ympäristön viihtyisyyttä, pihapiiriä ja opetustiloja
melko hyvinä (keskiarvot yli 3.22). Sen sijaan kalusto (x=2.98) ja avustavan henkilökun-
nan määrä (x=2.83) koettiin huonommiksi. 

Hajontaa vastauksissa oli vähiten sosiaalisen kasvatuksen, käytöstapojen ja tapakulttuu-
rin ja ruokailutottumusten korostamisessa sisältöalueina. Seurakunnan vastaajien luku-
määrä oli niin pieni (n=3), että vastaukset eivät olleet verrattavissa muiden vastauksiin.
Kyyditys on järjestetty kunnan toimesta ja avustavan henkilökunnan määrä -väittämissä oli
eniten hajontaa. Tämä on luonnollista, koska kyyditys oli järjestetty toisissa kunnissa, toi-
sissa ei, samoin toisissa kunnissa avustavaa henkilökuntaa oli palkattu enemmän kuin toi-
sissa. Yleensä hajonta oli pientä, eniten hajontaa oli hallintoon liittyvissä väittämissä. (Kes-
kiarvo- ja hajontaluvut taulukoituna ovat tutkijalla.)

koulutoimi f % sosiaalitoimi f % srk f %
lastentarhanopettaja 1 4.2 päiväkodin johtaja 5 26.3 lastenohjaaja 2 66.7
luokanopettaja 19 79,2 lastentarhanopettaja 14 73.7 vastaava lasten-

ohjaaja
1 33.3

rehtori 2 8.3
esiopettaja 2 8.3
yhteensä 24 100 19 100 3 100
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Myös opettajille osoitetusta kyselystä tein faktorianalyysin 9 faktorille, mutta fakto-
rointi ei onnistunut maximum likelihood -menetelmällä. Näin en saanut selvitettyä mallin
sopivuutta saman testin avulla kuin muilla ryhmillä. Faktorointi onnistui Principal compo-
nents -menetelmällä. 

Ensimmäisen faktorin korkeimmat lataukset olivat seuraavat (|a| > 0.45):

Nimeksi sopii ”Fyysiset puitteet koulutoimessa”. Fyysisiin puitteisiin liittyvät tässä fak-
torissa kalusto, sosiaaliset tilat, yleensä koko ympäristön viihtyisyys, opetustilat, opetus-
välineet, rakennusten kunto ja pihapiiri. 

Toinen faktori ”Sisältöalueet ja tutkiva oppiminen” oli erilainen ulottuvuus muihin ryh-
miin verrattuna. Opettajien mukaan tutkimalla oppiminen kuului samaan yhteyteen muiden
sisältöalueiden kanssa. Oppilaiden terveydenhoito sai korkeimman latausarvon.

Kolmas faktori ”Kyydityksen järjestäminen, hallintosuhteet ja esiopetuksen arvostami-
nen” oli vaikea nimetä erilaisten muuttujien vuoksi. Kyyditys järjestetään, kun koetaan,
että esiopetusta ei ole hankala järjestää taloudellisten seikkojen vuoksi ja esiopetusta
arvostetaan kunnassa. Hyvien hallintosuhteiden kautta näihin asioihin ehkä pystytään sat-
saamaan enemmän.

Neljäs faktori ”Esiopetuksen kuuluminen koulutoimeen” toi esille lasten tasavertaisuu-
den ja vanhempien suhtautumistavan. Vanhempia ei hermostuta esiopetuksen järjestämis-
tapa. Ilmeisesti eurooppalaisen identiteetin koetaan vahvistuvan, jos esiopetus kuuluu
koulutoimeen.

Viides faktori ”Opettajien  mielipiteet huomioon esiopetuksen järjestämisessä” toi uuden
ulottuvuuden. Vanhemmat vaativat esiopetuksen järjestämistä ja ovat tyytyväisiä esiope-

kalusto
sosiaaliset tilat
yleensä ympäristön viihtyisyys
opetustilat
opetusvälineet
rakennuksen/rakennusten kunto
pihapiiri

,767
,724
,695
,687
,685
,486
,456

oppilaiden terveydenhoito
kestävän kehityksen periaate
tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen osuus esiopetuksessa
kansainvälisyys, monikulttuurisuus
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen

,763
,712
,650
,607
,556
,445

kyyditys esiopetukseen on järjestetty kunnan toimesta
kunnan järjestämä esioppilaiden kyyditys tarvittaessa
esiopetusta on ollut hankala järjestää taloudellisten kustannusten vuoksi
hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet hyvät
esiopetusta arvostetaan kunnassamme

,844
,766
,609
,599
,471

esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen (perusturvatoimeen)
esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia
lasten tasavertaisuus esiopetuksen saamisessa on huomioitu
eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on tärkeää

,651
–,638
–,625
,522
,466
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tuksen järjestämiseen; esiopettajien kritiikki on otettu huomioon -väittämät latautuivat
samalle faktorille.

Kuudes faktori ”Päätökset kunnassa ja lasten ongelmien kartoittaminen entistä aikaisem-
min” käsitteli päätöksen tekoa kunnassa ja järjestäjien yhteistyötä sekä lasten auttamista.
Lasten ongelmiin pystytään tarttumaan aikaisemmin hyvällä yhteistyöllä paikallisten pää-
tösten tuella.

Seitsemännen faktorin ”Sisältöalueet” ulottuvuuksia voi pitää ”pehmeinä” sisältöalueina,
koska ne eivät ole kognitiivisesti painottuneita. Käytöstavat, ruokailutottumukset ja tur-
vallisuuskasvatus ovat sisällöltään samantyylisiä. Lisäksi ilta- ja aamupäivähoito liittyy
samaan faktoriin.

Kahdeksas faktori ”Järjestämisen paikallisuus, yhtenäisyys  ja kognitiiviset taidot” tuo
esiin paikallisten olosuhteiden huomioimisen, toisaalta opettajien koulutustaustan ja esi-
opetussuunnitelman yhtenäisyyden. Matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittä-
minen ja tietotekniikkaopetus ja viestintäkasvatus kuuluvat kognitiiviseen alueeseen. Kou-
luvaikeuksien kartoittaminen ja hoito latautuivat myös samalle faktorille.

Yhdeksäs faktori ”Sosiaalinen kasvatus ja yhteistyö kotiin, lasten omat valinnat tekemi-
sessä” korostaa sosiaalisen kasvatuksen korostamista yhteistyössä vanhempien kanssa.
Sosiaalistamiseen liittyvät päätökset lasten vapaudesta valita omaa tekemistään.

Vielä 16 faktoria sai ominaisarvokseen yli yksi, mutta päädyin 9 faktorin ratkaisuun
vähäisempien interkorrelaatioiden ja muihin ryhmiin vertailun vuoksi. Keskinäisen seli-
tyssuhteen pienimmän prosenttiarvon sai faktori 3 ”Kyydityksen järjestäminen, hallinto-
suhteet ja esiopetuksen arvostaminen” 6,13 prosenttia, suurimman faktori 9 ”Sosiaalinen
kasvatus ja yhteistyö kotiin, lasten omat valinnat tekemisessä” 16,63 prosenttia. Mielen-
kiintoista opettajien faktoriulottuvuuksissa oli opettajien kritiikin huomioimisen ja van-
hempien tyytyväisyyden kuuluminen samaan faktoriin (Liitteet 20 ja 21). 

esiopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta järjestettäessä on otettu huomioon
vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen
vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen

,692
,646
,536

esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan päättää kunnissa
hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet hyvät 
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen

,770
,580
,479

ruokailutottumukset
käytöstavat ja tapakulttuuri
oppilaiden ilta- ja aamupäivähoito
turvallisuuskasvatus (esimerkiksi liikennekasvatus)

,741
,685
,566
,523

paikallisten olosuhteiden huomioiminen on välttämätöntä
esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen
matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittäminen
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa on tärkeää
tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka

–,650
,606
,559
,549
,507
,453

sosiaalinen kasvatus
esiopetus lisää yhteistyötä kotien kanssa
lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus esiopetuksessa

,771
,573
,511
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Edellisen sivun taulukkoon 19 olen koonnut opettajien/ohjaajien (n=48) avoimet vasta-
ukset. Vastaajista lastentarhanopettajia oli 20 ja luokanopettajia (joko PKO=peruskoulun
opettaja tai KK=kasvatustieteen kandidaatti -tutkinto) samoin 20, muun kuin opettajakou-
lutuksen omaavia oli seitsemän (esimerkiksi yo-merkonomi, lastenohjaaja-sairaanhoitaja,
lastenohjaaja). Avoimissa vastauksissaan opettajat ja ohjaajat korostivat sosiaalista kasva-
tusta, sosiaalisen ilmapiirin luomista sekä valmiuksien kehittämistä kouluun lähtöön siten,
että kouluelämä tulisi tutuksi esikoululaiselle. Leikin osuutta ei korostettu kovinkaan pal-
jon, eikä kognitiivisten taitojen (numeroiden ja aakkosten) osuutta korostettu laisinkaan.
Yksilöllisyyden huomioon ottaminen sen sijaan korostui vastauksissa. Parasta yksilöllisyy-
den huomioonottamisessa oli lapsen omien vahvuusalueiden löytäminen. Puutteena koet-
tiin ajan riittämättömyys yksilölliseen ohjaukseen. Myös painotettiin, että esiluokka ei ollut
ensimmäinen luokka (14 kertaa). Tuotiin esille esiopetuksen monipuolisuus, elämyksien
tarjoaminen ja oppimisen ilo. Yleensä ottaen esiopetuksen järjestämisessä aikaan liittyvä
asia mainittiin 10 kertaa. Koettiin, että ajan puute toi riittämättömyyden tunnetta tai että 12
tuntia viikossa esiopetusta riittäisi.

Opettajuus nähtiin tärkeäksi 24 kertaa, opettajille haluttiin koulutusta, opettajille yhte-
näinen peruskoulutus sekä kykyä havaita lapsen erityisvaikeudet. Samoin henkilökuntaan
liittyvät asiat koettiin tärkeiksi, muun muassa avustajan koulutus tai vakinaisuus koko vuo-
den ajaksi (31 mainintaa). Tasa-arvoa haluttiin myös sivukylien lapsille esiopetuksen saa-
misessa, yhtenäinen esiopetus olisi järjestettävä kaikille. Toivottiin yleensäkin enemmän
panostusta kouluasioihin. Kunnalle esitettiin toiveena esiopetukseen henkilökunnan lisää-
minen, kyydityksen järjestäminen ja asiallisten tilojen järjestäminen. Toivottiin, että opet-
tajien ammattiosaamista käytettäisiin apuna ratkaisuissa ja päättäjät paneutuisivat ”kun-
nolla” esiopetukseen ennen ratkaisujen tekoa.

Järjestämispaikan ja ryhmän suhteen esitettiin huomioita. Ryhmäkoko ei saa olla liian
suuri (enintään 13), tilojen täytyy olla riittävän isot ja hyvää olisi koulun ja esikoulun toi-
miminen samassa pihapiirissä. Sen sijaan hoidon saamisen tärkeyttä ei tuotu paljonkaan
esille. Kavereiden merkitystä, uusiin kavereihin tai tuleviin koulukavereihin tutustumista
ei tuotu lainkaan esille. Saman tuloksen sain myös aikaisemmassa tutkimuksessani (Pelto-
nen 1998); opettajat eivät tiedosta oppilaan syrjäytymistä tai puutu siihen riittävästi, vaikka
he pystyvät vaikuttamaan kaverisuhteisiin ja ilmapiiriin.

Opettajankoulutuslaitokselta toivottiin enemmän panostamista alkuopetukseen, erityis-
pedagogiikan opintojen tarjoamista, leikin huomioimista opetusmenetelmänä, opetushar-
joittelun järjestämistä yhdysluokassa ja päiväkodissa. Toivottiin myös, että opetukseen saa-
taisiin ”enemmän käytännön vinkkejä” sekä yhteistyötaitojen koulutusta.

7.2.4.1 Opettajien käsitysten vertailua koulu- ja sosiaalitoimen sekä 
seurakunnan esiopetuksesta

Kritiikki esiopetuksen järjestämisessä oli otettu koulutoimen opettajien mielestä huo-
mioon huonommin kuin sosiaalitoimen opettajien mielestä. Sisältöalueena sosiaalitoimen
opettajat korostivat matematiikan sekä luku- ja kirjoitustaitojen kehittämistä, samoin tie-
dollisen kasvatuksen tärkeyttä ja ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Varianssianalyy-
sissa F-arvot olivat korkeimmat väittämissä kyydityksen järjestämisestä (kyyditys esiope-
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tukseen on järjestetty kunnan toimesta, F=10,3 ja kunnan järjestämä esioppilaiden kyy-
ditys tarvittaessa F=8.6) samoin kuin vanhempien vastauksissa.

Erikseen sosiaalitoimen opettajille tekemässäni 9 faktorin varimax-ratkaisussa oppilai-
den ilta- ja aamupäivähoito ja sosiaaliset tilat sekä opettajien myönteinen suhtautuminen
esiopetukseen latautuivat samalle faktorille (3. faktori). Koulutoimen opettajien faktorirat-
kaisussa oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito -väittämän latausarvo jäi alle rajaksi asetetun
0.45:n alle. Tietotekniikka ja viestintäkasvatus latautuivat tutkivan oppimisen kanssa
samaan faktoriin. Koulutoimen opettajilla tieto- ja viestintätekniikan opetus liittyi opetus-
suunnitelman yhtenäisyyteen ja järjestäjien yhteistyöhön (8. faktori). Yhteistyön lisäänty-
minen kotiin -väittämä latautui samaan faktoriin kuin tiedollinen kasvatus. Siis sosiaalipuo-
len opettajat välittävät tietoa kotiin lapsen tiedollisesta osaamisesta, kun taas koulutoimen
opettajat sosiaalisesta puolesta (ks. sosiaalitoimen opettajien 9. faktori ja koulutoimen
opettajien 9. faktori liite 21). 

Avoimissa vastauksissa koulutoimen opettajat ja seurakunnan ohjaajat korostivat sosi-
aalista kasvatusta, sosiaalisen ilmapiirin luomista sekä valmiuksien kehittämistä kouluun
lähtöön. Sen sijaan sosiaalitoimen opettajien vastauksissa ne eivät korostuneet paljonkaan.
Leikin osuutta eivät koulu- eikä sosiaalitoimen opettajat korostaneet kovinkaan paljon, eikä
kognitiivisten taitojen (numeroiden ja aakkosten) osuutta korostettu laisinkaan. Yksilölli-
syyden huomioon ottaminen sen sijaan korostui vastauksissa. Sekä sosiaali- että koulutoi-
men opettajat kuten myös seurakunnan ohjaajat painottivat, että esiluokka ei ole ensimmäi-
nen luokka (yhteensä 13 kertaa), lähinnä siten, että lapsille on tarjottava elämyksiä ja ope-
tuksen on oltava monipuolista:

”Yhtenäinen EOPS koko valtakuntaan mahdollisimman pian. Mutta ei hössötet-
täisi liikaa esiopetuksen tärkeydestä. Elämä ja siinä menestyminen ei ole kiinni
siitä, onko lapsi ollut esiopetuksen piirissä vai ei! Toisille riittää kotonaolo ja val-
miudet kouluun ovat riittävät: mahdollisesti paremmat kuin pitkän ”päiväkotiput-
ken” jälkeen.”

Seuraavassa kommentissa tulee esille toive kustantajille sopivammista oppikirjoista
yhdysluokkaan:

”sopimattomat oppikirjat yhdysluokkaan”.
Seurakunnan ohjaaja:

”Sosiaalisten taitojen kehittäminen, kiinnostuksen herättäminen lukemiseen ja kir-
jojen maailmaan, runsaat kontaktit ympäröivään maailmaan, liikunnan ilon jaka-
minen. Maaseudulla pitkät matkat rasittavat esikoululaisen päivän rasittavuutta.
Lapsen siirtely paikasta toiseen tekee päivästä levottoman.”

Koulutoimen opettajien mielestä yksilöllistä aikaa ei ehditty antaa lapselle riittävästi ja se
esitettiin puutteena 13 kertaa. Yleensä ottaen esiopetuksen järjestämisen suhteen aikaan
liittyvä asia tuli esille sekä koulu- että sosiaalitoimen opettajien vastauksissa. Esimerkik-
si:

”suunnitteluajan puute päiväkodin johtajalla”
Kaikki opettajat näkivät tärkeäksi opettajuuden; opettajille haluttiin yhtenäinen peruskou-
lutus sekä yleensä koulutusta ajankohtaisista asioista. Koulutoimen opettajat esittivät par-
haana asiana kyvyn havaita lapsen erityisvaikeudet (2), myös opettajankoulutukselle se
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esitettiin koulutustoiveena (2). Myös sosiaalitoimen opettajien ja seurakunnan ohjaajien
mielestä opettajalla pitäisi olla taitoa havaita lapsen erityisvaikeudet (9);

sosiaalitoimen opettajat:
”Pitäisi tietää enemmän erityisvaikeuksista esim. hahmotus- ym. häiriöistä. Paljon
energiaa kuluu siihen, että miettii että jotain tässä lapsessa on ”vialla”, mutta ei ole
varma että mitä → pitkittää ehkä puuttumista asiaan.”
”ideoiden puute opettamisessa, opettajaroolin epäselvyys, kun kaikki tekee kaik-
kea”

Samoin henkilökuntaan liittyvät asiat koettiin tärkeiksi kaikissa opettajaryhmissä, muun
muassa avustajan koulutus tai vakinaisuus koko vuoden ajaksi (20 mainintaa). Haluttiin
lisää opettajia tai yleensäkin lisää henkilökuntaa. Täydennyskoulutuksen järjestämisestä
opettajille tuli paljon mainintoja (15):

Sosiaalitoimen opettajat;
”Päiväkodissamme edelleen ”vastuuviikot” vuorotellen ja ”tuokiopainotteisuus”,
hoitajat ”esiopetushaluttomia (jopa vastaisia?) → esiopetus ei ole jatkuvaa. Jo
viroissa oleville luokanopettajille tietoa esiopetuksesta (ei vain kengännauhojen
solmimista)”
Jos tehdään 0–1–2 -luokkia, lastentarhanopettaja tms. avustajaksi luokkaan (erittä-
mistä silmälläpitäen). Riittävä satsaus pieniin koululaisiin, ryhmäkokojen ym.
osalta, helpottaa ylempien luokkien paineita esim. erityisopetuksen suhteen.”

Tasa-arvoa haluttiin myös sivukylien lapsille esiopetuksen saamisessa, yhtenäinen esiope-
tus olisi järjestettävä kaikille. Toivottiin yleensäkin enemmän panostusta kouluasioihin
(koulutoimen opettajat 11 ja sosiaalitoimen opettajat 8 kertaa), esimerkiksi:

”asianmukaiset tilat + opetus/leikkivälineet. Huomioidaan ikäkauden mahdollisuu-
det, eivät ole vielä ”koululaisia”. Leikkiä ei saa vielä unohtaa. Riittävän koulutuk-
sen saanut henkilökunta.

Sekä koulu- että sosiaalipuolen opettajat esittivät huomioita järjestämispaikan (18 ja 7) ja
ryhmän (3 ja 4) suhteen;

koulutoimen opettaja:
”Oppimisympäristöt suunniteltava esiopetusta silmälläpitäen: turvallisuus, muun-
neltavuus. Ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria (olisi hyvä säätää lailla)!"

Hoidon saamisen tärkeyttä esittivät ainoastaan sosiaalitoimen opettajat (3). Opettajien
välinen yhteistyö alkuopetuksen kanssa (4 ja 7) sekä yhteistyö koteihin (3 ja 6), myös
hyvä yhteistyö työyhteisöön mainittiin molemmissa opettajaryhmissä. Seurakunnan
ohjaajat taas painottivat kuljetuksen tärkeyttä.

7.2.5 Opettajien täydennyskoulutus

Kysyin opettajilta, millaista täydennyskoulutusta he haluaisivat yleisdidaktiikasta, oppiai-
nedidaktiikasta, esiopetusryhmädidaktiikasta sekä kouluun ja yhteiskuntaan liittyvästä
tiedosta. Kysyin myös mahdollista muuta koulutusta. Eniten koulutusta haluttiin leikistä
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opetusmenetelmänä, esiopetusryhmän erityisongelmista, erityispedagogiikasta, kodin ja
koulun yhteistyöstä, eriyttämisestä sekä erilaisista opetusmenetelmistä. Vähiten koulutuk-
sen sisältönä opettajia kiinnostivat yritystoiminta ja yhteiskuntatieto. Muuksi koulutuk-
sen sisältöalueeksi ehdotettiin 0–2-luokan opettajien yhteistä ideariihtä, myönteisen ajat-
telun ja jaksamisen tukemista, tietoa käytöshäiriöistä ja muista kulttuureista, opetussuun-
nitelman ja vuosisuunnitelman tekoa, sosiaalipsykologiaa sekä käden taitojen ja luovuu-
den kehittämistä. Seuraavassa taulukossa näkyvät opettajien/ohjaajien (n=47) mielipiteet
koulutuksen sisällöstä:

Taulukko 20. Opettajien toiveet täydennyskoulutuksen sisällöstä.

Koulutoimen opettajilla (n=23) erottuu toive saada koulutusta yhdysluokkaopetuksesta
(x= 3,96, t=3.25, df=39, p<.002), sosiaalitoimen opettajilla oppiaineiden sisällöt (esimer-
kiksi lukemaan oppiminen) korostuvat (x=3.58, t=2.06, df=39, p<0.46), samoin arviointi
(x= 4,26, t=2.21, df=40, p<.036). Lisensiaatintyössäni (Peltonen 1998) tuli esille opettaji-
en tuntemus, että heidät on jätetty yksin toteuttamaan esiopetusuudistusta ilman koulutus-
ta tai tarpeellisia resursseja. Luvussa 2.2.4 tuli esiin, kuinka useiden tutkimusten mukaan
opettajien mielestä nykyinen opettajankoulutus palvelee parhaiten isojen, kaupunkimais-
ten koulujen tarpeita. Näin ollen koulutus yhdysluokkaopetuksesta mukailee aikaisempia
tuloksia. Sosiaalitoimen koulutustoive oppiaineiden sisällöistä on hyvin ymmärrettävä,
koska lastentarhanopettajien tehtävä on antaa tarjoumia kieleen ja lukemiseen (Korkea-
mäen termi tarjouma esitelty luvussa 2.2.4). Kouluun ja yhteiskuntaan liittyvät alueet
yhteisösosiologia, yritystoiminta ja yhteiskuntatieto kiinnostavat koulutuksessa enem-
män sosiaali- kuin koulutoimen opettajia (keskiarvot väittämissä yli 3, t-arvot yli 3.2 ja

Koulutuksen sisältöalue Koulutusaihe x moodi 
Yleisdidaktiikka psykofyysinen kehitys 3,55 4

opetuksen suunnittelu 3,70 4
erityispedagogiikka 4,15 4
eriyttäminen 4,15 5
yhdysluokkaopetus 3,40 4
arviointi 3,79 4
atk ja viestintätekniikka 3,32 3 

Oppiainedidaktiikka oppiaineiden erityispiirteet 3,17 3
oppiaineiden sisällöt (lukemaan oppiminen) 3,17 3
läpäisyperiaatteiden opetus 3,22 3
oppimateriaalin eriyttäminen 3,40 3 

Esiopetusryhmädidaktiikka oppilaiden ohjaus ryhmätilanteissa 3,64 3
itsenäinen työskentely 3,43 4
erilaisten opetusmenetelmien käyttö 3,94 4
leikki opetusmenetelmänä 4,38 5
esiopetusryhmän erityisongelmat 4,28 5

Koulu ja yhteiskunta yhteisösosiologia 3,02 3
yhteiskuntatieto 2,70 3
kodin ja koulun yhteistyö 4,00 4
yritystoiminta 2,54 3

Muuta koulutusta 0–2-luokan opettajien ideariihi, opetussuunnitelman 
teko ym. 3,43 3
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p<.003 kaikissa väittämissä) eli tässä toiveessa näkyy opettajien toimimisen erilainen
funktio, sosiaalitoimessa tiimissä toimimisella on pitemmät perinteet kuin luokkaopetuk-
sessa. Yrittäjyyskasvatus on tämän hetken trendi koulussa, mutta esiopettajiin tämä tren-
di ei näytä tarttuneen.

7.3 Yhteenvetoa mielipiteistä

7.3.1 Eri ryhmien yhteisten muuttujien tarkastelua

Yhteenvetona esittelen eri ryhmien suhtautumista yhteisiin muuttujiin. Yhteisiä muuttu-
jia oli 44 vanhempien, opettajien ja hallinnon edustajien kyselyssä. Lasten kyselystä 10
muuttujaa tarkastelin muiden ryhmien muuttujien yhteydessä. Seuraavia muuttujia tarkas-
teltiin yhteisesti:

Hallinnon edustajat, vanhemmat ja opettajat lapset
hallinnollinen yhteistyö
1. Esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan päättää kunnissa.
2. Hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet hyvät.
3. Esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä yhteistyöhön.
4. Esiopetusopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta järjestettäessä on otettu huomioon.
yhteistyö koteihin
5. Esiopetus lisää yhteistyötä kotien kanssa (hall. yht.työ koteihin 

lisääntynyt) ope kert. asioita vanh.
6. Vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen.
7. Esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia.
8. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen. olen tyyt. esiop:een
yhtenäisyys, tasavertaisuus
9. Esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen.
10. Esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa on tärkeää.
11. Lasten tasavertaisuus esiopetuksen saamisessa on huomioitu. (hall. on tärkeää)
sisältöalueet
12. sosiaalinen kasvatus
13. tiedollinen kasvatus enemmän tiedoll. teht.
14. käytöstavat ja tapakulttuuri
15. ruokailutottumukset
16. turvallisuuskasvatus (esim. liikennekasvatus)
17. tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka
18. kansainvälisyys, monikulttuurisuus
19. kestävän kehityksen periaate
20. taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen
21. kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
22. matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehitt. paljon kirjall. tehtäviä
23. ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
24. oppilaiden terveydenhoito
25. oppilaiden ilta- ja aamupäivähoito
järjestämispaikan arviointi
26. opetustilat
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27. kalusto
28. opetusvälineet oli sopivia välineitä
29. sosiaaliset tilat
30. rakennuksen/rakennusten kunto
31. pihapiiri piha: hyviä leikkipaik
32. kunnan järjestämä esioppilaiden kyyditys tarvittaessa taksi tai linja-auto
33. avustavan henkilökunnan määrä avustaja open lisäksi
omaleimaisuus, esiopetuksen pedagogiikka
34. Lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus. sain valita tekemistäni
35. Tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen osuus 
esiopetuksessa. sain tutkia ja kokeilla
36. Eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on tärkeää.
hallinto esiopetuksessa
37. Esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen.
38. Esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen (perusturvatoimeen).
39. Esiopetuksen järjestäjänä voi toimia mikä tahansa järjestö tai yhteisö.
40. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen on välttämätöntä.

suhtautuminen esiopetukseen 
41. Lapsen ongelmat voidaan kartoittaa entistä aikaisemmin ja häntä voidaan auttaa entistä parem-
min.
42. Esiopetusta on ollut hankala järjestää taloudellisten kustannusten vuoksi.
43. Esiopetusta arvostetaan kunnassamme.
44. Esiopetus merkitsee käytännössä sitä, että peruskoulun 1. luokan opetussuunnitelma ja opetus-
menetelmät siirretään esioppilaille. 
Lisäksi opettajilla ja vanhemmilla oli  väittämä:
-Opettajat suhtautuvat myönteisesti esiopetuksen järjestämiseen.
Hallinnon edustajilla väittämä oli käänteinen:
-Opettajat vastustavat esiopetuksen järjestämistä.

Hallinnollisesta yhteistyöstä myönteisin käsitys oli hallinnon edustajilla. Hallintosuhteet
olivat olleet hyvät. Hallinnon edustajien mielestä esiopettajien esittämä kritiikki oli otet-
tu hyvin huomioon (x=3.48). Opettajien mielipide ei ollut yhtä myönteinen (x=3.12). Var-
sinkin opettajien mielestä esiopetus lisäsi yhteistyötä koteihin (x=3.98). Hallinnon edusta-
jien mielestä vanhemmat vaativat esiopetusta (x=4.02). Järjestettyyn esiopetukseen oltiin
tyytyväisiä, kuitenkin vanhemmat (x=3.87) vähän vähemmän kuin hallinnon edustajat
(x=4.20) ja opettajat (x=4.04). Lapset olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa esiopetukseen
(x=4.41). Hallinnollisesti esiopetuksen katsottiin kuuluvan enemmän koulutoimeen kuin
sosiaalitoimeen, varsinkin opettajat korostivat tätä (x=4.09). Paikallisten olosuhteiden
huomioimista pidettiin lähes välttämättömänä yksimielisesti. Taloudellisia kustannuksia
pidettiin esiopetuksen järjestämisen esteenä kohtalaisesti (x yli 2.50 kaikilla ryhmillä),
mutta vastauksissa oli hajontaa jonkin verran, koska kuntien tilanne vaihteli. Hallinnon
edustajien mielestä esiopetusta arvostettiin enemmän kunnassa kuin muiden ryhmien
mielestä (x=4.30 ja x=3.98 ja x=3.74). Yleisesti oltiin sitä mieltä, että opettajat suhtautui-
vat myönteisesti esiopetukseen, koska hallinnolle esitetyn väittämän ”opettajat vastusta-
vat esiopetuksen järjestämistä” keskiarvo oli aika pieni (x=2.01). Opettajien ja vanhempi-
en keskiarvo väittämään ”opettajat suhtautuivat myönteisesti esiopetuksen järjestämi-
seen” oli yli neljä (x=4.11 ja x=4.03).

Opettajien koulutustaustan yhtenäisyyttä haluaisivat eniten vanhemmat (x=3.99). Hal-
linnon edustajien mielestä lasten tasavertaisuus oli huomioitu paljon paremmin (x=4.57)
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kuin opettajien (x=3.02) ja vanhempien (x=3.12) mielestä. Sisältöalueista korostuivat sosi-
aalinen kasvatus ja käytöstapojen ja tapakulttuurin opettaminen. Tietotekniikkaa ja viestin-
täkasvatusta ei mikään ryhmä pitänyt kovin tärkeinä. Hallinnon edustajat korostivat kan-
sainvälisyyttä (x=3.30) ja turvallisuuskasvatusta (x=4.20) muita ryhmiä enemmän. Mate-
matiikan, lukemisen ja kirjoittamisvalmiuksien kehittämistä korostivat opettajat eniten
(x=3.89) ja lapset kokivat, että heillä oli paljon kirjallisia tehtäviä esikoulussa (x=3.91).
Hallinnon edustajat ja opettajat korostivat lasten oman tekemisen ja valintojen mahdolli-
suutta (x=4.39 ja x=4.30). Lapset eivät kokeneet saaneensa valita tekemistään niin paljon
kuin aikuiset korostivat (x=3.15), ja lasten vastauksissa oli jonkin verran hajontaa (s=1.35)
eli toiminnan voi olettaa vaihdelleen eri esiopetusryhmissä. (Eri ryhmien yhteisten muut-
tujien keskiarvot, hajonnat ja suorat jakautumat taulukoituna ovat tutkijalla.)

Järjestämispaikkaa arvioitassa opettajien keskiarvot osoittautuivat muiden ryhmien kes-
kiarvoja alhaisemmiksi. Esiopetuksen järjestämispaikkaa pidettiin yleisesti melko hyvänä
esitettyjen seikkojen (opetustilojen, kaluston, opetusvälineiden, sosiaalisten tilojen, raken-
nuksen kunnon) suhteen. Esiopetuksen resursseja koskevissa väittämissä, kuljetuksessa,
avustavan henkilökunnan määrässä ja kunnan järjestämässä kyydityksessä oli eniten hajon-
taa, koska resurssit esiopetukseen vaihtelivat eri kunnissa. (Yhteisten muuttujien ryhmien
erojen tarkastelussa käytin varianssianalyysia kaikkien muuttujien tarkastelun tavoin.
F-arvot vaihtelivat 4,2–10,9 ja p=.000 ja p=.001.)

Faktorianalyysin maximum likelihood -menetelmällä tein eri ryhmille (hallinnon edus-
tajille, opettajille, vanhemmille ja joidenkin muuttujien osalta myös lapsille) siten, että
mukana olivat vain yhteiset muuttujat. Maximum likelihood -menetelmällä hallinnon edus-
tajien käsityksistä tarkoituksenmukaisin oli 9 faktorin ratkaisu (Gooness-of-fit-testin arvo
0.89), opettajien käsityksistä 7 faktorin ratkaisu (Gooness-of-fit-testin arvo 1.09), vanhem-
pien käsityksistä 7 faktorin ratkaisu (Gooness-of-fit-testin arvo 1.77) ja lasten käsityksistä
3 faktorin ratkaisu (Gooness-of-fit-testin arvo 2.31). (Liitteet 22–25 hallinnon edustajien,
vanhempien, lasten ja opettajien faktoriratkaisuista.) 

Faktorirakenteen voidaan olettaa pysyneen samana eri ryhmillä, ja täten pystyin raken-
tamaan summamuuttujat aikuisryhmien yhteisistä muuttujista, jotka olivat latautuneet
samaan faktoriin (esimerkiksi fyysiset puitteet). Näin ollen tässä yhteydessä en esittele
summamuuttujana esimerkiksi hallinnon edustajien faktoria 4 ”Yhtenäisyys esiopetuk-
sessa”, koska muille ryhmille eivät samat muuttujat latautuneet tällaiseksi faktoriksi. 

Yhteisten muuttujien summamuuttujiksi sain ”Fyysiset puitteet”, ”Hallintosuhteet”,
”Sisältöalueet” (kestävä kehitys, kansainvälisyys, ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden
kehittäminen sekä taideaineet) ja ”Käytöstavat ja tapakulttuuri” (Liite 26. Yhteisten muut-
tujien summamuuttujien arvot esiopetukseen suhtautumisesta hallinnon edustajilta, opetta-
jilta ja vanhemmilta). Seuraavissa kuvioissa näkyy yhteenvetona kunkin ryhmän faktori-
analyysien pohjalta koottujen summamuuttujien arvot prosenttilukuina. Seuraavassa kuvi-
ossa näkyy eri ryhmien suhtautuminen edellä mainittuihin asioihin. 
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Kuvio 14. Esiopetukseen suhtautumisen summamuuttujien arvot prosentteina hallinnon edus-
tajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429).

Luonnollisesti eri ryhmiä kiinnostivat itseä lähellä olevat asiat, hallinnon edustajia eniten
hallintoon liittyvät asiat ja opettajia ja vanhempia fyysiset puitteet. Hallinnon edustajat
eivät kokeneet fyysisiä puitteita niin tärkeiksi kuin muut ryhmät. Vanhempia eivät kiin-
nostaneet sisältöalueet (59 prosenttia) yhtä paljon kuin hallinnon edustajia (76 prosenttia)
ja opettajia (70 prosenttia). Myöskään käytöstapoja ja tapakulttuuria vanhemmat (77 pro-
senttia) eivät kokeneet esiopetuksessa niin tärkeiksi kuin hallinnon edustajat (86 prosent-
tia) ja opettajat (84 prosenttia). Kuitenkin heidän suhtautumisensa oli saman suuntainen
kuin muillakin ryhmillä; kaikista summamuuttujista tärkein oli vanhempienkin mielestä
käytös- ja tapakulttuuri esiopetuksessa. 

Seuraavissa kuvioissa tulee esille eri ryhmien suhtautuminen esiopetukseen osa-alueit-
tain.

Kuvio 15. Fyysisten puitteiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opetta-
jilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429). 

0
10

20
30
40
50

60
70
80

90
100

Fyysiset
puitteet

Sisältöalueet

Summamuuttujat

%

Hallinto
Opettajat
Vanhemmat

Hallinto-
suhteet

Käytöstavat ja
tapakulttuuri

58.2

68.8
66.4

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Hallinto Opettajat Vanhemmat Vastaajaryhmät

% Fyysiset puitteet

Summamuuttujat



182
Vanhemmat (69 prosenttia) korostivat muita ryhmiä enemmän fyysisiä puitteita esiope-
tuksen järjestämisessä. Hallinnon edustajat (58 prosenttia) eivät kokeneet fyysisiä puittei-
ta yhtä tärkeiksi. Tämä on mielenkiintoinen seikka, koska hallinnon edustajat kuitenkin
määrittävät esiopetuksen järjestämiseen kohdennetun määrärahan. Hallinnon edustajille
pitäisikin tarkemmin selvittää esiopetuksessa tarvittavia puitteita: leikkivälineistön, kalus-
ton, pelien sekä muun materiaalin tarvetta. 

Kuvio 16. Hallintosuhteiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta
(n=48) ja vanhemmilta (n=429). 

Hallinnon edustajat (72 prosenttia) kokivat luonnollisesti hallintosuhteet tärkeämmiksi
kuin muut ryhmät (66 prosenttia ja 66 prosenttia). Vanhemmille ja opettajille ei ollut tär-
keää sinänsä hallintosuhteiden sujuminen kuin itsessään esiopetuksen sujuminen käytän-
nössä. 

Kuvio 17. Sisältöalueiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta, (n=74), opettajilta
(n=48) ja vanhemmilta (n=429).
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luotetaan. Tämä tuli esille avoimissa vastauksissa siten, että monet vanhemmat toivat
esille opettajien esittämiä käsityksiä. 

Kuvio 18. Käytöstapojen ja tapakulttuurin ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta
(n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429). 

Kaikista ryhmistä tärkein asia esiopetuksessa oli käytöstapojen ja tapakulttuurin siirtämi-
nen lapsille. Hallinnon edustajat (86 prosenttia) korostivat tätä aluetta hieman muita ryh-
miä (84 prosenttia ja 77 prosenttia) enemmän. On siis varattava runsaasti aikaa sosiaali-
siin leikkeihin ja ryhmässä toimimiseen, ruokailutottumuksiin ja turvallisuuskasvatuk-
seen.

Verrattaessa yhteisten muuttujien avulla saatua faktorirakennetta eri ryhmille tuli esille
muun muassa seuraavanlaisia eroja:

Hallinto:
Faktoriratkaisu maximum likelihood -menetelmällä parhaaksi osoittautui 9 faktorin rat-

kaisu. Neljänneksi faktoriksi tuli ”Yhtenäisyys esiopetuksessa”, johon latautuivat muuttu-
jat opetussuunnitelman yhtenäisyydestä, opettajien koulutuksen yhtenäisyydestä, tervey-
denhoidon tärkeydestä ja lasten tasavertaisuudesta esiopetuksen saamisessa. Kahdeksan-
nessa faktorissa aktiiviseen oppimiseen (tutkiva, kokeileva oppiminen ja lasten omalle
tekemiselle ja valinnoille mahdollisuus) liittyi vanhempien vaatimus esiopetuksen järjestä-
misestä. Yhdeksännessä faktorissa ”Hallinto esiopetuksessa” latautui esiopetuksen kuulu-
minen sosiaalitoimeen voimakkaammin kuin kuuluminen koulutoimeen. Tieto- ja viestin-
tätekniikan opetus ja tiedollinen kasvatus latautuivat samalle faktorille.

Opettajat:
Opetussuunnitelman yhtenäisyys latautui samaan faktoriin käytös- ja tapakulttuurin

kanssa. Lasten oma tekeminen ja tutkiva oppiminen latautuivat ”Sisältöalueet” -faktoriin.
Omaksi faktorikseen tuli esiopetuksen arvostus ja talous.

Vanhemmat:
”Yhtenäisyys esiopetuksessa” faktoriin latautuivat samoin kuin hallinnon edustajilla

muuttujat opetussuunnitelman yhtenäisyydestä ja opettajien koulutuksen yhtenäisyydestä.
Mielenkiintoista oli tieto- ja viestintätekniikan opetuksen ja terveydenhoidon latautuminen
samalle faktorille. Tieto- ja viestintätekniikka koetaan erilliseksi muista sisältöalueista. Sen
ajatellaan liittyvän enemmän resurssikysymyksiin kuin muiden sisältöalueiden. Tieto- ja
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viestintätekniikan opetukseen tarvitaankin tietokoneita ynnä muita resursseja. Lasten oma
tekeminen ja tutkiva oppiminen latautuivat omaksi faktorikseen.

Oppilaat:
Yhteisten muuttujien ratkaisussa painottuivat tyytyväisyys esiopetukseen, aktiivinen

oppiminen ja fyysisistä puitteista pihan hyvät leikkipaikat. 
Avoimissa vastauksissa opettajat kiinnittivät eniten huomiota lapsen ryhmän jäseneksi

kasvamiseen ja toisaalta yksilöllisyyteen, opettajuuteen, opetuspaikkaan, henkilökuntaan
ja yleensä kouluasioihin panostamiseen kunnassa. Vanhempien vastauksissa korostuivat
samoin lapsen ryhmän jäseneksi kasvaminen, opettajuus, aika, valmius kouluunlähtöön,
opetuspaikka, kuljetus, tasa-arvo, kaverit ja opetusryhmä. Lasten vastauksissa korostuivat
leikki (myös esitettävissä toiveissa), kaverit, ilmapiiri, materiaali, opettajuus ja vapaa ulko-
leikki (myös toiveissa). Myös tehtävät, askartelu ja liikunta olivat tärkeitä. Hallinnon edus-
tajien vastauksissa korostuivat opetuspaikka, aika, kuljetus, tasa-arvo, opettajuus ja esiope-
tussuunnitelma.

Eniten opettajien ja vanhempien vastauksissa kiinnitti huomiota ryhmän jäsenyyteen
kasvaminen eli lasten sosiaalistaminen. Vanhemmat korostivat myös kouluunlähdön val-
miuden kehittymistä, kouluelämän tutuksi tulemista. Opettajat korostivat myös yksilölli-
syyden huomioonottamista. Yksilöllisyyden huomioiminen oli heidän mielestään esiope-
tuksen vahvuus, toisaalta ajan puute esti lapsen huomioimisen yksilönä.

Esiopetukseen käytettävä aika korostui vanhempien ja hallinnon edustajien vastauk-
sissa. Usein oltiin sitä mieltä, että kolme päivää viikossa esiopetusta riittää. Toisaalta jonkin
verran toivottiin myös jokapäiväistä esiopetusta. Opettajien vastauksissa tuli esille ajan
puute riittämättömyyden tunteena niin, että varsinkin koulutoimen opettajat kokivat, että
heillä ei riitä aikaa yksilölliseen opetukseen. 

Opettajat, vanhemmat sekä hallinnon edustajat toivoivat opettajille lisä- tai täydennys-
koulutusta sekä yhtenäistä peruskoulutusta. Erityisesti korostuivat lapsen erityisvaikeuk-
sien huomaaminen ja niihin puuttuminen. Opettajilla siis pitäisi olla erityispedagogiikan
opintoja (opettajat, vanhemmat). Erityisesti opettajien vastauksissa korostuivat henkilö-
kuntaan liittyvät toivomukset. Luonnollisesti henkilökunnan määrällä ja koulutustasolla on
vaikutusta opettajan päivittäiseen työhön. Erityisesti kouluavustajien roolia pidettiin tär-
keänä. Kouluavustajille haluttiin koko vuoden kestävä työsuhde ja koulutusta. Varsinkin
koulutoimessa esiopetusta saavien lasten vanhemmat halusivat saada avustajan opettajan
avuksi. Lasten vastauksissa korostuivat opettajan ominaisuudet; mukavuus tai äänenkäyttö
(”ope karjui”).

Kunnilta toivottiin panostusta esiopetuksen järjestämiseen. Leikkimateriaalien osuus
korostui lasten vastauksissa, leluja haluttiin lisää. Erityisesti kunnollisten ja riittävän isojen
tilojen merkitys korostui opettajien, vanhempien ja hallinnon edustajien vastauksissa. Ope-
tusryhmän kokoon ja muotoon kiinnittivät eniten huomiota vanhemmat. Ryhmä ei saa olla
liian suuri ja erillisryhmää esiopetukseen toivottiin usein. Tärkeää on, että esiopetus järjes-
tetään lapsen tulevassa koulussa. Kuljetuksen järjestäminen kuuluu kunnalle vanhempien
ja hallinnon edustajien mielestä. Opettajat toivoivat, että heidän asiantuntemustaan käyte-
tään päätösten pohjana kunnissa.

Tasa-arvoista kohtelua esiopetuksen järjestämisessä vaadittiin kaikille lapsille asuinpai-
kasta riippumatta. Yhtenäinen esiopetus kuuluu kaikille vanhempien ja hallinnon edusta-
jien mielestä. Yhteistyötä toivottiin esi- ja alkuopetuksen välille, samoin hyvää yhteistyötä
kotien kanssa.
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Leikin merkitys opetusmenetelmänä mainittiin opettajien ja vanhempien vastauksissa,
mutta se ei korostunut kuten lasten vastauksissa. Lapset korostivat esiopetuksen tärkeim-
pänä asiana leikkiä. Erikseen korostui vapaa ulkoleikki. Myös liikunta tuli esille lasten vas-
tauksissa. Kognitiivisten taitojen opettelua eivät aikuiset sanottavammin korostaneet. Lap-
set mainitsivat tehtävien teon yhtenä muistettavana alueena esiopetuksesta. Näyttää siltä,
että joillekin lapsille kognitiivisten tehtävien tekeminen on erityisen merkityksellistä ja
myös tätä aluetta tulisi kehittää. Aikuisten ei pitäisi pelätä lapsuuden lyhenevän, vaikka
lapset kehittyvätkin kognitiivisilta taidoiltaan. Varsinkin vanhemmat pelkäsivät lapsuuden
lyhenevän koulun myötä. Onkin kyse siitä, millaisin ehdoin ja millä tavalla kognitiivisia
taitoja kehitetään.

Lapset pitivät erittäin tärkeänä kaverin saamista, samoin vanhemmat. Kavereiden mer-
kitystä, uusiin luokkakavereihin tutustumista opettajat ja hallinnon edustajat eivät tuoneet
lainkaan esille. Toisaalta opettajat korostivat hyvän sosiaalisen ilmapiirin luomista, johon
kuuluu toisiin ihmisiin suhtautuminen. Tärkeää on siis toisten kanssa toimeen tuleminen
ryhmässä, ei lapsen yksilöllinen hyvän kaverin tarve. Myös lasten vastauksissa ilmeni ilma-
piirin tärkeys; on kivaa tai on tylsää tai tyhmää, ei kiusata tai kiusataan, ei tarvitse olla yksin
tai ei ole kavereita.

7.3.2 Kodin ja koulun yhteistyö

Opetuksen järjestämisen perusteissa peruskoululain (POL) kolmannessa pykälässä tode-
taan, että ”opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa” (Uusi koululainsäädäntö
1.1.1999). Suomessa on vielä liian usein niin, että vanhempien ja opettajien välillä ei ole
kyse tasavertaisesta kumppanuudesta vaan ”autettavan ja auttajan välisestä hierarkkises-
ta suhteesta”, kuten Nivala (1999) kuvaa kulttuuria päiväkodissa opettajien ja vanhempi-
en välillä. 

Koulun tulisi olla valmis ottamaan lasten vanhemmat mukaan koulutyöskentelyyn jo
ennen kuin lapset aloittavat koulunsa (Kess 1997, 71, Ramey & Ramey 1994). Vanhempien
roolia opetusprosessissa tulisi lisätä, koska vanhempien sitoutumisella on positiivinen vai-
kutus lapsen menestymiseen (Berger 1995, Dalin ym. 1994, 244, Dwyer & Hecht 1992,
Epstein 1986, Herman & Yeh 1983, Laukkanen 1997, 39, Parson 1999, 49, Ramey &
Ramey 1994). Parsonin (1999, 48) mukaan lapsen menestymistä koulussa ei ennusta vain
perheen sosiaalinen asema ja tulot, vaan se määrä, minkä lapsen perhe

– luo kotiin ilmapiiriä, joka kannustaa oppimiseen
– tuo esiin korkeat (mutta ei epärealistiset) odotukset lastensa saavutuksiin ja tulevaan

uraan
– sitoutuu lastensa opetukseen ja kasvatukseen koulussa ja yhteisössä. (Parson 1999,

48.) 
Koulun ilmapiiri vaikuttaa positiivisiin kokemuksiin. Kun lapsilla on positiivisia koke-

muksia koulusta, he välittävät nämä vanhemmilleen, jotka taas puolestaan tukevat koulua
enemmän. Opettajat ja rehtorit taas arvostavat enemmän niitä perheitä, jotka ottavat osaa
koulun aktiviteetteihin (Berger 1995). Näin yhteistyöstä seuraa positiivinen kehä. Vanhem-
mat, jotka ottavat osaa lastensa kouluun, ovat taipuvaisia kehittämään positiiviset asenteet
lastensa opettajia kohtaan ja heillä on korkeammat odotukset lastensa opetuksellisiin
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tavoitteisiin, jolloin vanhempi-lapsi-kommunikaatio paranee. (Peńa 2000, 43.) Tärkein
muuttuja, joka selittää vanhempien osallistumista koulunkäyntiin, on Feuersteinin (2000,
34) mukaan perheen sosioekonominen tausta ja luokka-asteet; nämä liittyvät keskusteluun
kouluasioista kotona. Muita selittäviä muuttujia ovat vanhempien vapaaehtoisuusaika kou-
lussa, vanhempien odotukset ja osallistuminen kokouksiin. Mitä enemmän koulu ottaa
yhteyttä kotiin, sitä enemmän kodit ottavat yhteyttä kouluun. Koulut siis voivat vaikuttaa
vanhempien osallistumisen määrään. (Feuerstein 2000, 35–37.) 

Epsteinin tutkimuksen mukaan (1994) 67 prosenttia vanhemmista ei koskaan tapaa
opettajia informaalisti. Beckerin ja Epsteinin (1982) mukaan opettajat, jotka eivät ota van-
hempia mukaan ja jotka opettavat vähemmän kouluttautuneiden vanhempien lapsia, toden-
näköisemmin ilmoittavat, että vanhemmat eivät ole kyvykkäitä tai halukkaita auttamaan
lapsiaan koulutyössä. Opettajien ajattelutapa, että vanhempien sitoutuminen on ylimääräi-
nen taakka, vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja toimintaansa (Peńa 2000, 43, 49).

Kansainvälisesti vertaillen Suomessa vanhempien rooli opetusprosessissa ei ole huono.
Laukkasen (1997, 39) mukaan 12 maassa koulut tiedottivat säännöllisesti koulumenestyk-
sestä, Suomessa (85 prosenttia) ja Itävallassa (75 prosenttia) tiedottaminen ei ollut yhtä
säännöllistä kuin keskimäärin 12 maassa. Tavoitteistaan ja pedagogisesta toiminta-ajatuk-
sestaan suomalaiset koulut informoivat vanhempia muiden maiden keskiarvoja vastaavasti,
mutta suomalaiset ala-asteen koulut ovat kehottaneet vanhempia tukemaan kotona lastensa
oppimista muiden maiden kouluja säännöllisemmin. Suomessa vanhempien osallistuminen
opetussuunnitelmapäätöksiin oli ylivoimaisesti suurinta. (Suomi 94 prosenttia, Norja 64
prosenttia, Hollanti 63 prosenttia.) Keskimäärin 22 prosenttia vanhemmista 12 maassa sekä
Suomessa osallistui oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan muun muassa retkiin,
avoimien ovien päiviin, kilpailuihin ja näytelmiin. Suomessa koulun kunnossapitoon osal-
listui 38 prosenttia vanhemmista, samoin myös rahojen keruuseen retkiä varten. (Laukka-
nen 1997, 40.)

Selvitettäessä tiedon kulkua tässä tutkimuksessa esiopetuksessa kodin ja koulun välillä,
vanhemmat kokivat saaneensa tietoa lapsensa koulunkäynnistä kohtalaisesti, samoin lasten
mielestä ”ope kertoi kouluasioista vanhemmille” kohtalaisen hyvin. Opettajien käsitys oli
myönteisempi, he kokivat välittäneensä tietoa lapsesta vähintäänkin hyvin. Tämän tuloksen
merkittävyyden tutkin T-testin avulla kustakin osiosta. Tulos osoitti, että opettajat kokivat
välittäneensä merkittävässä määrin enemmän tietoa lapsesta kuin vanhemmat kokivat saa-
neensa kaikkien muiden osioiden osalta, paitsi ongelmanratkaisukeinojen hallinnasta, jossa
t:n arvo oli 1.214. (sopeutuminen ryhmään t=4.992, df=466, p=.000, tietoja kaverisuhteista
t=4.883, df=466, p=.000, yrittäminen ja työhön tarttuminen t=4.817, df=465, p=.000, edis-
tyminen kouluvalmiuksissa t=3.811, df=465, p=.000, lapsen oppimistyyli (yksin vai
yhdessä) t=2.517, df=465, p=001, erityisominaisuudet t=6.235, df=463, p=.000, lapsen
oppimiskapasiteetti t=2.014, df=464, p=.022, oman työn arvioiminen t=2.556, df=465,
p=.011.) Seuraavasta taulukosta selviää vanhempien ja opettajien mielipiteiden keskiarvot
ja hajonnat osioittain tiedon välityksestä lapsesta koulusta kotiin.
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Taulukko 21. Tiedon välitys lapsesta koulusta kotiin vanhempien ja opettajien mielestä.

Opettajat välittivät eniten tietoa lapsen sopeutumisesta ryhmään, hänen kaverisuhteistaan
ja erityisominaisuuksistaan. Vähiten tietoa annettiin lapsen oppimiskapasiteetista ja oman
työn arvioimisesta. Kaikkien opettajaryhmien vastauksien keskiarvot olivat hyvin saman-
suuntaisia. Perusturvan opettajat (n=19) antoivat tietoa edistymisestä kouluvalmiuksissa
(4,32) muita opettajaryhmiä enemmän.

Vanhemmat saivat eniten tietoa lapsen sopeutumisesta ryhmään, hänen kaverisuhteis-
taan, yrittämisestään ja työhön tarttumisestaan. Vanhemmat saivat mielestään tietoa eri-
tyisominaisuuksista kohtalaisesti, opettajat välittivät niistä tietoa mielestään hyvin. Vähiten
tietoa saatiin oman työn arvioimisesta ja lapsen oppimiskapasiteetista, kuten myös opettajat
olivat palautteen antamista arvioineet.

Kaikkien vanhempien ryhmien vastauksien keskiarvot olivat samansuuntaisia. Kylä-
kouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat (n=176) saivat vähemmän tietoa ongel-
manratkaisukeinojen hallinnasta (3,296) kuin lapsen oppimiskapasiteetista (3,347). Kaik-
kien vanhempien ryhmässä näissä asioissa oli käänteinen järjestys. Päiväkodeissa esiope-
tusta saaneiden lasten vanhemmat (n=82) saivat hieman enemmän tietoa edistymisestä
kouluvalmiuksissa (n=3,892) kuin kaverisuhteista (3,831). Näin oli myös päiväkodin opet-
tajien mielestä. Vähemmän tietoa saatiin ongelmanratkaisukeinojen hallinnasta (3,265)
kuin lapsen oppimiskapasiteetista (3, 415). Seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneiden
lasten vanhempien (n=136) käsitysten keskiarvoluvut olivat muita ryhmiä alhaisempia ja
vain kahden alueen, sopeutuminen ryhmään ja tietoja kaverisuhteista, keskiarvo oli yli kol-
men. Seurakunnan kerhoissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat siis kokivat saa-
neensa aika vähän palautetta lapsestaan. Saman verran saatiin tietoa lapsen oppimiskapasi-
teetista (2,637), ongelmanratkaisukeinojen hallinnasta (2,647) ja oman työn arvioinnista
(2,647).

Lapsilta kysyttiin yhteistyöstä kodin ja koulun välillä kahdella väittämällä 12. ”Vanhem-
pani olivat kiinnostuneita esikouluasioistani” ja 13. ”Opettaja kertoi esikouluasioistani
vanhemmilleni”. Lapsista yli puolet (378/744) oli täysin samaa mieltä, että vanhemmat
ovat kiinnostuneet esikouluasioista. 56 lapsen mielestä vanhempia eivät esikouluasiat kiin-
nosta. Seuraavissa kuvioissa näkyy lasten käsitysten frekvenssit 1–5 vaihtoehtoihin väittä-
missä 12 ja 13. 

osio Saadut tiedot 
lapsesta

x
vanhemm. 

n=420

Saadut tiedot 
lapsesta

s
vanhemm. 

n=420

Välitetyt tiedot 
lapsesta

x
opettajat

n=47 

Välitetyt tie-
dot lapsesta

s
opettajat 

n=47
sopeutuminen ryhmään 3,862 1.08 4,659 0.48
tietoja kaverisuhteista 3,551 1.17 4,404 0.71
yrittäminen ja työhön tarttuminen 3,488 1.16 4,319 0.73
edistyminen kouluvalmiuksissa 3,478 1.21 4,170 0.89
lapsen oppimistyyli (yksin vai yhdessä) 3,338 1.19 3,787 0.81
erityisominaisuudet 3,253 1.24 4,413 0.72
ongelmanratkaisukeinojen hallinta 3,160 1.18 3,575 0.93
lapsen oppimiskapasiteetti 3,112 1.24 3,489 1.02
oman työn arvioiminen 3,031 1.17 3,489 1.16
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Kuvio 19. Lasten (n=744) mielipiteet väittämään ”Vanhempani olivat kiinnostuneita esikoulu-
asioistani”. (Pylväiden selitteissä vaihtoehdot 1–5 on esitetty samoin kuin kyselylomakkeessa;
vain vaihtoehdot 5 ja 1 on selitetty sanoin.)

Kuvio 20. Lasten (n=741) mielipiteet väittämään ”Ope kertoi esikouluasioitani vanhemmille-
ni”. (Pylväiden selitteissä vaihtoehdot 1–5 on esitetty samoin kuin kyselylomakkeessa; vain
vaihtoehdot 5 ja 1 on selitetty sanoin.)

Kuviossa 20 näkyy, että yli kolmannes lapsista (287) on täysin samaa mieltä, että opetta-
ja kertoo esikouluasioita vanhemmille. Täysin eri mieltä on 111 lasta. Kuvioista voisi
päätellä, että lasten mielestä vanhemmat ovat kiinnostuneempia esikouluasioista kuin
mitä tietoja opettajat heille esikoulusta välittävät.

Päiväkodeissa esiopetusta saaneiden lasten mielestä yli kolmannes (69/156), kyläkou-
luissa esiopetusta saaneista lapsista yli puolet (154/305), seurakunnassa esiopetusta saa-
neista lapsista alle kolmannes (57/254) oli täysin samaa mieltä, että opettaja kertoi esikou-
luasioita vanhemmille. Täysin eri mieltä päiväkotien lapsista oli 17, kyläkoulujen lapsista
30 ja seurakunnan kerhojen lapsista 51 lasta. Muilla lapsilla (MLL=16, ryhmäperhepäivä-
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hoito n=3 ja keskuskoulu n=10) oli kielteisempi kanta opettajan antamaan palautteeseen.
Heistä yli puolet oli täysin eri mieltä.

Päiväkodeissa esiopetusta saaneista lapsista (72/156) lähes puolet, kyläkouluissa esi-
opetusta saaneista lapsista yli puolet (174/305), seurakunnan kerhoissa esiopetusta saa-
neista lapsista lähes puolet (119/254) oli sitä mieltä, että vanhempia kiinnostivat esikoulu-
asiat. Päiväkotien lapsista yhdeksän lasta, kyläkoulujen lapsista 30, seurakunnan kerhojen
lapsista 22 oli täysin eri mieltä. Kyläkouluissa esiopetuksen antaminen on uudempi asia
kuin päiväkotien esiopetus, joten vanhempien hieman suurempi kiinnostus esiopetusta
kohtaan kyläkouluissa kuin muissa esiopetuspaikoissa voi selittyä täten.

Kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat (yli puolet) olivat kiinnostu-
neimpia lasten mukaan esiopetuksesta muiden ryhmien vanhempiin verrattuna. Yli kol-
mannes lapsista (287) oli täysin samaa mieltä, että opettaja kertoi esikouluasioita vanhem-
mille. Täysin eri mieltä oli 111 lasta. Kyläkoulujen lapsista yli puolet (154/305) oli täysin
samaa mieltä, että opettaja kertoi kouluasioista vanhemmille, muiden esiopetusta saaneiden
lasten ryhmien lapsista noin kolmannes ajatteli näin. Kun vertaa opettajien/ohjaajien, van-
hempien ja lasten käsityksiä yhteistyöstä, lasten ja vanhempien käsitykset seurakunnan ker-
hoissa annettavasta palautteesta olivat samansuuntaisia. Palautetta annettiin vähemmän
kuin muissa ryhmissä. Yleensä ottaen vanhemmat kokivat saaneensa tietoa lapsensa kou-
lunkäynnistä kohtalaisesti, samoin lasten mielestä ”ope kertoi kouluasioista vanhemmille”
kohtalaisen hyvin. Opettajien käsitys oli myönteisempi.

7.4 Esiopetuksen painotusalueet

Esiopetuksen painotusalueiden selville saamiseksi lähetin kyselylomakkeen 150 kuntaan
hallinnon edustajille (ks. liite 10a ja 10b) opettajille (ks. liite 11a ja 11b) ja vanhemmille
(ks. liite 12a ja 12b) syys- lokakuussa vuonna 2000. 105 opettajaa 101 kunnasta, 151 hal-
linnon edustajaa 138 kunnasta ja 265 vanhempaa 101 kunnasta vastasi kyselyyn. Koska
lähetin kyselylomakkeet kouluilta vanhemmille, voi olettaa, että kaikista kouluista ei
lomakkeita lähetetty lainkaan koteihin. Kuitenkin vastausprosentti oli hyvä vaihdellen
vastaajaryhmissä 67 prosentista 92 prosenttiin. (Liite 13. ks. opettajat, vanhemmat ja hal-
linnon edustajat kunnittain ja hallinnonaloittain, 4. vaihe.) Hallinnon edustajat edustivat
koulutointa tai perusturvaa, koska uuden lainsäädännön mukaista esiopetusta pystyvät
tarjoamaan vain kyseiset hallinnonalat.

Laadin kyselyn edellisten aineistojen kärkimuuttujien (suuret latausarvot), avoimien
kysymysten vastausten sekä joidenkin alueiden asiantuntijoiden (esimerkiksi terveyden-
hoidon) kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Valitsin mukaan tärkeimmiksi asioiksi koetut
asiat esiopetuksesta. Mukaan tulevat osiot koskivat esiopetuksen fyysisiä puitteita, sisältö-
alueita, esiopetuksen yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa, hallintoa, pedagogiikkaa, ilmapiiriä ja ter-
veydenhoitoa. 

Seuraavissa kappaleissa esittelen eri ryhmien tärkeimpinä ja vähiten tärkeimpinä pitä-
miä asioita. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) mie-
lestä tärkeimmät asiat olivat väittämien keskiarvoja tarkastellen hyvin samansuuntaiset.
Kaikkien mielestä tärkeimpiä asioita olivat:
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– käytöstavat ja tapakulttuuri 
– opetustilat 
– lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen entistä aikaisemmin
– vuorovaikutustaitojen harjoittaminen.
Kaikkien näiden väittämien keskiarvot olivat yli 3.90 kaikissa ryhmissä. Hallinnon

edustajat ja vanhemmat pitivät tärkeänä lapsen terveyttä koskevan tiedon välittymistä
kodin ja koulun välillä kuten opettajatkin, mutta opettajista erityisavun ja erityisvälineiden
tarjoaminen lapsille oli hieman tärkeämpää. Opettajien mielestä esiopettajien esittämä kri-
tiikki otetaan huomioon ja hallinnon edustajista esiopetuksen järjestäminen perustuu hal-
lintokuntien väliseen yhteistyöhön. Vanhemmista esiopetuksen hyvä ilmapiiri (lapsilla on
”kivaa” esiopetuksessa) on tärkeää. Näitä asioita koskevien väittämien keskiarvot olivat
kaikilla ryhmillä yli 3.50. 

Kaikista ryhmistä vähiten tärkeää oli eurooppalainen identiteetti. Kaikissa ryhmissä
väittämän keskiarvo oli alle 1.70. Opettajat eivät nähneet tärkeiksi myöskään terveydenhoi-
tajan pitämiä terveyskasvatustunteja ja sosiaalisia tiloja. Sosiaaliset tilat eivät myöskään
hallinnon edustajien mielestä kuuluneet tärkeisiin asioihin. Yleensä lapselle tärkeitä asioita
ei nähty kovin tärkeiksi kuten kavereiden saamisen merkitystä tai hyvän ilmapiirin merki-
tystä. Vanhemmat korostivat ilmapiirin merkitystä enemmän kuin hallinnon edustajat ja
opettajat. 

Hajontaa vastauksissa oli liittyen hallintoon, esiopetuksen kuulumisesta perusturvaan
tai koulutoimeen sekä myös koulutoimen edustajilla siinä, voidaanko päätös hallinnosta
tehdä kotikunnassa. Pedagogiikkaan liittyen vastauksissa yleisesti esiintyi hajontaa. Monet
olivatkin kirjoittaneet kyselylomakkeeseen, että pedagogiikkaan liittyvät asiat olivat kaikki
yhtä tärkeitä ja väittämiä oli hankala priorisoida. 

Perusturvan ja koulutoimen opettajien käsitykset tärkeimmistä asioista olivat pääasiassa
hyvin yhteneväiset. Verrattaessa t-testillä väittämien merkitystä vain väittämä Esiopetus
kuuluu koulutoimeen erosi muista väittämistä. Koulutoimen opettajien mielestä esiopetus
kuuluu koulutoimeen (t=2,22, df=90, p<.029), samoin kuin koulutoimen hallinnon edusta-
jien mielestä (t=4,89, df=133, p<.001). Perusturvan hallinnon edustajat korostivat tervey-
denhoitajan käyntejä esiopetusryhmässä (lasten terveystarkastukset) (t=2,54, df=136,
p<.012) samoin kuin erityisavun (esimerkiksi mielenterveyspalvelut) ja/tai erityisapuväli-
neiden saamista erityislapsille (t=2,72, df=90,8, p<.008) kuten myös opetussuunnitelman
yhtenäisyyttä koko Suomessa (t=2,60, df=90,5, p<.011) koulutoimen hallinnon edustajia
enemmän. Koulutoimen hallinnon edustajat taas korostivat kyydityksen järjestämistä kun-
nan toimesta (ilmainen) esiopetukseen (t=2,71, df=137, p<.008) perusturvan hallinnon
edustajia vähemmän. Perusturvan vanhemmat korostivat opetustilojen tärkeyttä (t=2,14,
df=204, p<.034) enemmän kuin koulutoimen vanhemmat samoin kuin vuorovaikutustaito-
jen harjoittamista (sosiaalinen kasvatus) (t=2,04, df=199, p<043) ja terveydenhoitajan
käyntejä esiopetusryhmässä (lasten terveystarkastus) (t= 3,14, df=213, p<.002). Koulutoi-
men vanhemmat taas korostivat esiopetuksen kuulumista koulutoimeen (t=3,84, df=219,
p<.001) sekä kyydityksen järjestämistä ilmaisena (t=2,82, df=234, p<.005) perusturvan
vanhempia enemmän.

Hajontaa vastauksissa oli perusturvan opettajilla koskien sosiaalisia tiloja (s=1.58).
Koulutoimen opettajilla hajontaa vastaamisessa oli enemmän, muun muassa väittämissä:
esiopetuksen kuuluminen perusturvaan (s=1.53), päätös hallinnosta tehdään kunnassa
(1.53), tutkiva ja kokeileva oppiminen (s=1.53) sekä yksilöllisyyden huomioiminen
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(s=1.53). Koulutoimen opettajat olivat aika yksimielisiä (s=0.89) matematiikan sekä luke-
mis- ja kirjoitustaitojen kehittämisestä. Hajontaa hallinnon edustajien vastauksissa oli eni-
ten pedagogiikkaa koskevissa väittämissä koskien leikkiä (s=1.45), ongelmanratkaisuky-
kyä ja luovuutta (s=1.45) sekä tutkivaa, kokeilevaa oppimista (s=1.44) ja ilmapiiriä koske-
vassa väittämässä vuorovaikutustaitojen harjoittamisesta (s=1.44) sekä hallintoon liitty-
vässä väittämässä esiopetuksen kuulumisesta koulutoimeen (s=1.46). Hajontaa vanhem-
pien vastauksissa oli eniten esiopetuksen kuulumisesta perusturvaan (s=1.56) ja koulutoi-
meen (s=1.46) sekä pedagogiikkaan liittyen tutkivassa ja kokeilevassa oppimisessa
(s=1.48). Hyvin yksimielisiä hallinnon edustajat olivat pihapiirin tärkeydestä (kohtalaisen
tärkeä) ja kaikki ryhmät eurooppalaisen identiteetin ja kansainvälisyyden tärkeydestä
(kumpikaan ei ollut kärkipäässä), koska keskihajonta vastauksissa oli pieni. (Neljännen
vaiheen opettajien, hallinnon edustajien ja vanhempien kyselyn keskiarvot, hajonnat ja
suorat jakautumat taulukoituna ovat tutkijalla.)

Esiopetuspainotusalueita selvittävään kyselylomakkeeseen oli valittu mukaan tärkeinä
pidetyt alueet esiopetuksesta. Niinpä väittämistä tehtyjen summamuuttujien arvojen erot
ovat pieniä hallinnon edustajien, opettajien ja vanhempien vastausten välillä (Liite 28. Nel-
jännen vaiheen yhteisten muuttujien summamuuttujien arvot lukuina esiopettajilta, hallin-
non edustajilta ja vanhemmilta). Seuraavissa kuvioissa näkyy kyselylomakkeen (ks. liitteet
10–12 neljännen vaiheen kyselystä opettajille, hallinnon edustajille ja vanhemmille) poh-
jalta laadittujen summamuuttujien arvot eri vastaajaryhmiltä.

Kuvio 21. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen fyysisiin puitteisiin.
Kuvio 22. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen sisältöalueisiin.

Kuvio 23. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen yhtenäisyyteen ja tasa-arvoon.
Kuvio 24. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen hallintoon.
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Kuvio 25. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen pedagogiikkaan.
Kuvio 26. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen ilmapiiriin.

Kuvio 27. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautu-
minen terveydenhoitoon.

Yllättävää oli, että pedagogiikkaan liittyviä asioita eivät opettajat painottaneet yhtä pal-
jon kuin hallinnon edustajat ja vanhemmat (kuvio 25). Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (2000, Opetushallitus 2000b, 9) mainitaan opetusmenetelminä ja työtapoina
konkreettinen kokeileminen, tutkiminen, aktiivinen oppiminen, aktiivinen osallistuminen
sekä ongelmien ratkaiseminen. Erikseen mainitaan kielen kehittyminen. Nämä menetel-
mät mukailevat tämän tutkimuksen alueita, lisäksi korostetaan leikkiä. Pedagogiikan alu-
eista ja kehittämisestä ollaan siis yksimielisiä, mutta onko opettajien käyttämä pedago-
giikka vielä ”koulumuotoisempaa”, formaalimpaa kuin perusteissa toivottaisiin? Ehdo-
tuksessa esiopetuksen perusteiksi korostettiin toiminnan lähtökohtina lapsen tarpeita ja
edellytyksiä sekä kiinnostuksen kohteita. Tämä onkin tärkeää, mutta toisaalta miten lapsi
voi päättää, mistä hän pitää, jos hän ei ole kokeillut tai ei tiedä? Aikuisen pitää antaa
virikkeitä myös kokonaan uuden oppimiseen.

Myöskään ilmapiirin, terveydenhoidon ja fyysisten puitteiden osuutta eivät opettajat
kokeneet yhtä tärkeiksi kuin hallinnon edustajat ja vanhemmat (kuviot 26, 27 ja 21).
Ovatko opettajat tottuneet tyytymään vallitseviin fyysisiin olosuhteisiin, koska resurssien
saaminen on vaikeutunut viime vuosina? Toisaalta fyysisen ympäristön merkitystä ei ehkä
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vielä tiedosteta tarpeeksi. Vanhemmat korostivat fyysisten puitteiden tärkeyttä. Luvussa
4.4 esiopetuksen järjestämisestä tuli esiin kuntien tarve lisäresursseihin, 28 prosentissa
kunnista tarvitaan uusia tiloja, 30 prosentissa kunnista vanhoja tiloja tulisi kunnostaa. Toi-
saalta luvussa 2.2.3 tulivat esiin laman vaikutukset 1990-luvun lopulla, joten taloudellinen
panostus esiopetukseen on vaikeaa kunnissa. 

Ilmapiiriväittämissä opettajat pitivät tärkeänä vuorovaikutustaitojen harjoittamista,
mutta he eivät painottaneet hyvää ilmapiiriä siten, että lapsella olisi ”kivaa” esiopetuksessa.
Opettajien mielipiteissä tuli esille ryhmän sosiaalinen toimiminen, ei niinkään yksilön toi-
minta, mikä tietenkin on luonnollista, koska opettaja toimii koko ryhmän ohjaajana. Vuo-
den 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että oppimisympäristön
on tuettava monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä annettava mahdollisuuksia vuo-
rovaikutukseen. Vertaisryhmän vaikutus oppimisessa mainitaan moneen kertaan, mutta
vertaisryhmien sisäisestä erilaisuudesta esimerkiksi yhdysluokissa tai päiväkodissa ei mai-
nita mitään eli eri-ikäisten lasten ryhmä on jätetty huomiotta (kuten yleensä vanhempien
lasten opetussuunnitelmissakin). Ilmapiiri-summamuuttujassa yhtenä alueena on kaverien
saamisen merkitys ja yleensäkin hyvä ilmapiiri. Aikuiset kiinnittävät yhä liian vähän huo-
miota lapsen kaverisuhteisiin tai eivät ymmärrä niiden suurta merkitystä. Jos lapsella ei ole
kavereita, esikouluaika ei ole mielekästä ja syrjäytymiskierre voi alkaa (Peltonen 1998).
Ilmapiirin tärkeyttä vanhemmat korostivat muita ryhmiä enemmän. Vanhemmista oli tär-
keää ottaa huomioon lasten tunteet. Tässä muilla ryhmillä on oppimista, sillä esikoulu ei
tosiaankaan saisi olla ”tunteiden erämaa” (kuten Jackson 1964). Jacksonin ajoista koulu-
maailma lienee muuttunut, mutta tunteiden käsittelyn ja arvojen tärkeyttä ei voitane koros-
taa liikaa.

Hallinnon edustajat painottivat muita vähemmän yhtenäisyyden ja tasa-arvon toteutta-
mista (kuvio 23). Tämä on huolestuttavaa, koska hallinnon edustajilla on vaikutusvaltaa
päätettäessä esiopetuksen tasapuolisesta resurssien jakamisesta. Hallintoon liittyvissä väit-
tämissä summamuuttujan arvo oli pienempi kuin opettajilla (kuvio 24). Hallintoon liittyvät
väittämät koskivat opettajien kritiikin huomioon ottamista, hallintokuntien yhteistyötä, esi-
opetuksen kuulumista koulu- tai perusturvaan ja hallinnollisten päätösten tekemistä kun-
nassa. Onko niin, että hallinnon edustajat joutuvat vastaamaan niin monesta alueesta, että
esiopetus jää kaiken muun jalkoihin. 

Esiopetuskokeilun aikana ja sen jälkeenkin esiopetuksesta käytiin ”reviirikamppailua”
sosiaali- ja kouluhallinnon välillä, ammattikuntina lastentarhanopettajien, luokanopettajien
ja sosiaalikasvattajien kesken. Lastentarhanopettajaliitto ehdotti jo vuonna 1972, että las-
tentarha kuuluu koulujärjestelmään ja lastentarhanopettajat tulisi kelpuuttaa peruskouluor-
ganisaatioon kuuluvien esiluokkien opettajiksi. Lastentarhaopettajakoulutus jäi kuitenkin
pois muun opettajankoulutuksen kokonaisuudistuksesta vuonna 1974. Sosiaalihallinto tar-
vitsi lastentarhanopettajakoulutusta tulevan, sosiaalipalvelujärjestelmään kuuluvan päivä-
koti-instituution laadulliseksi takaajaksi. Kuitenkin esiluokan opettajana toimiminen oli
perinteinen lastentarhanopettajien kvalifikaatioalue. Tämä integroi lastentarhanopettajia
opetusalan kehittämissuunnitelmiin, ja koulutuksen muutoksessa myöhemmin kyse olikin
uuden kuusivuotiaita koskevan koulumuodon, peruskoulun, kehittäminen eikä yliopistolli-
sen lastentarhanopettajankoulutuksen kehittäminen sinänsä. (Kinos 1997, 94, 105, 108,
167, 242).

Nivalan (1999, 207) mukaan Suomesta puuttuu varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä.
Varhaiskasvatuksellisen intressin perusturvassa on syrjäyttänyt päivähoidollinen intressi.
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Johtajien toimintaa ja valintoja ohjaa kasvattajan sydän. Koulutoimen rehtori taas katsoo
olevansa vastuussa erityisesti hallinnollisista asioista ja yhteyksien pitämisestä kouluviran-
omaisiin. Hän voi suhtautua sisäisiin uudistuksiin jopa ”turhana retoriikkana”. Koulutoi-
men rehtori tekee päivässä noin 150 päätöstä 5–15 minuuttia kestävissä asioissa. Suoma-
lainen rehtori ei vielä kanna vastuuta oppilaitoksensa opetuksesta ja opettajakunnan amma-
tillisesta kehittymisestä, vaikka se on hänen tärkein tehtävänsä. (Leino & Leino 1997, 123.)
Toisaalta Helakorven (1989, 135) mielestä koulumaailmassa ei voi erottaa hallinnollista ja
pedagogista johtajuutta toisistaan. Monet hallinnollisilta näyttävät kysymykset ovat kuiten-
kin myös suuresti pedagogisia. Tämän asian vaikutusta esiopetuksen kehittämiseen voi
miettiä, koska koulutoimen rehtoreilla ei useinkaan ole esiopetuksen tuntemusta. Ainoas-
taan niissä kouluissa, joissa esiopettaja on samanaikaisesti johtaja/rehtori, substanssitunte-
musta löytyy. 

Vanhemmat, opettajat ja hallinnon henkilöstö korostivat lasten terveydenhoitoa ja lasten
terveyteen liittyvän tiedon tärkeyttä (kuvio 27), vanhemmat kokivat terveydenhoidon osuu-
den muita ryhmiä tärkeämmäksi. Erityisavun ja erityisapuvälineiden saamista niitä tarvit-
seville lapsille pidettiin erittäin tärkeänä. Terveyspalvelujen täytyisi myös olla kaikkien las-
ten saatavilla. Yleensä terveydenhoitaja kiertää haja-asutusalueen kouluilla, mutta sääs-
töistä johtuen myös tätä toimintaa on vähennetty, kun asian pitäisi olla juuri päinvastoin.
Erityisopetusta tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. 1990-luvun työttömyys ja perhei-
den taloudelliset ja psykososiaaliset ongelmat näkyvät pienen maaseutukunnankin lasten
pahoinvointina, erilaisina koulunkäyntiongelmina ja syrjäytymiskehityksenä. Aikuisiän
terveyden perusta luodaan jo lapsuudessa ja nuoruusvuosina. Jo 1970-luvulta lähtien useat
tutkimukset vahvistavat, että koulumaailma tarvitsee entistä enemmän yhteistyötä tervey-
denhoitoalan ja hoitotieteen kanssa (suomalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyskäyt-
täytyminen, esimerkiksi Kannas 1988, Kannas & Tynjälä 1998, Rimpelä ym. 1997).
Laaja-alaisella paikallistason yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan edistää lasten ter-
veyttä. 

Sisältöalueisiin suhtautumisessa eivät ryhmät poikenneet lainkaan toisistaan (kuvio 22).
Sisältöalueisiin kuului eurooppalainen identiteetti, kansainvälisyys, kestävä kehitys, käy-
töstavat ja tapakulttuuri sekä matematiikan, lukemisen ja kirjoittamistaitojen kehittäminen.
Jo vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostettiin kansainvälistymisen tuo-
maa muutosta ja luonnon muuttumista. Vuoden 2000 esiopetuksen perusteissa mainitaan
matematiikka ja luonnontieteet ja kielellisyyden kehittäminen on erityisen tärkeä osa-alue.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 korostaa lapsen kasvun edistämistä ihmi-
syyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lasta tulee ohjata vastuul-
liseen toimintaan ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen. Jos tällä tarkoitetaan juuri käytös-
tapojen ja tapakulttuurin opettamista, niin tärkeiksi koetut sisältöalueet tässä tutkimuksessa
ovat samat kuin nykyisessä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin. 

Yleensäkin ryhmien väliset käsitysten erot olivat kauttaaltaan jokseenkin pieniä. Suo-
malaiseen kouluun luotetaan eikä sen toimintaan esitetä kovinkaan paljon kritiikkiä. Kui-
tenkin vivahde-eroja ryhmien käsityksissä löytyy ja erityisesti vanhempien mielipiteet
tulisi ottaa huomioon. Suomalaiseen koulutuspolitiikkaan kuuluu tasa-arvoisuus koulutuk-
seen pääsyssä (ks. luku 2.2). Tätä perinnettä murretaan esiopetusikäisiltä esimerkiksi kul-
jetuksen järjestämisen suhteen eri kunnissa. Tasa-arvon vaatimus kaikkien lapsiryhmien
osalta oli kasvattajien (vanhempien ja opettajien) mielestä keskeistä ja tasa-arvon toteutta-
misessa tulisi noudattaa Niiniluodon käsitystä, jonka mukaan tasa-arvoa on antaa syrjäseu-



195
duille enemmän etuuksia kuin muille. Kuten luvussa 2.2.3.2 tuli esille, Lehtisalo ja Raivola
(1999, 78) kannattavat tasa-arvon sijasta tarveperiaatteeseen rakentuvaa oikeudenmukai-
suutta koulutuksen jaossa. Näin ollen myös alueellinen tasa-arvo edellyttää eri alueiden eri-
laista kohtelua.

Kuviosta 23 näkyy, että opettajat kokivat yhtenäisyyden ja tasa-arvon yhtä tärkeiksi kuin
vanhemmat. Lasten ongelmien kartoittamista ja auttamista entistä aiemmin, samoin koulu-
vaikeuksien kartoittamista ja hoitoa pidettiin esiopetuksen yhtenäisyyttä ja tasa-arvoa lisää-
vinä seikkoina. Nämä käsitykset mukailevat luvussa 2.2.3.2 esitettyä Lehtisalon ja Raivo-
lan (1999, 74–76) käsitystä liberaalisesta tasa-arvosta, jonka mukaan ennen kouluikää syn-
tyneet eriarvoisuudet on poistettava esikasvatuksen avulla eli kasvutaustaltaan eriarvoiset
lapset on saatettava samalle lähtöviivalle koulun alkaessa. Radikaalin käsityksen mukaan
kompensaatiotoimet eivät tuota pysyviä vaikutuksia; esimerkiksi esikasvatuksella hankittu
lähtöetu kuluu usein pois parin ensimmäisen kouluvuoden aikana. Samoin on todennut esi-
merkiksi Mäkinen (1991, 43): esiopetuksella on myönteisiä vaikutuksia oppimisedellytyk-
siin, mutta yksilölliset erot ja vaikeampiasteinen problematiikka lienevät suhteellisen pysy-
viä. Kompensaatiota pitäisikin jatkaa koko kouluajan organisatorisella eriyttämisellä. Täl-
löin diskriminointi tarkoittaisi tiedon sosiaalisen rakentumisen tunnustamista, jatkokoulu-
tuspaikkojen kiintiöimistä koulutus- ja kokemustaustaltaan erilaisille yksilöille. Nythän
diskriminointi tarkoittaa vain oppimisvaikeuksien voittamiseen tähtääviä toimia. Siis tukea
tarvitsevan lapsen auttaminen esiopetuksen aikana ei riitä vaan tukea täytyisi jatkaa koko
kouluajan ja taata hänelle jatko-opiskelupaikka kiintiöinnin avulla. 

Virtasen (1998) mielestä nyt vallitsee tasa-arvoisen individualismin sijasta individualis-
tinen tasa-arvo (luvussa 2.2.3.2), mikä näkyy koulu- ja oppilaskohtaisten opetussuunnitel-
mien painottamisena. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) tämä käsitys
tasa-arvosta käy ilmi esimerkiksi siinä, että toivotaan kasvattajien laativan kullekin lapselle
oma opetussuunnitelma. Nyt korostetaan yksilöllisyyttä ja oman itsensä toteuttamista sen
sijaan, että korostettaisiin yhdessä kasvamista yksilöinä kuten mielestäni pitäisi. Vanhem-
pien vastauksissa tuli esiin ajatus ”kasvamaan saattamisesta”. Lasten pitäisi saada tulla sel-
laisiksi, kuin he jo ovat. Vanhemmat eivät korostaneet oman lapsensa erinomaisuutta vaan
kaikkien lasten tasavertaisuutta oppimiseen ja erilaisuuden hyväksymistä. Vanhempien
vastauksissa korostui tavoite ihmisyyteen kasvattamisesta enemmän kuin muiden ryhmien
vastauksissa; vanhemmuus ei siis lienekään kadonnut.



8 Esiopetuksen kehittäminen

8.1 Suuntaviivoja esiopetuksen järjestämiseen

Tämä viimeinen pääluku on kokoava luku eli mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota
järjestettäessä esiopetusta pienten koulujen lapsille. Teen yhteenvetoa ja pohdintaa ottaen
huomioon empiiriset tulokset, teoriaosuuden ja viitekehyksen. Näihin asioihin liittyy
myös oma esiopetuksen tuntemukseni ja pitkäaikainen työkokemukseni yhdysluokan esi-
opetuksesta. Tuon mukaan uutta teoriatietoa, josta löytyy yhtymäkohtia tuloksiin ja
yhteenvetoon. Tarkastelen esiopetusta nimenomaan pienten koulujen lasten esiopetuksen
järjestämisen kannalta ja tarkastelussa korostuu eniten koulutoimen esiopetus tutkimus-
asettelusta sekä taustastani johtuen. 

8.1.1 1800-luvun kansanopetuksen ja 1900-luvun esiopetuksen vertailua 
maaseudulla

Vertaillessani kansanopetuksen järjestämistä 1800-luvulla ja esiopetuksen järjestämistä
1900-luvulla maaseudulla voin havaita samankaltaisuutta. Kansanopetuksen ja koululai-
toksen kehittymistä olen tarkastellut luvussa 2.2.1. Kirkollisia kiertäviä lastenkouluja tai
kansanopetuksen kiertäviä alakansakouluja voi verrata perusturvan järjestämiin kiertä-
viin päiväkoteihin tai seurakunnan kerhoihin. Kirkollinen alkuopetus ei saanut yhtenäistä
muotoa kuten ei esiopetuksen järjestäminenkään alkuvaiheessaan. Maaseudun alkuope-
tus oli puutteellista kuten maaseudun esiopetuksen järjestäminen. 

Opetuksen tarjonnassa maaseudulla seurakunnilla on ollut tärkeä osuus, seurakunnan
kerhot ovat ehkä olleet ainoa tapa saada lapselle ”esiopetusta” ennen kouluunmenoa. Esi-
opetus–termin määrittelystä riippuen seurakunnan tarjoamaa kerhotoimintaa ei kuitenkaan
ole mielletty tai hyväksytty esiopetukseksi. Kirkollisten koulujen opettajilta puuttui peda-
goginen valmennus, samoin seurakunnan ohjaajien pedagoginen koulutus on vähäisempää
verrattuna lastentarhanopettajiin tai luokanopettajiin.
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Mielestäni seurakuntien tarjoama kerhomuoto, yleensä 2–4 tuntia viikossa, on kuitenkin
ollut arvokas lisä syrjäseutujen lasten kasvattajana kuten olivat kirkolliset kiertokoulutkin
aikanaan. Myös kodeissa on oltu siihen pääosin tyytyväisiä. Seurakunnissa esiopetusta saa-
neet lapset (n=254) olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen ja vanhempien (n=139) mie-
lestä lasten kouluunlähtövalmius oli kehittynyt.

Oppivelvollisuuslaissa vuodelta 1921 määriteltiin koulu kuusivuotiseksi, mutta harvaan
asuttujen kuntien lapset, jotka asuivat yli viiden kilometrin päässä koulusta, olivat oppivel-
vollisuuden ulkopuolella 1940-luvun loppupuolelle saakka. Nykyisessä perusopetusase-
tuksessa kuntia ei velvoiteta järjestämään kuljetusta esiopetukseen. Erityisesti seurakun-
nassa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat (n=139) korostivat kuljetuksen saamista
lapsille. Kuinka moni syrjässä asuva lapsi jää pois esiopetuksesta kuljetusmaksun takia, jää
nähtäväksi. Vuonna 1969 saatiin yhtenäinen peruskoulu. Onko seuraava askel esiopetuksen
kehittämisessä, että valtio tai kunnat maksavat kuljetuksen esiopetukseen? Vai se, että alen-
netaan oppivelvollisuusikää, jolloin kaikki kuusivuotiaat tulevat peruskouluun?

Huotarin (1997, 107, 130–131) mukaan koulutuksen järjestelmämuutoksilla on ollut
yksi kiinteä ja määräävä viitekohta kautta historian eli kulloinenkin yhteiskunnan tila. Kou-
lutusmuutosten koettu tarve heijastaa toisaalla syntyneitä uusia ideoita ja tarpeita. Koulu-
tuksen järjestystä ylläpitävät ja uudelleen järjestävät institutionaaliset keskinäissuhteet ja
niiden muutokset, eivät niinkään uudet pedagogiset ideat tai teoriat. Teoriat, jotka tukevat
ja vahvistavat vallitsevaa rakennetta, tulevat käyttöönotetuiksi. (Emt. 162.) Nyt esiopetuk-
sen toteuttamisen murrosvaiheessa pitäisi huolehtia kaikkien kuusivuotiaiden tasaveroi-
sesta mahdollisuudesta saada esiopetusta riippumatta asuinpaikasta. Myös esiopetuksen
taustalla vallitsevia käsityksiä tulee tarkastella kriittisesti. Onko esiopetuksen järjestämisen
taustalla taloudellisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohottaminen vai ihmisyy-
teen kasvattaminen?

8.1.2 Koulun tehtävä

Humanismin mukaan tärkeintä on kasvaa ihmiseksi. Yleisesti koulun tehtäviksi on määri-
telty perustietojen ja -taitojen ja elämänkatsomuksen perusteiden antaminen oppilaille
(luku 2.1). Näiltä osin koulun tehtävä ei ole muuttunut. Arvolähtökohdat ovat vain uudis-
tuneet ja lisääntyneet. Esimerkiksi kansainvälisyys ja yhteinen vastuu ympäristöstä, kes-
tävän kehityksen periaate sekä tietotekniikan opetuksen painottaminen ovat uusia arvoja.
Niiniluodon (1993, 84) mukaan arvottamisvaikeudet ristiriitaisten asioiden välillä johtu-
vat arvojen runsaudesta ja hajanaisuudesta. Toisaalta koulutuksella halutaan lisätä työn
tuottavuutta, kansainvälistä kilpailukykyä ja yleistä suorituskykyä. Tällöin suoritustavoit-
teinen koulutusjärjestelmä painottuu ja kokonaisuuden huomioon ottavaa näkemystä ei
pääse syntymään. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) aivan oikein pai-
notetaan, että sisältöjä tärkeämpää on oppimisprosessi ja eheytetyt kokonaisuudet.

Ihminen onnistuu elämässään kasvatuksen avulla. Fromm (1996, Waloszekin 1998
mukaan) korostaa kasvatuksessa kokonaisen ihmisen kasvattamista, jossa otetaan huomi-
oon myös ihmisen tunteet järjen lisäksi:
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”The world´s sinking in the problems jeopardizing the existence of ourselves and
nature; to allow man not to lose control over his own system, suffer from
development paralysis, purposelessness of being, emotional sterility, to stand in
opposition to the deepening split between rational and emotional acting.” 

Toisaalta yhteiskunnalla ei ole myöskään tulevaisuutta ilman oikeaa kasvatusta. Siis
kehittämällä ihmistä myös yhteisö kehittyy. 

Humanismin mukaiseen opetukseen ja kasvatukseen kuuluu ihmisyyteen kasvattami-
nen. Ihmistä ei tällöin nähdä kasvatuksen välineenä vaan arvona. Skinnarin (2001) mukaan
nyt on vallalla ”hyvän ihmisen” teknokraattinen malli opetuksessa ja kasvatuksessa. Tässä
mallissa yhdistyvät moraalinsiirto- ja tiedonsiirtomalli. Mallin avulla pyritään instituutioi-
den tehokkuuteen, joissa mahdollisimman pienin panoksin päästään hyviin (mitattaviin)
tuloksiin. Tällöin korostuu valikointi, ei ihmisen kasvun tukeminen. Ihmisyyteen kasvatta-
misessa useat tutkijat kehottavat yksinkertaisesti etsimään vastauksia perustavanlaatuisiin
kysymyksiin yhdessä lasten kanssa. Skinnarin (2001) mukaan kasvatus on viljelyä, jossa
kysytään, mikä ihmisessä pyrkii esiin missäkin iässä. Kunkin yksilön kohdalla onkin kysyt-
tävä, kuka sinä olet ja kuka minä olen. Waloszek (1998, 181) lisää kysymyksiin, millainen
olen ja missä olen. Korpisen (1996, 11–12) mukaan koulun tehtävä elämänhallinnan kan-
nalta on selvittää a) millainen on maailma, jossa elän b) miten minun pitäisi elää, jotta sel-
viydyn c) kuka, mikä minä olen. Koulun ja kodin yhteinen tehtävä on lapsen ja nuoren ter-
veen itsetunnon kasvattaminen. 

Ennen Pestalozzi, Fröbel, Montessori ja Rousseau opettivat meille lapsuuden ilon säi-
lyttämisen. Kasvatuksen tehtävä onkin vaalia aikakautta ennen koulua omana arvonaan
eikä korostaa sitä valmistautumisena seuraavaan kauteen. Ainejakoisesti organisoidut tun-
nit eivät tee oikeutta lapsen tarpeille ja oppimistavoille. Coolahanin (1998, 52) mukaan
jokaisella tasolla, jokaisella ajalla elämässä on oma täydellisyytensä. Koulussa olisi kunni-
oitettava oppilaiden omaa kulttuuria ja elämää, mutta silti tiedostettava se, että koulutuk-
sessa on aina kyse yksilön sopeuttamisesta yhteiskuntaan, kyse on vain manipulaation laa-
juudesta (kuten Antikainen 1998, 138). Usein vanhempien avoimissa vastauksissa mainit-
tiin, että riittäisi, jos esiopetusta tarjottaisiin vain kolmena päivänä viikossa. Tämä ei ole
mahdollista uuden lainsäädännön myötä. Kuitenkin tämä näkökanta välittää ajatusta siitä,
että lapsia ei pidä panna ”opetuksen tehomyllyyn”, vaan lapsille on varattava riittävästi
aikaa omiin toimintoihin ja rauhassa oleiluun.

8.1.3 Hallinto ja puitteet esiopetukseen 

Hallinnon edustajien vastausten yhteydessä selvisi ammattien moninaisuus esiopetuksen
hallinnossa. Ensimmäisessä kyselyssä neljän eri hallinnonalan 74 vastaajaa omasi 27 eri
ammattinimikettä. Osa vastaajista siirsi vastaamisen alaiselleen, koska tunsi, että ei hallit-
se esiopetuksen aluetta. Toisessa kyselyssä kahden hallinnonalan 151 edustajaa omasi 29
ammattinimikettä, kuitenkin perusturvan vastaajista 43,5 prosenttia oli sosiaalijohtajia ja
koulutoimen vastaajista 35 prosenttia luokanopettaja/koulunjohtajia. Joka tapauksessa
ammattien moninaisuus kertoo esiopetuksen hallinnon hajanaisuudesta. Monissa kunnis-
sa esiopetus on ikään kuin lykätty jonkun hallinnon edustajan harteille muun työn ohella
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hoidettavaksi, jolloin varhaiskasvatuksellinen substanssituntemus on heikkoa. Tällöin tus-
kin voidaan puhua esiopetuksen kehittämisestä. 

Jos varhaiskasvatuksen keskeiseksi haasteeksi nousee opetuksen kehittäminen, niin vas-
taavasti johtamisen keskeiseksi haasteeksi nousee tämä kehittämisprosessin johtaminen.
Kehittämiseen tarvitaan tietoa, ja siksi olisi tärkeää päiväkodin johtajien asiantuntemuksen
laajempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveystoimen päätöksenteossa. Myös koulutoimen
hallinnon päätöksenteossa tulisi hyödyntää esiopettajien asiantuntijuutta. Toisaalta ”perin-
teinen professionalisoituminen” kasvatustyössä on lähes mahdotonta, koska raja käytän-
nöllisen osaamisen ja teoreettiseen koulutukseen perustuvan osaamisen välillä on liukuva,
kasvatustyöhönhän sisältyy aina paljon yleisinhimillisiä tietoja ja taitoja (Kinos 1997, 264–
265). 

Erityisesti vanhemmat toivoivat opettajien kuulemista asiantuntijoina esiopetuksesta
päätettäessä. Asiantuntijuuden hyödyntäminen lisäisi työtyytyväisyyttä, toisi johtajat toi-
minnallisesti osaksi hallintoa ja lisäisi työnantajauskollisuutta (Nivala 1999, 213). Myös
Slatonin, Atwoodin, Shaken ja Halesin (1977, 15) mukaan opettajien ja lainlaatijoiden
tulisi työskennellä yhdessä kasvatuksellisen käytännön parantamiseksi. Kokeneet opettajat
ovat rikas lähde eivätkä automaattisesti vastusta uudistuksia (emt. 13). Myös opettajat itse
haluavat vaikuttaa päätöksentekoon, kuten tuli esille luvussa 7.4 kuviossa 24. Paikallisuu-
den huomioon ottaminen koetaan päätöksenteossa välttämättömäksi. Täten hallinnollinen
desentralisaatio (luvussa 2.2.3.1) koetaan hyväksi. Toisaalta hallinnollisten päätösten vie-
misessä kuntiin on omat karikkonsa, kuten joidenkin kuntien vastaukset osoittavat. Esiope-
tuspäätöksiä ei pidetä tärkeinä verrattuina esimerkiksi liikekeskusten rakentamispäätök-
siin. Jotkut vastaajat arvostelivat myös miehistä päätäntävaltaa, jossa lasten opetuspäätök-
siä pidetään toisarvoisina (vanhempien avoimet vastaukset luvussa 7.2.3).

Tutkiessaan koulun opetuksen parantamista OECD-maiden ulkopuolella Dalin, Ayono,
Biazen, Dibaba, Jahan Miles ja Rojas (1994, 251) suosittavat systemaattista desentralisaa-
tion prosessia siten, että hallitus aktiivisesti kannattaa asetettuja standardeja, tarjoaa mate-
riaaleja, koulutusta ja ohjausta ja huolellisesti seuraa desentralisaatioprosessia useiden vuo-
sien ajan. Onnistunut desentralisaatio riippuu instituutioiden rakentamisprosessista, joka
tarvitsee tukea paikalliselta toimistolta. Näin on myös esiopetuksen kattavan järjestämisen
alkuvaiheessa Suomessa, tukea kouluihin tarvitaan. Hallituksen olisi muutettava tarpeen
mukaan suosituksia järjestämisperusteista laiksi ja asetuksiksi, jos desentralisaatio ei kai-
kilta osin onnistu.

Euroopan unionin Kansallinen Foorumi suosittaa yhteistyön ja palvelujen integraatiota
varhaiskasvatusyksikön luomisessa. Yksikön vastuulla olisi esimerkiksi palvelut 0–6-vuo-
tiaille. Yksikkö tekisi suosituksia yhteistyöstä keskus- ja paikallisella tasolla, loisi selvät
toimintalinjat henkilökunnan koulutuksesta, määrittäisi laatuvaatimukset kasvatuskeskuk-
sille, sponsoroisi tutkimusta sekä loisi kriteerit toimistoille ja henkilökunnalle. (Coolahan
1998, 146.) Raamitekijöillä, kuten lainsäädännöllä, henkilöresursseilla sekä opettajien
suunnittelu- ja valtaohjeilla on suora yhteys siihen pedagogiseen ohjelmaan, joka suunni-
tellaan ja viedään läpi jokaiselle oppilaalle. Nivalan (1999) mukaan eri hallintoalueiden
yhteistyö voi tuoda alkuopetukseen holistisemman ja perhekeskeisemmän näkökulman ja
terävöittää päiväkodeissa hukassa olevaa lapsen oppimiseen tähtäävää toimintaa. Tällaista
yhteistyötä on monessa kunnassa tehtykin (ks. liite15. Pienten koulujen esiopetuksen jär-
jestämistapoja lukuvuonna 1998–1999). Toisaalta hallinnon edustajilla ei ole erityistä int-
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ressiä tai tietoa pienten yksiköiden johtamisesta. Hallinnon täytyisi huomioida pienet kou-
lut ja niiden opetusjärjestelyt omana alueenaan, jotta niiden kehittyminen toteutuisi.

Salme Näsin mielestä joissakin kunnissa tehdään päätöksiä lyhyen tähtäyksen säästövai-
kutuksia silmällä pitäen, näin on esimerkiksi koulujen lakkautuspäätöksissä. Tällöin esiop-
pilas ei voi saada opetusta lähikoulussaan. Sulkemispäätöksen tärkeitä sidosryhmiä, koulu-
laisia, vanhempia ja opettajia, ei ole otettu huomioon kuten ei sitäkään, että tehdään pitkälle
tulevaisuutta koskevia päätöksiä. (Kallonen 2001, 10.) Vuonna 1999 peruskouluja lakkau-
tettiin 136 (Kyrö 2001, 37) (ks. luku 2.2.2 Koulujen lakkauttaminen). Kyrön (2001, 38)
mukaan yhteiskunnan kehityksessä tosiasiat pitää tunnustaa. Muuttoliike ja kaupungistu-
minen ovat ihmisten omaa valintaa eikä kunnallisen perusopetuksen pitämiseen nykyisellä
tasolla ole varaa (emt). Itse kallistun enemmän Näsin mielipiteen suuntaan, koska lasken-
tatoimen numeroiden valinnalla voidaan perustella yhtä hyvin leikkauspäätökset kuin lisä-
resurssien tarpeet (kuten Kallonen 2001, 10). Koulujen lakkauttamisessa tai ylläpitämi-
sessä on kyse hyvin usein arvovalinnasta.

8.1.4 Lapsuuden olosuhteet Suomessa

Kuten luvussa 4.1 totesin, lapsuuden periodi vaihtelee kasvatuksellisten ja hoitopalvelui-
den vaihtelujen vuoksi maasta maahan niin paljon, että ei ole yleistä lapsuuden ymmärtä-
mistä. Makrosysteemillä on vaikutusta lapsen sosiaaliseen todellisuuteen, ja siten lasten
kokemukset ovat hyvin erilaisia eri maissa. Suomessa perheiden on ajateltava äidin osal-
listumista työelämään (luku 4.1.1) ja sitten etsittävä ja päätettävä valita jokin saatavissa
olevista hoitomuodoista (kuten Siekkinen 1999, 31, 153). Monissa Euroopan maissa lap-
sen toimintaympäristöinä ennen oppivelvollisuuskoulua ovat kodit ja esikoulut, Suomessa
toimintaympäristöinä kotien lisäksi ovat olleet päivähoitopaikat, päiväkodit ja jonkin ver-
ran myös koulut esiopetuksen antajina. Siekkisen (1999, 115–116) mukaan suomalaiset
lapset viettävät keskimäärin 1,4 tuntia enemmän perhemäisissä olosuhteissa kuin belgia-
laiset. Suomen lasten kotihoidon tuki on hyvä järjestelmä, perhetukeen kuuluu myös
äitiysavustus, lapsilisä ja vanhempainraha. Suomen perhetuen osuus sosiaalimenoista on
huipputasoa muihin EU-maihin verrattuna. Suomessa äitiys- ja vanhempainloma on yli
puolet pitempi kuin yleensä EU-maissa. 

Monet haja-asutusalueiden kylien lapset ovat olleet kotihoidossa ennen esikouluun
tuloa. Kuitenkaan lasten oppimistulokset myöhemmin koulussa eivät ole sen huonommat
haja-asutusalueen kouluissa kuin suuremmissa kouluissa. Myöskään yleensä suomalaisten
lasten oppimistuloksia ei voi pitää huonoina verrattuina eurooppalaisten ikätovereidensa
tuloksiin. Päinvastoin varsinkin lukutaidossa suomalaiset lapset ovat kärkitasoa maail-
massa. Näin ollen koulutusjärjestelyjen muuttamista ei ainakaan näillä perusteilla voi puo-
lustella. Suomessa lapselle annetaan aikaa olla lapsi, häneltä ei vaadita kovin aikaisin kog-
nitiivisia taitoja. Rousseau (1905, 164–165) toteaa, että koko elinaikanaan lapsi ei ole vilk-
kaammassa toiminnassa kuin näennäisesti toimettomana ollessaan juostessaan, hyppies-
sään ja leikkiessään tekemättä varsinaisesti mitään. Suorttin ja Mutasen (1997, 48) mukaan
kasvattajalla ei ole mitään syytä kiirehtiä kehitykseen tarvittavaa aikaa pyrkimällä luonnon
vääjäämättä suorittaman kasvatuksen edelle. Kasvattajan on parempi tehdä ”vähän” oikein,
kuin ”paljon” väärin (emt). Tässä tutkimuksessa laadun määrittely on Helakorven (1994,
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16) tapaan, että tehdään ”oikeita asioita ja asioita tehdään oikein” ja samalla etsitään kehit-
tämiskohteita. Laatua on siis antaa lapselle aikaa esiopetuksessa.

EU-maat ovat sopineet, että 3–6-vuotiaista 90 prosenttia on julkisesti rahoitetussa var-
haiskasvatuksessa vuoteen 2006 mennessä. Coolahanista (1998, 109) näyttää todennäköi-
seltä, että suuri osa kolmevuotiaista on peruskoulussa tulevaisuudessa. Suomessa ei kolme-
vuotiaiden kouluuntuloon ole perusteita. Tässä tutkimuksessa opettajat, vanhemmat ja hal-
linnon edustajat toivat avoimissa vastauksissa esille, että kannattavat oppivelvollisuuden
säilyttämistä seitsemässä ikävuodessa (luku 7.2). Tutkimusten (esimerkiksi Darling-Ham-
mond 2000, Kari 1996, 173, 177) mukaan opettajan koulutuksella ja ammatillisella profes-
sionaalisella kehityksellä on suuri yhteys opetuksen laatuun. Opettajien valmistuksella ja
pätevyydellä on suurimmat korrelaatiot oppilaiden menestymiseen lukemisessa ja matema-
tiikassa (emt). Ennemminkin pitäisi siis satsata varhaiskasvatukseen ja opettajien koulutta-
miseen kuin lasten aikaisempaan kouluuntuloon, kuten Suomessa on tehtykin (ks. luku
2.2.3.3 Koulutuksen rahoituksen vertailu muihin maihin). Olen siis samaa mieltä kuin Kivi-
nen ym. (1995, ks. johdanto), että eri maista ei kannata imitoida järjestelmiä ja menetelmiä
noin vain.

8.1.5 Esiopetuksen laadun elementit

Esiopetuksen laadun elementtikuvion kehittelin ja mukailin ammatillisen koulutuksen
mallista. Havaitsin sen sopivan myös esiopetuksen arviointiin. Mallin avulla teen arvioin-
tia opetuksen neljältä eri alueelta, useinhan esimerkiksi fyysinen osa-alue jää tarkastelun
ulkopuolelle. Laatumallin avulla pienten koulujen lapsille järjestetystä esiopetuksesta saa
uusia ulottuvuuksia fyysisen osa-alueen haitoista ja eduista, joilla juuri Suomessa on pit-
kistä koulumatkoista ja maaseudun luonteesta johtuen suuri merkitys. Myös oppimisil-
maston tärkeyden otan huomioon, vaikka se ei aina kuulu luonnollisena osana kaikkiin
kansallisiin ja kansainvälisiin arviointi-indikaattoreihin (ks. luku 3.4).

Jotkut seikat korostuivat laatumallin useilla eri osa-alueella; esimerkiksi kuljetuksen jär-
jestämisen merkitys korostui sekä opetuksen suunnittelussa että fyysisten puitteiden arvi-
oinnissa. Mielestäni tämä seikka vain korostaa esille tulleen asian tärkeyttä. Esiopetuksen
tärkeimmiksi koetut sisältöalueet olivat jokseenkin samansuuntaisia verraten kansallisesti
tärkeiksi koettuihin tavoitteisiin. Toisaalta esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa ei koeta
tärkeäksi alueeksi esiopetuksessa, mutta hyvän ilmapiirin luomiseen, lasten terveydenhoi-
toon, yhtenäisyyteen esiopetuksen järjestämisessä sekä tukitoimien kohdistamiseen erityis-
lapsille pitäisi satsata. Nämä seikat osoittavat pedagogisen suunnittelun ja opetuksen poh-
jan luomisen tärkeyden ennen esiopetuksen toteuttamista. Toivoisi, että esiopetuksessa kes-
kityttäisiin teoreettisesti perusteltuihin alueisiin ja myös lasten mielipiteet otettaisiin huo-
mioon.

Hujalan ynnä muiden (1999, 167) mukaan vanhempien suorittama laadun arviointi var-
haiskasvatuksessa on ”helläkätisempää” kuin asiantuntijoiden. Yleensä vanhemmat arvioi-
vat laadun paremmaksi kuin asiantuntijat. Tässä tutkimuksessa kävi samoin esimerkiksi
seurakunnan tarjoaman esiopetuksen suhteen. Cryerin ja Burchinalin (1997) mukaan erot
vanhempien ja asiantuntijoiden arvioinnissa kasvavat, mitä abstraktimpia asioita arvioi-
daan. Vanhemmat arvioivat merkityksellisiä osa-alueita enemmän omien toiveidensa kuin
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todellisuuden mukaan, koska heillä ei ole riittävästi tietoa siitä, mitä lapselle päivän aikana
tapahtuu. (Hujala ym. 1999, 166.) Tässä tutkimuksessa vanhemmat kokivat vaikeimmaksi
hallintokuntien välisen yhteistyön arvioimisen, koska siitä he kokivat omaavansa vähiten
tietoa. Sen sijaan opettajan ja lapsen väliseen suhteeseen otettiin kantaa selkeämmin sekä
positiivisesti että negatiivisesti. Lasten mielipiteiden kartoittamisessa oli otettava huomi-
oon käsitteiden vertailtavuus muiden ryhmien käsityksiin.

Laatumallin eri alueet sekoittuvat ja limittyvät toisiinsa tuloksia tarkasteltaessa. Esimer-
kiksi lapsen kouluvaikeuksien kartoittaminen ja auttaminen entistä aikaisemmin kuuluu
opetuksen suunnitteluun mutta myös oppimisilmapiiriin ja fyysiseen ympäristöön. Laatu-
mallin alueiden erittely onkin tärkeää vain alkuvaiheessa, jotta kaikki laadun elementit
tulisi otettua huomioon. Toisaalta laadun elementit rajoittavat asian tarkastelun tiettyihin
puitteisiin, mutta kuitenkin laatumallin avulla voi eri ryhmiltä saada tietoa samoista teki-
jöistä kokonaiskäsityksen luomiseen, jonka jälkeen yksityiskohtaisempi tarkastelu on hel-
pompaa. Seuraavissa kappaleissa tarkastelen erikseen esiopetuksen laadun elementtejä,
opetuksen suunnittelua, oppimisen ohjausta, fyysistä ympäristöä ja oppimisilmastoa.

8.1.5.1 Opetussuunnittelun laatu

Huohvanaisen ja Ratilaisen (1993) mukaan vanhemmilla ja koululla näyttää olevan mel-
ko yhdenmukaiset kasvatustavoitteet (Kess 1997, 79). Samoin tässä tutkimuksessani esi-
opetuksen sisältöalueista oltiin yllättävänkin samaa mieltä. Erityisesti käytöstapojen ja
tapakulttuurin opettamista korostettiin, samoin vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Ehkä
kiireinen elämänrytmi perheissä on vaikuttanut siihen, että perheillä ei ole enää aikaa
opettaa tapakasvatusta luonnollisissa tilanteissa kuten esimerkiksi yhteisellä aterialla.
Samalla kouluissa koetaan, että kotien kasvatusvastuu käytöstapojen opettamisessa on
vähentynyt. Kyse on sosialisaatiosta. Individualisaatio ja differentaatio alkavat varhaises-
sa iässä ja kestävät läpi elämän. Kolmas kategoria, sosialisaatio, tekee yksilön kykene-
väksi toimimaan yhteisössä (Damon 1988, 49). Siekkisestä (1999, 38) sosiaalisuus ei tar-
koita vain opettajan ohjeiden seuraamisen oppimista, hiljaisena olemisen ja mukautuvai-
suuden oppimista, vaan myös itsenäiseksi kasvamista. Yhdyn Siekkisen mielipiteeseen.
Useiden tutkijoiden mielestä sosialisaatio on mukautumisen lisäksi myös muutokseen tar-
vittavien valmiuksien muodostumista (luvussa 2.1 Fullan 1986, Huusko 1999, 83–85,
Häyrynen & Hautamäki 1975, 71, Ojanen & Keski-Luopa 1998, Kansanen 1991, 11,
Takala 1974, 17). Esiopetusikäisillä kyse lienee pikemminkin vielä muutosten kestämi-
sestä. Kuusivuotias lapsi tarvitsee turvallisuutta ja tuttua rytmiä elämäänsä. 

Joka tapauksessa tulevaisuutta varten sosiaalisia taitoja pitää harjoitella entistä enem-
män. Sekä hallinnon edustajat, opettajat että vanhemmat korostavat käytöstapojen ja tapa-
kasvatuksen tärkeyttä. Leikkiryhmä auttaa lasta saavuttamaan korkeamman yleisyyden
tason ja saamaan kyvyn asettaa itsensä ja ainutlaatuisuutensa sivuun. Erityisesti sosiodraa-
maleikki tarjoaa lapsille mahdollisuuden ymmärtää eri perspektiivejä. Leikinomaisilla har-
joituksilla voidaan käsitellä päivittäisiä huolenaiheita. Leikinomaisuutta voidaan rikastut-
taa interventiolla, joka perustuu sensoriseen stimulaatioon. (Bagley & Klass 1977, 75,
Boyer 1977, 86.)
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Leikin tärkeys esiopetuksen sisältöalueena korostui lasten vastauksissa. Leikki sisältää
kaikki kehitykselliset tendenssit ja on itsessään kehityksen päälähde (kuten Vygostky 1978,
101–102). Leikissä lapsi aina käyttäytyy päivittäisen käytöksensä yläpuolella, leikissä lapsi
on ikään kuin päätään pitempi itseään. Suomalaisessa esiopetuksessa leikin tärkeys on
ymmärretty ja lapset ovat saaneet leikkiä, mikä näkyi vastauksissa. Esiopetuksessa lapset
kiinnittivät eniten huomiota leikkiin tai muistivat parhaiten leikin. Myös toiveet esiopetuk-
sesta liitettiin leikkiin, haluttiin lisää ulkoleikkejä ja muuta leikkiä. Hedgesin (2000,19)
mielestä ”opettaminen leikin kautta” voisi olla uusi iskulause tasapainottamaan sanontaa
”oppiminen leikin kautta”. 

Tutkimuksessa 14 prosenttia lapsista toi esille vapaan ulkoleikin ja toiveet ulkona ole-
miseen. Lapsille on tärkeätä saada olla ulkona ja ”harjoittaa” motoriikkaansa erilaisella
tekemisellä, esimerkiksi majojen rakentamisella ja monenlaisilla ulkoleikeillä kuten ”kym-
menen tikkua”, ”poliisi ja rosvot”. Suomalaiset opettajat huolehtivat lasten urheilusta muun
muassa belgialaisia opettajia enemmän (Siekkinen 1999, 128), ja tätä linjaa tulee jatkaa.
Motoriikan kehittämisellä lapsuudessa on voimakas yhteys kognitiivisen kompetenssin ja
sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Varsinkin pienen koulun on helppo luonnollisen ympä-
ristönsä avulla toteuttaa lasten ulkoliikuntatoiveet. Pienten koulujen pedagogiikassa pitäi-
sikin korostaa enemmän omia vahvuusalueita kuten esimerkiksi opettamista läheisessä
luonnossa liikkumiseen.

Lapsi nähdään toiminnan nälkäisenä. Jacob Levy Moreno (1977, 67) loi käsitteen ”act
hunger” ihmisen vitaalisuudesta, spontaanisuudesta ja tarpeesta toiminnan kautta työstää
psyykkisiä prosessejaan. Toiminnan kautta käsiteltävä oppisisältö tulee lapselle todellisem-
maksi, kun mielikuva ikään kuin ruumiillistetaan. Lapsen ajattelu tapahtuu ruumiin väli-
tyksellä; ”Movement is thought” (Lugovaya 1996, 8). Toiminta ei ole kognitiivisten pro-
sessien korvike tai vastakohta vaan sitä täydentävä teoreettinen näkemys. Toiminnassa
opittava ilmiö saa kaksoismerkityksen. Ymmärtäminen tapahtuu ”sisäisesti” ajattelemalla
ja oivaltamalla ja ilmaistaan ulkoisen, havaittavissa olevan toiminnan avulla. Toiminnalli-
set menetelmät sopivat kaikille lapsille, erityisesti pojille, joiden ajattelua voidaan voimak-
kaan act hungerin vuoksi koskettaa parhaiten ja vahventaa fyysisellä toiminnalla. (Sura
1999, 222, 226–227.) Tekemällä oppimisen etu on myös siinä, ettei lasta pakoteta liian
aikaiseen abstraktiin asioiden jäsentämiseen, lasta ei ahdisteta (Jantunen, Ylipiha & Hok-
kanen 1993).

On todettu, että esikouluikäisillä on kaksinkertainen stressi vähemmän kehityksellisesti
sopivissa luokissa verrattuna enemmän kehityksellisesti sopiviin luokkiin. Varsinkin alhai-
semman sosioekonomisen taustan omaavilla lapsilla on merkittävästi enemmän stressiä
kuin korkeamman sosioekonomisen taustan omaavilla lapsilla, samoin pojilla on tyttöjä
enemmän stressiä hienomotorisissa paperi-kynä-toiminnoissa ja enemmän ei-sopivia luok-
katoimintoja. Siis kehityksellisesti sopimattomat luokat vaikuttavat jo haavoittuviin lapsiin
negatiivisella tavalla. (Hart, Burts, Durland, Charlesworth, DeWolf & Fleege 1998, 264.)

Esiopetuksen sisällöissä vastaajat painottivat lapsen mahdollisuutta tehdä omia valin-
toja tekemisessään. Lasta ei siis ole haluttu sitoa tarkkoihin normeihin ja oppiainesidonnai-
suuteen. Vapaus onkin sidottu lapsen luonnolliseen kehitykseen, ja kuusivuotiaan tulisi
saada vapautta. Lapsen tarpeiden ja mielenkiinnon tulisi saada osaltaan ohjata lapsen oppi-
mista. Mielenkiintoista oli, että pojat haluaisivat hiukan tyttöjä enemmän tiedollisia tehtä-
viä esiopetukseen (viitosvaihtoehtoa pojilla 33 prosenttia, tytöillä 24,5 prosenttia). Toi-
saalta useampi poika kuin tyttö ei haluaisi lainkaan tiedollisia tehtäviä esiopetukseen
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(ykkösvaihtoehtoa poikien vastauksissa 19.8 prosenttia, tyttöjen 16.3 prosenttia). Vastaa-
misessa tuli esille lasten yksilöllisyys ja kehitystaso. Osa lapsista haluaisi saada enemmän
kognitiivisia tehtäviä. Onneksi opettaminen ei ole enää tabu varhaiskasvatuksessa. 

Sisältöalueissa painottui erityisesti lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen
entistä aikaisemmin. Jos esikouluikäisellä lapsella on joitakin käytöshäiriöitä, vakavat
kehityshäiriöt seuraavat näitä häiriöitä. Positiiviset vaikutukset ensimmäisestä kontaktista
uuteen ympäristöön vaikuttavat lapsen kehitykseen, siis tuetaanko lasta vai ei emotionaali-
sesti ja sosiaalisesti tällä periodilla. Ensimmäisistä sosiaalisista kontakteista tulee malli
seuraavaan sosiaaliseen kehitykseen loppuelämäksi. Kehitykselliset häiriöt saattavat johtua
käytöshäiriöistä, jotka estävät lapsen normaalit suhteet ja tekevät esikouluadaptaation
hyvin vaikeaksi pienelle lapselle. Siksi onkin välttämätöntä tehdä varhaista diagnoosia.
Ympäristöä on adaptoitava biologisten ja psykologisten tarpeiden mukaan ja lapsen kehi-
tystason mukaan. (Brofenbrenner 1979, Kienig 1998, 143, 146, 152.) Oppimisvaikeuksiin
ja niiden ennaltaehkäisyyn on löydettävä näkökulmia, jotka ottavat huomioon lapsen oppi-
misen ja kehityksen kulttuurisen kontekstin. Lapsi ei ole vain kykyprofiiliensa staattinen
summa, vaan hänen kompetenssinsa kehittyy dynaamisesti ympäristön kanssa, ja lopputu-
losta ei koskaan voi tarkasti ennustaa. Tässä prosessissa sosiokulttuurisella ympäristöllä on
ratkaiseva merkitys. (Linnilä 2000, 54–55, 57.) Täten oppimisvaikeuksia omaavan lapsen
tukemiseen tarvitaan läheistä yhteistyötä lapsen opettajan, erityisopettajan ja lapsen van-
hempien välillä. Esiopetusikäisen lapsen pitäisi saada tukipalveluja niin paljon kuin mah-
dollista omaan esiopetuspaikkaansa, olipa se sitten pieni koulu, iso koulu tai päiväkoti.
Resurssien kohdentaminen tähän ikävaiheeseen maksaa kyllä itsensä takaisin.

Opetusministeriö on asettanut tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämisen yhdeksi
haasteeksi koulutyön kehittämiseen (ks. luku 2.1). Esiopetuksen sisältöalueena ei mikään
vastaajaryhmä painottanut sitä. Tietotekniikan opetusta ei koeta tärkeäksi sisältöalueeksi
kuusivuotiaiden opetuksessa. Hirsjärven ja Remeksen (1988, 82) mukaan tietoteknisessä
ympäristössä vaaditaan kurinalaista ajattelua ja loogisten rakenteiden käyttämistä ja
ymmärtämistä. Täten tietotekniikan opetus on samantyyppistä kuin matematiikan opiskelu.
Uudet ajattelumallit opitaan sitä paremmin, mitä nuorempana niihin paneudutaan. (Emt.)
EU-maat näkevät ikävaiheen 2–12 tärkeänä, koska koulutuksen pitää sisältää yhteiskunnan
teknologiaa ja kulttuuria, ei vain perustietoja ja -taitoja. (Pre-School 1994, 5.) 

Ojalan ja Siekkisen (1998, 15) mukaan esiopetussuunnitelmaan kuuluu tietotekniikan
perusteiden opettaminen. Mastermanin ja Marietin (1994, 11) mielestä lasten mediakasva-
tuksen tulee alkaa niin varhain kuin mahdollista ja sen olisi jatkuttava pakollisena koulussa.
Varis (1995, 21–23) puhuukin uudesta lukutaidosta ja siitä, että vain lapsena opittu halli-
taan täysin aikuisena. Raatikaisen (1999, 6) mielestä mediaopetuksen kehitys on ollut
hidasta Suomessa. Tietokoneiden käyttöön pienten lasten opetuksessa suhtaudutaan
varauksellisesti. Ilmiöön vaikuttavat opettajien henkilökohtaiset mielipiteet ja laman aihe-
uttama resurssipula. Teknofobia lienee henkilökohtaisista syistä tärkein (emt. 6). Toisaalta
Raatikaisen mukaan tietokoneita käytetään jo ensimmäisestä luokasta lähtien ja Suomi on
pisimmällä EU-maista tietotekniikan opetuksessa. Mielestäni tietotekniikan opetuksen
vähäisyyteen ei ole syynä teknofobia vaan yksinkertaisesti muita sisältöalueita pidetään
tärkeämpinä kuusivuotiaan kasvatuksessa. Toisaalta meiltä puuttuu niin sanottuja
open-ended-ohjelmia, jotka kehittävät ja vahvistavat lasten omaehtoista osallistumista ja
joissa pitäisi itse ratkaista ongelmia. Saatavilla on enemmän niin sanottuja drill and prac-
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tice-ohjelmia. Tietokoneet voivat luokassa olla yhtenä työvälineenä tai työpisteenä, mutta
niillä ei ole eikä niiden tarvitsekaan saada sen hallitsevampaa asemaa esiopetuksessa. 

8.1.5.2 Oppimisen ohjauksen laatu

Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeinen päämäärä on pyrkimys tasa-arvoon ja oikeu-
denmukaisuuteen. Tasa-arvo siis pitäisi huomioida muun muassa koulutukseen pääsyn,
koulutusjärjestelyjen ja koulutuksen tuotosten tasa-arvona. Yleensä Pohjoismaat erottu-
vat omaksi ryhmäkseen oppimistuloksien tasaisuudessa esimerkiksi verrattuna Hollan-
tiin, jossa koulukohtaiset erot ovat huomattavia (ks. luku 3.4). Suomeen verrattuna Hol-
lannissa on enemmän yksityisiä ja kirkollisia kouluja. Jos kansakoululaitoksen kehityk-
sen alussa 1800-luvun alkupuoliskolla Suomessa olisi voimistettu kirkollista järjestäyty-
nyttä kansanopetusta kunnallisen opetuksen sijasta, Suomen tilanne voisi olla Hollannin
tapainen. Jotta tasa-arvoisuus säilytetään, esiopetuksen järjestämisessä alueellinen
tasa-arvo on keskeinen asia.

Esiopetuskokeilujen lähtökohtana oli edistää oppilaiden tasapuolista kehitystä ja paran-
taa oppilaiden oppimisedellytyksiä (esimerkiksi Esikoulukomitea 1972 ja Kuusivuotiaiden
kasvatus- ja koulutustoimikunta 1987) myös syrjäseuduilla. Nämä ovat myös nykyisen esi-
opetuksen tärkeimpiä tavoitteita. Vanhemmille laki jättää mahdollisuuden valita, tuleeko
lapsi esiopetukseen. Jos vanhemmat joutuvat maksamaan kuljetuksesta toisella paikkakun-
nalla ja toisella eivät, se ei ole oikeudenmukaista. Onko tasa-arvo sama kuin oikeudenmu-
kaisuus? Pyritäänkö tarjoamaan kaikille yhtäläiset koulutusmahdollisuudet? Niiniluodon
mukaan yleiseen oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että samanlaisia tapauksia kohdellaan
samalla tavoin (Sovijärvi 2000, 6–7). Kuusivuotiailla tulee siis olla samanlaiset mahdolli-
suudet saada esiopetusta. Alueellista tasa-arvoa on antaa syrjäseudun esioppilaille kuljetu-
setu erityispalveluna (kuten jo luvussa 7.4). Tässä tutkimuksessa erityisesti vanhemmat
(n=429) korostivat tasa-arvon toteutumista, syrjäseutujen lasten tasavertaisuutta esiopetus-
palvelujen saamisessa. 

Luvussa 2.2.3.2 (koulutuksellinen tasa-arvo) tuli esiin, että yleinen koululiikenteen
suunta on kunnan rajoilta keskukseen päin. Kuljetuksia vastakkaisiin suuntiin ei sallita.
Tämä vahvistaa kuntakeskuksen keskusvaikutusta ja laajentaa keskuksen toiminnallista
aluetta, toisaalta hävittää kylien moni-ilmeisyyttä ja kaventaa väestörakennetta. Jos pieniä
kouluja ja niiden opetusta arvostettaisiin enemmän, kuljetuksen suunta voisi olla päinvas-
tainen. Joissakin kunnissa joidenkin niin sanottujen eliittiperheiden (esimerkiksi lääkäri-
perheet) lapset käyvät pientä koulua kaikessa hiljaisuudessa. Nythän tällaista vaihtoehtoa
ei tuoda esille eikä vanhemmilla ole tietoa mahdollisista pienen koulun eduista opetuk-
sessa, vaikka juuri Suomen oloissa tällainen vaihtoehto voisi olla luonnollinen osa koulu-
laitoksen kehittämistä.

Kuinka vanhemmilla voisikaan olla tietoa yhdysluokkaopetuksesta, kun myös koulutoi-
men opettajat toivovat lisää tietoa yhdysluokkaopetuksesta (luku 7.2.5). Yhdysluokkaope-
tus on pienissä kouluissa normi, se on kuulunut ja kuuluu Suomen koulusysteemiin. Yhdys-
luokkaopetuksen piirteitä selvitin tarkemmin luvussa. 2.2.4. Miksi yhdysluokkaopetusta ei
tutkita, yritetä kehittää ja selvittää enemmän? Miksi yhdysluokkaopetus jää ikään kuin var-
joon ja opettajien uskotaan itsestään oppivan toimimaan yhdysluokassa? Ovatko opettajat
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pienillä kouluilla liian hiljaa ja vaatimattomia, työskennellen ”vain” pienellä koululla? Tie-
tävätkö opettajat ylipäätään tutkimustuloksia pienten koulujen opetuksellisista eduista tai
haitoista? Pienillä kouluilla työskentelevien opettajien työhön kuuluu erillään oleminen
muista kouluyhteisöistä tai opettajakollegoista. Tämä hajanaisuus vaikuttanee pienten kou-
lujen opettajien toimintaan. Norrisin, Asplandin, MacDonaldin, Schostakin ja Zamorskin
tekemän arviointiraportin (1996) mukaan hajanaisuus on pienten koulujen kriittinen kohta.
Juuri erillään olevien täytyisi suuntautua ulospäin. Esiopettajien valtakunnallisessa esikou-
lukokeilussa mukanaolo toi paljon hyvää yhteistyötä alkuopettajien toimintaan (Kinos
1997, 167, Peltonen 1998). Nykyisin esiopetuksen järjestämisessä monessa kunnassa teh-
tiin yhteistyötä eri hallintokuntien ja opettajaryhmien välillä. Tämä yhteistyö varmasti osal-
taan kehittää koulukulttuuria, ja esimerkiksi päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö tai pie-
nellä koululla käyvä lastentarhanopettaja tuo kaivattua yhteistyötä, muutosta ja lisää toi-
mintaa.

Yleensä eri-ikäisten lasten opettamista yhdessä ja pienten koulujen erilaisuutta isompiin
yksikköihin verrattuina ei oteta tarpeeksi huomioon kehittämisessä. Yhdysluokkien ope-
tusjärjestelyistä ei juurikaan ole tutkimuksia, tietoa tai edes keskustelua Suomessa. Pienten
koulujen pedagoginen erilaisuus sivuutetaan usein esimerkiksi oppimateriaalin suunnitte-
lussa. Suomessa vallitsee asenne, että on ikään kuin helpompaa työskennellä pienessä kou-
lussa monen luokan kanssa yhtä aikaa. Kaliforniassa ajatellaan aivan toisin (ks. luku 2.2.4).
Arkea ohjaa niin sanottu daily grid (Jackson 1968), arjen häkki, jossa asiat tehdään entiseen
tapaan miettimättä järjestelyjä sen enempää. Poikkeuksen tekivät muutamat kunnat (esi-
merkiksi Imatra, Lahti, Pori ja Pudasjärvi), joissa esiopetukseen oli perustettu E-1-yhdys-
luokka pedagogisten seikkojen vuoksi.

Useimmat vanhemmat toivoivat esiopetuksen järjestämisessä ennemmin erillisryhmää
kuin yhdysluokkaryhmää. Kuitenkin jotkut vanhemmat pitivät erityisen hyvänä sitä, että
lapsi oli saanut opetusta 1–2-luokan yhteydessä. Yleensäkin vanhemmat myötäilivät opet-
tajien mielipiteitä esiopettajan koulutustaustasta ja esiopetusryhmästä. Jos opettaja halusi
esioppilaita opetettavan erillisryhmässä, myös vanhemmat toivoivat samaa. Jos yhdysluo-
kan opettaja koki esioppilaiden sopivan 1–2-luokan yhteyteen, samoin ajattelivat myös
vanhemmat. Suomalaiseen esiopettajaan siis luotetaan kuten yleensäkin opettajiin Suo-
messa (ks. luku 7.2.3.1 Vanhempien käsitysten vertailua koulu-, sosiaalitoimen ja seura-
kunnan esiopetuksesta). Toisaalta vanhempien vastauksissa tuli esille myös pelko esiope-
tuksen ”koulumaisuudesta” ja toisaalta 1–2-luokan oppilaiden ”oikean oppimisen” vähene-
misestä niillä paikkakunnilla, joilla esiopetusta ei ollut järjestetty koulun yhteydessä. Toi-
saalta niillä paikkakunnilla, joilla esiopetusta oli järjestetty kouluissa, pelkoa koulumaisuu-
desta ei ollut tai ainakin se oli vähentynyt.

Yhteistyö toisen opettajan tai toisten opettajien ja avustajan kanssa saattaa olla vieläkin
uusi asia monelle yksin puurtavalle opettajalle, ja tämän opetuskulttuurin muuttuminen ja
muuttaminen on huomion arvoinen asia. Luvussa 7.1 taulukossa 10 selvitin pienten koulu-
jen avustajaresurssia kunnissa lääneittäin. 157 esiopetuksen järjestämiskunnassa pienellä
koululla oli avustaja käytettävissä kaikilla ryhmillä tai osalla ryhmiä. Avustajat palkataan
usein työllistämisvaroin määräaikaisiin työsuhteisiin eikä heillä ei ole erillisiä kelpoisuus-
vaatimuksia (luku 4.4.1). Itselläkin on kokemusta monenlaisista avustajista esiopetuksessa.
Tämän uuden ammattiryhmän työskentely tulee kouluissa vain kasvamaan, joten myös hei-
dän kouluttamiseensa ja soveltumiseensa alalle olisi korkea aika panostaa entistä enem-
män. Avustajahenkilöstön tulisi saada yleistä peruskoulutusta, ja kuntien hallintokunnat



207
voisivat yhteisesti tarjota niin sanottua täsmäkoulutusta esimerkiksi erityislapsien ohjaami-
sesta ja erityispiirteistä. Lisäksi avustajien työaika- ja muut ammatilliset edunvalvontaan
liittyvät asiat ovat miltei tyystin käsittelemättä ammattijärjestötasolla, mutta jotka osaltaan
vaikuttavat avustajien työmotivaatioon (vrt. luku 4.1.2 Naisten tasa-arvo työelämässä). 

Yhdysluokkaopetusta sivuavaa tutkimusta tehdään lasten oppimiskulttuurista vertais-
ryhmässä tai opettajan vuorovaikutuksesta. Vygotskyn näkökanta on, että ”mitä lapset
tänään osaavat tehdä avustettuna, sitä he osaavat tehdä huomenna itse”. Oppimisen olen-
naisin piirre on, että se luo proximaalisen kehityksen tason ”The zone of proximal develop-
ment”: oppiminen herättää joukon sisäisiä kehityksellisiä prosesseja, jotka toimivat vain,
kun lapsi toimii vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ympäristössään ja yhteistyössä kave-
reidensa kanssa. Kun nämä prosessit on sisäistetty, niistä tulee osa lapsen itsenäistä kehi-
tyksellistä saavutustasoa. (Vygotsky 1978, 90.) 

Brunerin (1985), Rogoffin (1990) ja Wertschin (1985) mielestä Vygotskyn idea on
kehittämisen arvoinen. Bruner kehitti scaffolding-periaatteen, mikä keskittyi strategioihin,
joita tutor voi käyttää ratkaistessaan ongelmia lapsen kanssa. Rogoff (1990) käytti termiä
apprentice (oppipoika, panna oppiin), oppiminen tietävämmän ihmisen avustuksella. Termi
on hyvin samanlainen scaffolding-termin kanssa eli se tarkoittaa jaettua ongelman ratkai-
sua pätevämmän osanottajan kanssa, joka antaa vaihtoehtoja ja ohjaa aktiivista oppijaa.
Kommunikaatioon kuuluu oppijan yritysten strukturointi ja vastuun siirtäminen expertiltä
noviisille. Rogoff (1990) omaksui osanottajuuden Vygotskyltä ja Piaget`lta. Vygotskyn
mukaan paras partneri lapselle on tietävämpi ja taitavampi henkilö, joka pystyy vahvista-
maan ja tukemaan lapsen kognitiivista kasvua antamalla vihjeitä, jotka auttavat lasta ratkai-
semaan ongelman. Vygotskyn mielestä lapsi tarvitsee tietävämmän henkilön.

Piaget pitää parempana tasaveroista partneria; lapsi rekonstruoi paremmin idean oppi-
misesta itse ja tekee omat päätelmänsä. Partnerin samanlaisuus ja kyky kommunikoida
käyttämällä yhteistä kieltä ajatusten vaihtoon auttaa molempia osanottajia ymmärtämään
toistensa näkökannat (Rogoff 1990). Aikuisen auttamana lapsi syrjäyttää helpommin omat
ajatuksensa ja ottaa aikuisen näkökannan, koska se näyttää pätevämmältä ja on paremmin
esitetty. Rogoffin (1990) mukaan aikuinen experttinä kysyy paremmin kysymyksiä ja antaa
vihjeitä. Silti aikuisten pitäisi antaa lapsille vapautta tehdä omia päätöksiä, koska tällöin
lapset oppivat enemmän omista virheistään. Toisaalta on melko yleistä, että kaveriopiske-
lijat antavat suoria vastauksia kysymysten esittämisen sijaan. Kuitenkin tutkimukset kave-
riyhteistyöstä ovat osoittaneet, että interaktio pätevämpien kavereiden kanssa on tehokasta.
(Tudge 1992.)

Tudge (1992), Tudge ja Winterhof (1993) tutkivat 5–6-vuotiaiden yhteistyötä mate-
maattisten tehtävien tekemisessä vygotskylaisesta ja piagetilaisesta perspektiivistä. Näiden
kahden tutkimuksen mukaan pienet lapset olivat kykeneviä jakamaan ajatuksiaan. Siis he
hyötyivät yhteistyöstä yhtä todennäköisesti kuin 8–9-vuotiaat (Korkeamäki 1996, 29).
Myös Willsonin ja Wolodkon (2000) mukaan kaveritutorit ovat tehokkaita silloin, kun lap-
set työskentelevät pareittain. Myös itse tutorit oppivat, koska he ovat aktiivisesti mukana
toiminnoissa. Opettajasta tulee enemmän opiskelun helpottaja, ja hän voi observoida lapsia
tietokonetyöskentelyssä. Chase ja Doan (1999) ehdottavat eri-ikäisten ryhmiä opetuksessa
niin, että ”yksi oppilas on esimerkkinä ja stimulaationa muille”. Jos näitä eri ajatusmalleja
yhdistäisi eri esiopetusryhmiin, Piaget`n malli sopisi päiväkodin samanikäisten ryhmään,
Vygotskyn ja Rogoffin ajatukset koulun tai päiväkodin ryhmään, jossa opettaja opettaa
aikuisen roolin korostuessa. Yhdysluokan esiopetusryhmiin sopisi Tudgen ja Winterhofin
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ajatukset oppimiskulttuurista, samoin Willsonin ja Wolodkon ajatukset. Toisaalta kaikissa
esiopetusryhmissä on mahdollista vaihdella vertaisryhmän tai opettajan vuorovaikutuksen
painotusta opetuksessa. 

Opettajat toivoivat eniten koulutusta esiopetusryhmän erityisongelmista, eriyttämisestä
ja yleensäkin erityispedagogiikasta. Tähän alueeseen tulisi opettajankoulutuksen panostaa.
Nykypäivänä jokainen esiopettaja tarvitsisi erityispedagogista tietoutta. Jakku-Sihvonen ja
Rusanen (1999) ihmettelevät sitä, että erityisopetus on harvoin opettajien ja rehtoreiden
koulutuksen sisältönä, vaikka yleispyrkimyksenä on lisätä erityisoppilaiden integrointia
yleisopetukseen (Kosunen & Mikkola 2001, 484). Luvussa 2.2.3.2 Lehtisalon ja Raivolan
(1999, 74–76) mukaan tällainen liberaali koulutuspolitiikka hoitaa oireita ymmärtämättä,
että koulu itse on osa sairautta haluamalla tasapäistää lapset. Vanhemmat toistivat samaa
liberaalia käsitystä erityistuen saamiseksi lapsille siten, että lapsilla olisi kykytasoltaan
tasavertaisemmat mahdollisuudet aloittaa oppivelvollisuuskoulu. Toisaalta vanhemmat
tukivat ajatusta, että jokaisella on oikeus kehittyä ”omaan mittaansa”, myös kognitiivisesti
lahjakkailla lapsilla omalle kykytasolleen sopivammilla tehtävillä. Koulussa ja esikoulussa
siis pitäisi ymmärtää erilaisuutta entistä paremmin ja kehittää kutakin lasta omaan suun-
taansa, ei kaikkia lapsia samaan suuntaan. Tämä ei olekaan yksinkertaista yhtenäiskoulu-
järjestelmässä, koska entiseen rinnakkaiskoulujärjestelmään ei kuitenkaan pidä palata.

8.1.5.3 Fyysisen ympäristön laatu

Kuljetuksen järjestäminen esiopetukseen ei ole merkitykseltään eikä taloudellisilta kus-
tannuksiltaan vähäpätöinen asia Suomessa, koska Suomeen kuuluvat olennaisena osana
maaseutu ja pienet koulut. Kaikista perusopetusta antavista yksiköistä (E-6-luokat) pie-
niä kouluja on Suomessa 59 prosenttia. Suomen pitäisi tiedostaa selkeästi oman identi-
teettinsä perustekijät eli ”suuri maa ja pieni väestö” (kuten Kirkinen 1996, 56). Suomessa
kuntien keskimääräinen koko on 743 neliökilometriä, useissa Suomen kunnissa jopa
tuhansia neliökilometrejä, kun taas esimerkiksi Hollannissa kunnan keskikoko on 47 kilo-
metriä. Näin ollen juuri pitkät välimatkat Suomessa vaikuttavat esiopetuksen järjestämi-
seen. Tutkimuksessa mukana olevista lapsista 55 prosentilla matka esiopetukseen oli yli
kolme kilometriä eli heille olisi pitänyt järjestää kuljetus, jos he olisivat olleet ensimmäi-
sellä luokalla (luku 7.2.2 Taulukko 14). Kuljetusedun saamisen syrjäseudulla asuville lap-
sille katsotaan kuuluvan maaseudun lasten tasa-arvoon ja tasavertaiseen kohteluun mui-
den lasten kanssa (ks. luku 7.2.3 Taulukko 17. Vanhempien (n=429) painottamat asiat esi-
opetuksessa; 108 vanhempaa painotti kuljetuksen järjestämistä). Samoin tasa-arvovaltuu-
tettu Paavo Nikula on tuonut esille huolen maaseudun lasten pitkistä koulumatkoista ja
matkaan käytettävästä ajasta. Ei kuusivuotiaan päivä saa kulua kuljetuksessa istumiseen
tai kyydityksen odottamiseen. Onkin absurdia, jos kuusivuotiaat kuljetetaan oman kou-
lun ohi muuhun kouluun muita oppilaita kauemmaksi.

Opetustilojen haluttiin olevan riittävän väljät ja viihtyisät. Tässä tutkimuksessa en kui-
tenkaan eritellyt tarkasti neliömääriä, minkä kokoisia opetustilojen tulisi olla tietyn kokoi-
sille ryhmille. Päivähoidossahan on annettu suositus tilan neliömäärästä lasta kohden. Tiet-
tävästi kouluihin ei tällaisia suosituksia ole tehty. Kuitenkin monessa vastauksessa yhdys-
luokassa annettavan esiopetuksen yhteydessä tuotiin esille erillisten tilojen tarve luokan
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lisäksi: ”esioppilaiden ainoa opetuspaikka ei saisi olla vain luokan perällä” (luku 7.2.3 Tau-
lukko 17. Vanhempien (n=429) painottamat asiat esiopetuksessa; 108 vanhempaa toi esille
opetuspaikan tärkeyden avoimissa vastauksissa).

Opetustiloja, ympäristön viihtyisyyttä ja pihapiiriä sekä vanhemmat että opettajat pitivät
melko hyvinä sekä päiväkodeissa että kouluissa. Kuusivuotiaalle on haja-asutusalueen
koululla monipuolinen ympäristö luonnon yhteydessä leikkimiseen. Melkeinpä jokaisen
pienen koulun fyysinen ympäristö on ”luonnollisen” hyvä. Pihaan kuuluu puita, kiviä,
hiekkaa ja nurmikkoa, lähistöllä on myös metsää, peltoa ja urheilukenttä. Pihalla leikeis-
sään lapset voivat helposti vähentää ”toiminnallisuuden nälkäänsä”. Ympäristöllisinä
etuina voi myös Kalaojan (1990b, 2) tavoin pitää maaseudun rauhallista elämäntapaa. Lii-
kenteen aiheuttaman melun puuttuminen ja hyvä ilmanlaatu kuuluvat myös useimmiten
kiinteästi pienen koulun ympäristöetuihin. Fyysisen ympäristön merkitystä lapsen oppimi-
sen ja kehittymisen apuna ei ilmeisesti vielä ymmärretä tarpeeksi. Kasvattaako ”luonto”
osaltaan maaseudun lapsia, koska heidän oppimistuloksensa eivät ole muiden lasten tulok-
sia huonompia, vaikka osa heistä tulee ohjatun opetuksen ja kasvatuksen piiriin vasta esi-
kouluiässä? Myös erityisoppilaat hyötyvät rauhallisesta ympäristöstä. 

Monet vanhemmat toivoivat lapsen saavan esiopetusta omassa, tulevassa koulussa.
Oman kylän koulu oli lapselle lähin esiopetuspaikka. Koulu on kodista seuraavaksi tärkein
rakennus lapselle, ja pienen oppilaan pitäisi saada juurtua juuri omaan kyläänsä ja kou-
luunsa. Pienen koulun ympäristössä lapsen kasvuperusta saa vahvat juuret, lapsi saa ainek-
sia oman todellisuutensa rakentamiseen (Ympäristöministeriö 1992). Samalla kun lapsi
käy omaa pientä koulua, hän oppii nopeasti hahmottamaan ympäristöään. Lapsen on hel-
pompi tuntea kuuluvansa pieneen kuin isoon ympäristöön. Pienen ympäristön etuna tuli
esille koulun keittiö. Lapset muistivat oman koulun keittiön, leipomisen ja hyvän ruuan esi-
opetuksesta. Koulun keittäjä oli myös kasvattaja lapsille (luku 7.2.2.1 Lasten käsitysten
vertailua koulutoimen, sosiaalitoimen ja seurakunnan esiopetuksesta). Kun säästösyistä
poistetaan sivukouluilta keittiöitä, tätä puolta ei ehkä arvioida laisinkaan.

Lapsen kokonaisvaltaista päivähoitoa esiopetuksen yhteydessä ei tuotu paljonkaan
esille. Yleensä päiväkodeissa olevien lasten vanhemmat korostivat hoidon merkitystä esi-
opetuksen yhteydessä. Kouluun ei siis ole totuttu liittämään hoitomahdollisuutta ja varsin-
kin maaseutukouluissa se ehkä koetaan vielä vieraaksi asiaksi. Toisaalta joissakin kouluissa
on jo onnistuneesti kokeiltu iltapäivähoidon mahdollisuutta koulun jälkeen. Pulkkinen
(1999) ehdottaa hoidon liittämistä esiopettajien työhön. Tämä ajatus tuntuu minusta koulu-
puolen edustajana oudolta, mutta lapsen kannalta se olisi hyvä ratkaisu. 

Esiopetuksen kalustoa ei pidetty kovin hyvänä. Tähän vaikuttanevat 1990-luvun kuntien
säästökuurit, jolloin määrärahoja hankintoihin pienennettiin. Esikoulukokeilujen aikana
leikkivälineiden ja materiaalin hankintaan kiinnitettiin paljon huomiota, mutta kokeilun
loputtua määrärahat pienenivät (Peltonen 1998b). Vieläkin kokeilupaikkakunnilla kokei-
lussa mukana olleilla kouluilla on parempi varustustaso kuin myöhemmin mukaan tulleilla
kouluilla. Esiopetuksessa lapsilla pitää olla sopivat kalusteet ja leikkimateriaalia. Varsinkin
lapset korostivat leikkikalujen määrää, ja monet lapset muistivat esikoulusta rakkaimmat
lelunsa. 

Avustavan henkilökunnan määrä koettiin liian vähäiseksi vanhempien ja opettajien mie-
lestä. Edellisessä luvussa 8.1.5.2 käsittelin jo avustajien asemaa ja koulutusta. Kouluille on
saatava tuntikehysresursseja, riittävästi avustajapalveluja ja materiaalista tukea sekä leik-
kivälineistöön että kalustoon. Opetusministeri Maija Rask toteaa suosituskirjeessään
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16.6.2000 (Opetusministeriö 2000) opetusryhmien muodostamisesta esiopetuksessa, että
”esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti enintään 13 oppilasta. Jos esiope-
tusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmin aikaa koulunkäyn-
tiavustaja, lastenhoitaja tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorittanut
henkilö, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta”. Tämä suo-
situs koskee myös yhdysluokkaa, jossa esiopetuksen oppilaita opetetaan yhdessä perusope-
tuksen oppilaiden kanssa. Tätä suositusta ei kunnissa tarkasti noudateta, koska se on vain
suositus, ei laki. Kunnissa vedotaan taloudellisiin seikkoihin, kun avustajia ei palkata yli 13
oppilaan E-2-luokkiin. Toisaalta päiväkotiryhmissä on jopa 28–30 oppilaan ryhmiä. Peräti
18 prosenttia kuntien esiopetusryhmistä on ylisuuria (Esiopetuksessa ylisuuret ryhmäkoot
2001, 7). 

Nyt esiopetuksen järjestämisen historiallisessa taitekohdassa alku- ja esiopettajien pitäi-
sikin toimia yhdessä ja vaatia resursseja päättäjiltä toimivan esiopetuksen toteuttamiseen.
Näinä aikoina monessa kunnassa on vasta aloitettu esiopetuksen järjestäminen ja päättäjien
tuleekin saada mahdollisimman paljon tietoa erilaisista toteutusmahdollisuuksista järjestää
esiopetus eri paikoissa. Joissakin kunnissa lastentarhanopettajien ja luokanopettajien
yhteistyö on tiivistynyt esiopetuksen myötä: esimerkiksi kuntaan on palkattu lastentarhan-
opettaja, joka kiertää kyläkouluilla ottaen esioppilaat välillä omaksi opetusryhmäkseen.
Tällaiseen järjestelyyn ollaan tyytyväisiä, ja se osaltaan laajentaa esiopetuksen sisältöä
(Peltonen 2001). Joissakin kunnissa isoissa esioppilas-yhdysluokkaryhmissä joissakin
kyläkouluissa tehdään perusturvan ja opetustoimen yhteistyötä siten, että esioppilaat ovat
niin sanotun kiertävän päiväkodin esiopetuksessa kaksi tai kolme päivää viikosta oman
koulun tiloissa ja loput viikonpäivät he ovat yhdysluokassa. (Ks. Liite 30. Esiopetuksen jär-
jestämistä koskevia tietoja lääneittäin lukuvuonna 1998–99.) Näin toteutuu 700 tunnin ope-
tusmäärä yhteistyönä eri hallintokuntien välillä lapsen parhaaksi siten, että lapsi saa esiope-
tusta omalla koululla. 

8.1.5.4 Oppimisilmaston laatu

Samoin kuin Huttusen ja Tammisen (1991) mukaan mieleenpainuvimpia asioita lasten
päivähoitokokemuksissa ovat päivähoidon ihmissuhteet, kasvattajat, kaverit ja leikit, täs-
säkin tutkimuksessa lapset muistivat esikoulusta parhaiten leikin ja kaverit. Lapselle on
tärkeää, että hänellä on kaveri tai kavereita esikoulussa. Samoin ajattelevat vanhemmat
(ks. Taulukko 17. Vanhempien (n=429) painottamat asiat avoimissa vastauksissa; 69 mai-
nintaa). Jos lapsella ei ole kavereita, esikoulussa ei ole mukavaa, lapsi ei viihdy. Opetta-
jat eivät kiinnitä huomiota tällaiseen syrjäytymiseen (ks. Taulukko 19. Opettajien painot-
tamat asiat esiopetuksessa avoimissa vastauksissa; ei yhtään mainintaa). Opettajat koros-
tavat hyvän sosiaalisen ilmapiirin luomista, toisten ihmisten kanssa toimeen tulemista,
lapsen oma yksilöllinen tarve kaveriin jää taka-alalle. Sama tulos tuli esille aiemmassa
tutkimuksessani esioppilaiden sosiaalisista suhteista (Peltonen 1998b, 134). Opettajan
pitäisi siis seurata lapsen yksilöllisten kaverisuhteiden kehittymistä sen lisäksi, että hän
seuraa lapsen käytöstä ryhmässä. Opettajahan pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan kave-
risuhteisiin ja ilmapiiriin, miten suhtautua toisiin lapsiin (emt. 118).
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Kemplen, Gigin ja Hysmithin (1977, 34–45) mukaan opettajien kokemusvuodet korre-
loivat ankariin interventioihin, kaveri-interaktion keskeytyksiin sekä sääntöjen ja käskyjen
korostamiseen. Opettajien uskomukset kehityksellisesti sopivista käytännöistä ja opettajien
opetuksen taso korreloivat positiivisesti interaktioihin, jotka auttoivat lapsia tulemaan auto-
nomisiksi luodessaan onnistuneita kaverisuhteita. Opettajat tarvitsevat enemmän koulu-
tusta, jotta he tekisivät vähemmän keskeytyksiä eivätkä korostaisi niinkään sääntöjä ja käs-
kyjä vaan ehdotusten tekemistä kaverille. Hedinin, Ekholmin ja Anderssonin (1997, 187)
mielestä pitäisi keskittyä henkilöstön käytökseen ja heidän suhteisiinsa lasten kanssa päi-
vittäisessä työssä mieluummin kuin vain kognitiivisiin, organisatorisiin ja johtamisen stra-
tegioihin. Heidän tutkimuksensa mukaan aikuisten ollessa rentoja ja yhteistyökykyisiä tois-
tensa kanssa myös lapset olivat yhteistyökykyisempiä kavereidensa kanssa, keskustelivat
enemmän, auttoivat toisiaan enemmän ja viettivät myös enemmän aikaa aikuisten kanssa.
Kasvatusilmasto luo käyttäytymisaspektit lasten ja aikuisten jokapäiväiseen vuorovaiku-
tukseen (Dunkin & Biddle 1974, 229–131, emt., Koskenniemi ym. 1977, Jackson 1968,
Laukkanen ym. 1981, 164), eikä tätä voi korostaa liikaa. 

Chasen ja Doanin (1999, 47–48) mukaan opettaja, joka opettaa lapsia vain vuoden, saa
vain rajoittuneen kuvan lasten sosiaalisesta kehittymisestä. Hänellä ei ole samaa mahdolli-
suutta oppia tuntemaan oppilaitaan ja auttaa heitä kasvamaan kuten pienten koulujen opet-
tajilla. Pienissä kouluissa sama tai samat opettajat opettavat lapsia kuudesta seitsemään
vuoteen joissakin oppiaineissa. Chasen ja Doanin (1999, 47) mielestä olemme ”jumissa”
näiden lasten kanssa kuten omien lapsiemmekin kanssa, he ovat ”meidän”. Samoin päivä-
kodeissa lapsi voi olla saman opettajan ja hoitajan ohjauksessa viidestä kuuteen vuoteen
ennen lapsen kouluun menoa. Päiväkodin opettajilla ja pienen koulun opettajilla on ruhti-
naallisesti aikaa panostaa lapsen sosiaalisen käytöksen ohjaukseen verrattuina myöhempiin
opettajiin lapsen elämässä. Panostaako opettajankoulutus riittävästi opettajien vuorovaiku-
tustaitoihin?

Slatonin, Atwoodin, Shaken ja Halesin (1977, 13) mielestä ”interaktion taika välittävän
opettajan ja hänen oppilaidensa välillä on jotain, joka eniten vaikuttaa opetuksen laatuun”.
Tätä opetuksen laatua ei voi säätää lailla tai antaa toimeksiantona. Tässä tutkimuksessa 23
tyttöä ja 11 poikaa mainitsi kivan opettajan, kaksi poikaa tyhmän opettajan. Kuusi tyttöä
muisti opettajan kovan äänenkäytön. Kuuden lapsen mielestä opettaja ei opettanut kun-
nolla. Monet vanhemmat kehuivat esiopettajaa ja jotkut vanhemmat taas esittivät moitteita
opettajasta. Vaikka oppimisnäkemykset muuttuvatkin, opettajan toimiminen persoonana ei
muutu, opettaja itse on työväline eikä voi välttyä arvostelulta. Pollardin (1985, 91) mukaan
erityinen huomio pitää kiinnittää oppilaiden kokemiin reiluuden ja torjunnan tunteisiin.
Työskentelyssä pitäisi saavuttaa konsensus siten, että opettajan ja lasten strategiat sekoittu-
vat toisiinsa. Opettajan toiminnot saavat lapset nauttimaan arvokkuudestaan ja arvostaan.
Oppilaita aktivoi opettajan johto. Hän tyydyttää lasten kiinnostuksen kohteita. Tilanne koe-
taan reiluna. Myös tehtävien luonteen on oltava sopiva lasten motivaatioon ja kykyihin.
Järjestys säilyy, instruktio on tehokas ja myös opettajan itsekunnioitus kukoistaa. Pollard
kuvaa opettamisen ja oppimisen positiivista sykliä seuraavasti: oppilaan kokemasta arvok-
kuudesta ja stimulaatiosta seuraa ilo ja oppiminen (Pollard 1985, 239).

Opetuksen järjestämisessä tulee jo peruskoululain (POL) mukaan olla yhteistyötä kotien
kanssa (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999). Suomessa on kuitenkin usein vielä niin, että
vanhempien ja opettajien välillä ei ole kyse tasavertaisesta kumppanuudesta vaan hierark-
kisesta suhteesta (ks. luku 7.3.2 Koulun ja kodin yhteistyö). Selvittäessäni tiedon kulkua
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esiopetuksessa kodin ja koulun välillä vanhemmat kokivat saaneensa tietoa lapsensa kou-
lunkäynnistä kohtalaisesti, samoin lasten mielestä ”ope kertoi kouluasioista vanhemmille”
kohtalaisen hyvin (luku 7.3.2). Opettajien käsitys oli myönteisempi, he kokivat välittä-
neensä enemmän tietoa lapsesta. Omassakin suhteessani vanhempiin tasavertaisina kump-
paneina lasten opettamisessa on parantamisen varaa, koska kysyin tiedon välittymistä, en
niinkään kiinnittänyt huomiota yhteisen keskustelun määrään.

Pienissä kouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmista yli puolet oli lasten
(n=307) mukaan kiinnostunut esiopetuksesta. Eri lapsiryhmistä (päiväkodeissa esiopetusta
saaneiden lasten vanhemmat, seurakunnassa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat ja
kyläkouluissa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmat) juuri kyläkoulujen vanhemmat oli-
vat kiinnostuneimpia. Esiopetuksen käynnistyessä kaikissa kunnissa on iso haaste saada ja
ottaa vanhemmat täysipainoisemmin mukaan lapsen koulunkäyntiin ja pienet koulut voisi-
vatkin olla tämän alueen kehittäjiä vähäisen byrokratian vuoksi. Pienen koulun yhteisössä-
hän kaikki tuntevat toisensa. Katzin (1994) ja Kaqitcibasin (1994) mukaan ”joka maassa
tarvitaan paljon työtä kasvattaa vanhempia, nostaa heidän odotuksiaan koskien palveluja
heidän lapsilleen, rohkaista heitä vaatimaan palveluja ja ylipäätään luoda yleinen tietoisuus
varhaislapsuuden opetuksen merkityksestä”. Opettajien täytyisi ”kouluttaa” vanhempia
mukaan opetusprosessiin, samoin kouluttaa itseään ottamaan vanhemmat mukaan. Opetta-
jankoulutukselle tässä yhteistyömuodon kehittämisessä riittää haastetta. Korpisen (2000,
139) mukaan useimmat vanhemmat ovat halukkaita yhteistyöhön.

Koulu on vastuussa esteistä, jotka estävät vanhempien osanoton koulussa, ja vain koulu
voi poistaa esteet. Siis vanhempien rooli ensisijaisina hoidon ja kasvatuksen antajia tulisi
tunnistaa ja heidän tulisi saada sopivaa tukea lapsia koskeviin asioihin (kuten myös Kan-
sallinen Foorumi). Joskus on vaikeaa saada vanhemmat sitoutumaan koulun asioihin ja
antaa heille todellinen päätöksentekorooli. Ei ole tarkkaa metodia parantaa vanhempien
osallistumista. Koulun on saatava vanhempien luottamus ja informoitava, kuinka vanhem-
mat voivat osallistua. On myös hyväksyttävä, että jotkut vanhemmat eivät koskaan sitoudu
kouluun. Parsonin (1999, 46) mukaan 66 prosenttia alle 18-vuotiaiden työssäkäyvistä van-
hemmista sanoo, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa lapsilleen. Silti opettajat voivat ”yrittää
saada vanhemmat tuntemaan itsensä enemmän tervetulleiksi kouluun”. Opettajien on muu-
tettava asenteitaan ja tunnettava edut yhteistyöstä vanhempien kanssa. Opettajat tarvitsevat
aikaa suunnitella yhteistyötä vanhempien kanssa ja organisoida sitä. Hallinto ei useinkaan
tarjoa koulutusta ja aikaa opettajille luoda aktiviteetteja vanhempien kanssa. Yksinkertai-
sesti ei ole aikaa vanhemmille ja siksi hallinnon on annettava sitä. 

Koulun on otettava huomioon vanhempien koulutustaso, kieli, kulttuuri ja kotitilanne.
Koulun tulisi kommunikoida säännöllisesti vanhempien kanssa käyttäen eri metodeja.
(Peńa 2000, 52.) Chasen ja Doanin mukaan rekisteröidessään lapsensa kouluun vanhem-
pien pitäisi tietää olevansa partnereita lastensa kasvatuksessa ja heidän odotetaan vieraile-
van koulussa katsomassa lastensa työskentelyä. Koulussa ollaan kiinnostuneita siitä, mistä
lapset ovat iloinneet koulussa tai mistä he haluavat tietää lisää. (Chase & Doan 1999, 39.)
Feuersteinin (2000, 38) mukaan prosessin helpottamiseksi pitäisi antaa opettajille lisäaikaa
ja palkkioita vanhempien kanssa kommunikointiin kuten Kaliforniassa. Opettajien koti-
käynneistä seuraa oppilaiden parempi käytös ja parantunut kotityön laatu. Peńan ja Feuer-
teinin ajatuksia yhteistyöstä tulisi soveltaa kaikkiin koulumuotoihin kuten myös tarjota
koulutusmahdollisuuksia vanhemmille (Dalin ym 1994, 261). Iloiten voi todeta Suomessa
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lääninhallitusten ja kuntien tarjoamat koulutustilaisuudet esiopetuksesta olleen usein avoi-
mia myös vanhemmille. 

8.2 Tutkimustavasta ja -rakenteesta

Jussilan (1992, 253) mukaan kasvatustieteessä on olennaista, että pyritään saamaan kuva
kaikesta kasvatustoimintaan liittyvästä yhtä hyvin kasvatuksen edellytyksistä ja ulkoisis-
ta puitteista kuin siitä, miten ihmiset kokevat tämän toiminnan ja millaisia merkityksiä he
siihen liittävät. Kasvatustapahtuma on kokonaisuus, jossa samanaikaisesti vaikuttavat
kasvattaja, kasvatettava, tavoitteet, menettelytavat ja toimintaympäristö (myös Brothe-
rus, Helimäki & Hytönen 1994, Kari 1992, 40–41, Koskenniemi 1968, 190, 197, 202,
Koskenniemi 1978, 80, Lahdes 1997, 45–46). Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut esi-
opetuksen kokonaisuutta laatumallin pohjalta, jossa on mukana kaikki edellä mainitut sei-
kat (ks. luku 3.3). 

Jo johdannossa ja tutkimustehtävien esittelyssä totesin, että en pyri antamaan tutkimuk-
sessani kovin yksityiskohtaista tietoa esiopetuksen järjestämisestä vaan pyrin antamaan
laajan kartoituksen avulla kokonaiskuvan järjestetystä esiopetuksesta pienten koulujen lap-
sille koko Suomessa. Tutkimuksen tavoitteita voi pitää yltiöpäisinä niiden laajuuden
vuoksi, mutta koska kasvattamiseen ja opettamiseen vaikuttavat niin monet arkielämän
asiat, olen halunnut tarttua tähän haasteeseen. Nyt tutkimuksen lopussa koen onnistuneeni,
vaikka olen saanut tuloksia vain ilmiöön rajaamistani asioista. Tuskin mikään tutkimus
tavoittaakaan kaikkia tekijöitä. Myönnän toki myös tutkimukseni perustan ja metodologi-
sen valinnan myötä heikkoudet vaikka toisaalta tutkimusongelmat ja -kysymykset vaativat
juuri tällaista määrällistä tutkimusmenetelmää.

Esiopetusta toteutettiin ja kokeiltiin Suomessa noin kolmekymmentä vuotta ennen
uuden lain voimaan tuloa. Tämän tutkimuksen olen tehnyt juuri esiopetuksen järjestämisen
murrosvaiheessa. Monet asiathan esiopetuksen järjestämisessä muuttuivat tutkimuksen
alkuvaiheen ja loppuvaiheen välissä. Tutkimuksen alkuvaiheessa Suomessa oli 452 kuntaa,
nyt 448 kuntaa. Myös osa kuntien hallinnonalojen termeistä muuttui, mikä kertoo osaltaan
myös hallinnon sisällön muuttumisesta. Sosiaalitoimi-termi muuttui perusturva-nimik-
keeksi, samoin monissa kunnissa koulutoimenjohtaja-nimitys muuttui sivistysjoh-
taja-nimikkeeksi, mikä puolestaan toi samalla laajemman työalueen kasvatus- ja opetushal-
linnon johtajalle. Hallinnon edustajilla on tärkeä rooli muokattaessa käytäntöä järjestää
kuntien esiopetus. Tässä tutkimuksessa hallinnon edustajia on mukana suunnilleen samassa
suhteessa oppilaiden ja vanhempien määrään kuin käytännössäkin. Tutkimuksen ensim-
mäisissä aineistonkeruuvaiheissa olivat mukana kaikki esiopetusta järjestäneet hallin-
nonalat, mutta koska laki muuttui ennen viimeistä eli neljättä aineiston keruuvaihetta, jätin
seurakunnan pois. Seurakunnan järjestämä esiopetus ei täytä uuden lain esittämiä kriteerejä
esiopetuksen järjestäjänä.

Tutkimuksessa käytin niitä termejä, mitkä kulloinkin olivat käytössä aineiston eri keruu-
vaiheissa. Alussa käytin termiä kyläkoulu, mutta termi muuttui tutkimuksen edistyessä
pieni koulu -termiksi. Pieni koulu terminä vastaa paremmin sisältöä, koska kyläkouluja
vastaavia kouluja on myös taajamissa. Pienen koulun määrittelyä en tehnyt tutkimuksen
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alussa, vaan se muovautui ensimmäisen tutkimusvaiheen yhteydessä. Tämä määrittely sel-
viää luvussa seitsemän. 

Tutkimuksen rakenne on suppilomainen. Ensin selvitän yleisesti koululaitoksen kehit-
tymistä ja pieniä kouluja oppimispaikkana ja siitä etenen esiopetuksen järjestämiseen pien-
ten koulujen lapsille laajan viitekehyksen avulla. Kaikenlainen tutkimus – sekä kvalitatii-
vinen että kvantitatiivinen – edellyttää tulkintojen tekemistä (Jussila 1992, 250–251), ja
riski harhailla epäolennaisissa ja pinnallisissa asioissa on suuri tällaisessa tutkimuksessa.
Laadullinen analyysi on aina edellytys kvantitatiiviselle tutkimukselle, mutta laadullista
analyysia voi tehdä ilman kvantitatiivista analyysia (Töttö 2000, 117). Esimerkiksi mukaan
valitsemiani aihealueita oppimistuloksista tai koululaitoksen historiallisesta kehittymisestä
voisi joku toinen pitää esiopetukseen kuulumattomina aiheina. Kuitenkin tulkintani
mukaan nämä aihealueet antavat pohjaa esiopetuksen muotoutumiseen. Viitekehyskin on
teoriaa, joka mahdollistaa samanaikaisesti joidenkin asioiden havaitsemisen ja estää joi-
denkin muiden asioiden näkemisen (kuten Töttö 2000, 125). 

Tutkimuksen vaikeus on myös erottaa pienet koulut muista kouluista tai esiopetus
muusta koulutuksesta, koska pienet koulut ovat osa muuta koulujärjestelmää ja esiopetus
on osa muuta koulutusta pienissä kouluissa. Samoin esimerkiksi Kinos (1997) ei ole voinut
tarkastella päiväkotia muusta päivähoidosta irrallisena osana. En siis kohdista tutkimusta
pelkästään pieniin kouluihin ja esiopetukseen vaan laajempaan kasvatuksen kenttään. Osit-
tain tätä voi pitää puutteena, osittain ansiona, koska monet asiat liittyvät suoraan tai epä-
suorasti pieniin kouluihin ja esiopetukseen. Suomalaiseen koulutuspolitiikkaanhan kuuluu
yleisesti koulujen välisen vaihtelun vähäisyys eli myös pienten ja suurten koulujen välisten
erojen vähäisyys kuten luvussa 3.4 oppimistulosten vertailussa on tullut esille. 

Empiirisessä osassa tutkimustehtävä selkeytyi tarkemmiksi tutkimusongelmiksi. Empii-
risessä osassa selvitin tarkasti pienten koulujen nykytilaa lukumääräisesti sekä esiopetuk-
sen järjestämisresursseja. Esittelin luvussa seitsemän, mitä lapset, opettajat, vanhemmat ja
hallinnon edustajat pitävät tärkeänä esiopetuksessa ja onko eri ryhmien käsityksissä eroja.
Uusia suuntaviivoja esiopetuksen järjestämiseen sain analysoimalla teoreettista ja empii-
ristä tietoa sekä omaa praktista kokemusta. Näin tutkimukseni kahdeksas luku tuo lisätietoa
kuusivuotiaiden opetuksen järjestämiseen eri kunnissa.

Laajan kartoituksen käsityksistä esiopetukseen tein kyselyjen avulla (ks. kuvio 11. Tut-
kimusaineiston keruuvaiheet ja otosvastausten määrät luvussa 6.2). Samoin kuin tutkimuk-
sen rakenne, myös kyselyjen rakenne on suppilomainen eli tutkimuksen kyselyjen laatimi-
nen perustui edellisten vaiheiden kyselyihin. Tällainen menettelytapa parantaa tutkimuk-
sen luotettavuutta (kuten esitin luvussa 6.4). Tällainen tapa korostaa erityisesti sen keruu-
vaiheen instrumentin tarkkuutta, jolla haetaan tietoa vastaajaryhmien käsityksistä. Myös
kohdejoukon valinta seuraaviin kyselyihin perustuu edellisiin keruuvaiheisiin. 

Tässä työssä ensimmäisen kyselyn avulla kartoitin esiopetuksen järjestämistilanteen eri
kunnista ja sen jälkeen pystyin kohdistamaan kyselyn eri kuntiin niille hallinnonaloille,
jotka olin saanut selville aiemmin. Näin ”varsinaiseen” kyselyyn pääsin vasta toisessa vai-
heessa. Ensimmäinen kysely oli taustatietojen selvitystä eikä omaa tieteellistä arvoa, mutta
se oli välttämätön vaihe eteenpäin pääsemiseksi. Tällainen menettelytapa kyselyn tarken-
tamisesta ja kohdistamisesta oikeisiin paikkoihin ja oikeille henkilöille vaatii tarkkuutta ja
ylös kirjaamista sekä edellisten vaiheiden tulosten analyysia ennen seuraavan kyselyn
aloittamista. Myös ennakkotyötä joutuu tekemään ennen keruuvaiheita. Tämän tutkimuk-
sen ennakkotyötä oli esimerkiksi oppilasmäärien selvittäminen eri luokilta lasten kyselyä
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varten. Kaikkea keruuvaiheisiin liittyvää työtä ei voi ennakoida etukäteen, koska seuraava
vaihe perustuu edellisen vaiheen vastauksiin. Tutkimuksen rakenne voi siis olla vain osit-
tain strukturoitu, sillä toteuttamisvaiheisiin on jätettävä väljyyttä. Tällainen menettelytapa
tuo lisämielenkiintoa, vie enemmän aikaa ja maksaa enemmän kuin kertakysely.

Työn tarkastelussa luotettavuuden tarkastelu on vaikeaa vastaajien antamien vastausten
relevanttiuden ja käsitteiden täsmentämisen suhteen. Faktorianalyysien kommunaliteettiar-
voja voi pitää tyydyttävinä ja siten väittämiä suhteellisen onnistuneina ilmiökentän perus-
ulottuvuuksien selvittämisessä, mutta perusulottuvuuksien syventäminen ja tarkentaminen
jäävät toisen tutkimuksen tehtäväksi. Tulosten pohjalta voin päätellä, että laatumalli sopii
esiopetuksen laadun arviointiin ja sen avulla voidaan saada tietoa kehitettävistä asioista
opetussuunnittelun, oppimisen ohjauksen, fyysisen ympäristön ja oppimisilmaston eri alu-
eilta. Yhdyn Lumijärven (1999, 192) ja Stenaasen (1993) mielipiteisiin, joiden mukaan laa-
tujohtamismallia voi käyttää entistä laajemmin kunnan toiminnoissa massapalvelujen arvi-
ointiin (luvussa 3.3). Lumijärven mukaan (1999, 193) malli voi osaltaan muuttaa julkisor-
ganisaation toimintaa palvelukulttuurin suuntaan. Tämän tutkimuksen mallin palvelukult-
tuuria on, että lasten ja vanhempien ääntä kuunnellaan. Tuloksien esittelyssä olen halunnut
antaa vastaajien äänen kuulua mahdollisimman paljon, ja siksi tuloksien teoreettisen tar-
kastelun ja pohdinnan olen jättänyt erilliseen lukuun.

Tutkijan ollessa läheisessä suhteessa tutkimuskohteeseen tutkimus ei jakaudu suoravii-
vaisesti Hirsjärven (1985) esittämään positivistiseen tai ihmistieteelliseen tutkimusottee-
seen. Tässä tutkimuksessa positivistista, kvantitatiivista otetta voi pitää vallalla olevana
aineiston eri keruuvaiheissa, mutta tulosten tulkinnassa ja uusien kehittämiskohteiden
etsinnässä ihmistieteellinen tutkimusote vahvistuu ja omat taustasitoumukset (pitkä työko-
kemus ja kokeilutoiminnassa mukana oleminen sekä aikaisempi tutkimus) vaikuttavat var-
masti tulkintaan. Joka tapauksessa toivon, että tutkimustani ei pidetä ”pinnallisena” kvan-
titatiivisen tutkimusotteen myötä, koska ajattelen Tötön (2000, 104, 115) tavoin, että teo-
reettinen selitys voi olla pinnallinen tai syvällinen täysin riippumatta aineistosta ja menet-
telytavoista.

Havannointitiedoilla on ulkoista validiteettia silloin, kun voidaan tutkijan perustellusti
olettaa tietävän kaiken tarpeellisen tutkittavasta alueesta (Grönfors 1982, 175, Syrjälä &
Numminen 1988, Syrjälä ym. 1995). Opettajan osuus ”tutkimusvälineenä” lisää tutkimuk-
sen luotettavuutta. Tutkimus ei ole tällöin opettajasta ja opetuksesta erillään vaan muodos-
tuu niiden avulla, kuten myös Ojanen (1997, 53) kuvaa opettajan tekemää tutkimusta.
Myös yleisempi tieto lapsista ja lapsuudesta, esimerkiksi millaisia tietyn ikäiset lapset ovat,
auttaa luomaan tulkinnallista viitekehystä lapsen ymmärtämiseen (Lämsä 1993, 81). Toi-
saalta kokemuksen takia ei ehkä huomaa kuvata kaikkea ilmiöön liittyvää tai ei näe ilmiöön
liittyvää problematiikkaa tarpeeksi oman rutiinin keskeltä (Patton 1990, 223). Myös tulkin-
nassa omaa tacit know´ta on itse vaikea rajata tai paikantaa, mikä näkynee paikoittain
perustelujen puuttumisena tai perustelujen liiallisuutena. Joka tapauksessa yritän ottaa huo-
mioon 6-vuotiaan ympäristön, yhdistää teoriaa ja käytäntöä (kuten Carr & Kemmis 1986,
Schön 1987, Niikko 1997, 112). 

Tötön (2000, 124) mukaan pahimpia väärinkäsityksiä on luulla, että kvantitatiivisen tut-
kimuksen aineiston analyysi olisi mekaanista puuhaa, jonka tulos olisi tutkijasta riippu-
matta sama. Tutkijahan tarkistaa tilastollisia menetelmiä käyttäessään, missä määrin ne
tukevat teoreettista tutkimusmallia. Tutkimuksen kuluessa minulla vahvistui koko ajan
käsitys pitää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimustapaa toistensa jatkumoina, ei vasta-
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kohtina tai toisensa pois sulkevina analyysimalleina (kuten Alasuutari 1999, 32). Tötön
(2000, 87) mukaan ei ole edes tarpeen jakaa tutkimusta ”positivismiin” tai johonkin muu-
hun. Samoin pidän vaikeana määritellä tutkimuksen tarkkaa alkupistettä, koska tutkimus-
han nojaa aina aikaisempiin tutkimuksiin ja tekijänsä aikaisempiin kokemuksiin.

Tutkimukseni tekoon liittyy oma arvosidonnaisuuteni eli jo tutkimuksen lähtökohtiin
kuuluvat käsitykset pienissä kouluissa tehtävän työn arvostamisesta ja haja-asutusalueiden
lasten tasavertaisesta mahdollisuudesta saada koulutusta. Koko tutkimukseni teon ajan olen
ollut tietoinen arvosidonnaisuuteni vaikutuksesta ja sen vaikutuksesta tutkimukseni luotet-
tavuuteen. Skinnarin (2001) mukaan ”objektiivisuus syntyy oman subjektiivisuuden tun-
nustamisesta”. Sen lisäksi Tötön (2000, 204–205) mielestä yhteiskunnallisen tutkimuksen
pitää olla käytännöllistä ja sitoutunutta ja tutkijan pitää ”ymmärtää toimintansa maailman
muuttamiseksi”. 

8.3 Toimenpide- ja jatkotutkimusehdotukset

Luvun 3.4 lopussa esitin kysymykset miten esiopetus voisi edistää oppimista, oppimis-
ympäristöjen ja opiskelumenetelmien kehittymistä kenties vielä paremmaksi ja voivatko
varhaiskasvatus ja esiopetus antaa vinkkejä muuhun opetukseen. Ainakin kaikkien lapsi-
en mahdollisuudesta saada esiopetusta yhtäläisesti riippumatta asuinpaikasta tulisi huo-
lehtia. Kuntien esiopetuksen järjestämistavoissa tulee olla joustavuutta siten, että kuntien
vahvuudet ja erilaiset kontekstit voidaan ottaa huomioon. 

Esiopetuksen kuten muunkin perusopetuksen järjestämisessä tulisi ottaa huomioon voi-
makkaammin pienten koulujen oppimisympäristö. Pienten koulujen pedagogiikka ja oppi-
misympäristö ovat erilaiset verrattuina suuriin kouluihin. Tätä pedagogiikkaa täytyisi myös
Suomessa kehittää omana alueenaan ja vahvistaa pienten koulujen ideologiaa. Heterogee-
nisten lapsiryhmien ja eri-ikäisten lasten oppimista täytyisi tutkia lisää ja asettaa se sille
kuuluvaan arvoonsa. Juuri Suomen pitäisi ottaa pienet koulut erityisiksi tutkimus- ja kehit-
tämiskohteiksi, koska meillä on lukumääräisesti paljon kouluja. Valtion ydintehtävissä pal-
velujen kokonaishyödyn takia asiakkaan näkökulma voi ohittua, siksi valittavien luotta-
mushenkilöiden näkökanta maaseudun koulutukseen pitäisi tietää ennen heidän valitsemis-
taan päättäviin elimiin kunnissa. Oman tutkimukseni myötä haluan myös kasvattaa pienten
koulujen opettajien omanarvontuntoa. Pitää olla ylpeä työpaikastaan ja oman koulun vah-
vuuksista sekä omasta osaamisestaan.

Arvioinnissa fyysisen ympäristön osuus tulisi ottaa huomioon entistä selkeämmin.
Luonnon ja maaseutumaisen pihapiirin osuutta ei osata vielä arvostaa tarpeeksi. Lapsen lii-
kuntamahdollisuuksiin ja vapaaseen ulkoleikkimahdollisuuteen tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota. Lapset eivät niinkään tarvitse valmiita rakennelmia kuin mahdolli-
suuksia kehitellä niitä itse. Koska pienet koulut sijaitsevat usein erillään muista kouluista,
maaseutua oppimisympäristönä tulisi kehittää ”oppivan yhteisön” (learning community)
suuntaan. Näin eristäytyneisyyttä vähennettäisiin ja esimerkiksi yrittäjyyttä voitaisiin opet-
taa luonnollisella tavalla. Koulu voisi olla enemmänkin eri-ikäisten ihmisten oppimis-
paikka ja yhteisö. Vaikka yleisesti lapsen hoitoa koulupäivän jälkeen ei ole mielletty kou-
luun kuuluvaksi, tätä mahdollisuutta tulisi kehittää, jotta lapsen päivä ei pirstaloituisi liikaa
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eikä lapsen tarvitsisi siirtyä keskuskoulun esiopetukseen päivähoidon järjestämisen takia.
Oman kylän koulu on lapselle lähin esiopetuspaikka. Lapsen tulisikin esiopetusvuoden
aikana saada tutustua omaan tulevaan kouluunsa. 

Hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen tärkeyttä tuskin voi liikaa korostaa esiopetukses-
sakaan. Lapsen saamalla kokemuksella koulusta on tärkeä merkitys hänen myöhemmälle
koulumenestykselleen. Lapset korostavat kaverin saamisen merkitystä. Kognitiivisuutta
mittaavien testien rinnalla pitää siis olla seurantaa lapsen kaverisuhteista. Esiopetuksen
sisältöalueena korostuvat hyvien vuorovaikutussuhteiden luominen ja leikki.

Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta erityisesti erityispedagogiikassa ja vuorovai-
kutustaitojen harjoittamisessa. Myös kodin ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön
tulisi jo opettajankoulutuslaitoksissa saada enemmän valmiuksia ja kunnissa tähän yhteis-
työhön tulisi saada resursseja ja aikaa hallinnon taholta. Vanhempien asiantuntijuus las-
tensa suhteen täytyisi tunnustaa, koska yhteistyössä vanhempien kanssa saadaan parempia
kasvatus- ja oppimistuloksia. Tässä tutkimuksessa mukana olevat vanhemmat korostivat
lapsen yksilöllisten ominaispiirteiden entistä parempaa huomioon ottamista vahvuusaluei-
den kehittämiseksi, ei sinänsä yksilöllisten etujen saamiseksi. Toimintatutkimuksen avulla
voisi kehittää kodin ja koulun yhteistyötä yhteisen kasvatuslinjan aikaansaamiseksi.

Tutkimus oli kartoitus esiopetuksen järjestämisestä pienten koulujen lapsille ja antaa
vain viitteellisen kokonaiskuvan esiopetuksesta. Kuitenkin tutkimus vahvisti käsityksiä
esiopetuksen järjestämisen moninaisista tavoista. Jatkotutkimuksina olisikin mielenkiin-
toista saada tapauskohtaisia kuntatutkimuksia. Haastatteluilla saisi syvällisempiä ajatuksia
eri ryhmien edustajilta. (Liitteestä 15 Pienten koulujen esiopetuksen järjestämistapoja
lukuvuonna 1998–1999 voi poimia pienten koulujen esiopetuksen järjestämistapoja luku-
vuonna 1998–1999 eri kunnista.) Erityisesti Ahvenanmaan järjestämästä esiopetuksesta
toivoisi lisätietoa, koska autonomiansa takia se on erillään muista kunnista ja niiden hallin-
totavoista. Seurantatutkimus esiopetuksen järjestämisen vakiintumisen jälkeen kertoisi esi-
opetuksen järjestämisen tilasta myöhemmin. 

Tutkimus eteni yleisestä koulutuksen selvityksestä pienten koulujen opetukseen suppi-
lomaisesti. Nyt tutkimuksen lopussa voisi suppilo muuttua tiimalasimaiseksi eli pienten
koulujen esiopetuksen painopistealueiden voisi ajatella sopivan kaikille esiopetusta saa-
ville lapsille. Päätöksien teossa lapsi unohtuu aikuisten etu- ja ristiriitojen melskeisiin. Lap-
silta saa merkittävää tietoa, ja lasten käsitysten tutkimusta tulisi entisestään lisätä, koska
heitä vartenhan koulu on. 



9 English summary

9.1 Frame of Reference

European Union countries generally provide early education to children since the age of
two, while the new Finnish statute on basic education number 852/1998 directs that at
least 700 hours of pre-school education a year should be offered to six-year-olds in all
municipalities of the country from 1 August 2001. To this year children’s opportunities to
get pre-school education have varied depending on the municipality and region. We have
experiences from pre-school education within basic education from a period of thirty
years, but the question of providing overall pre-school education appears valid right now.

In my licentiate’s dissertation I researched pre-school education in Kiuruvesi village
schools. The main aim of this study was to gather information about the education of
six-year-olds, and the major tasks here to study the respective attitudes of children
themselves, their parents and teachers to pre-school education. The status of a preschool
pupil in a combined class was also researched. The present study enlarges the same theme
with the help of views from children, parents, teachers and administrators from the whole
of Finland, it also discovers what early education schools, social administrators and
congregations offer. 

The present research describes the arrangement of pre-school education in small
schools. Part one concentrates on theory, part two on empirical experience. The theoretical
section contains a history of scholar education in Finland. There is the development of
small schools, their current threats (such as discontinuity), how educational policy treats
them and their pedagogics, their status compared with bigger schools as to administration
and funding, and how they intergrate pre-school education in their work. A cultural analysis
is realized by comparing Finnish solutions  with the rest of Europe: the percentage of
women working outside their homes, arrangements of day care, and equality between men
and women. Scholar success tests within Europe offer reasons for comparison, Finnish
children starting their school education at a later age than their European peer groups. The
quality of arrangements of pre-school education is studied with the help of a model made
of teaching quality elements by Helakorpi (1993). Aspects included are planning, guiding,
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physical environment and learning atmosphere and how they should be developed in the
Finnish school framework. A distant goal is to improve practices.

The focus of the present research does not lie on activities. However, my experience in
teaching  class E-2 at a small school, participation in the first Finnish pre-school experiment
in its years 1982–1985, and membership in the network Teacher as a Researcher contribute
to developing theories linked to this work. On the other hand, few researches have been
made from the context of practical school work, which supports the inclusion of this aspect.
I want to participate in debate in our society. My research tries to draw attention to the
significance of small schools in Finland, their pre-school education and the training of their
teachers. I never felt I was a teacher of ”only” a small school but a multi-skilled,
well-trained teaching expert in a small school. Pedagogic experts have expressed a need for
views from those in practical teaching work and their share in social debate. Furthermore,
research of our own cultural practices support our independence. Pre-school education
should be visioned against its background, variable in each municipality and teaching unit.
This has been taken into account in my study.

9.2 Aims, questions and structure of the research

The aim of the research is to create an overview, how we have come to the present
situation and what should be taken into consideration in the future. I assess weaknesses
and strengths of pre-school education, basing my assessment on the model of teaching
quality elements by Helakorpi, so that we can direct future development. This teaching
quality model underlines attention paid to the child, so the research proceeds to children,
their parents and teachers by using administrators and their assistance. Then I create a
vision for further development by using the factors of pre-school education and its
arrangement. This large empirical part consists of different Finnish municipalities. The
first grade external clients of this research are pupils, second grade clients their parents
and administrators. Internal clients are teachers. Consequently, information is gathered
from children, parents, teachers and representatives of school administration.

The four major elements of the quality model for pre-school education are planning the
teaching, guiding the learning, physical environment and quality of learning atmosphere.
The statements in the questionnaires consisted of these elements and their factors such as
follows: general atmosphere, cooperation with homes, general factors in pre-school
education, personal attitude and attitude in the community, development, pedagogics, the
most rewarding aspect, administration, problems in arrangements, contents of the
pre-school education, location (possible locations day care centre vs. school, separate class
vs. combined class) and other observations. The second and, above all, the third research
problem clarify the core of this research, the questionnaires having been sent to children,
parents and teachers. These are the main problems:
1. How is pre-school education provided in Finland?
2. How do administrators evaluate pre-school education?
3. How do children, parents and teachers evaluate pre-school education?
4. What are the main emphases in pre-school education?
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5. How do the target groups figure pre-school education should be provided for children
in small schools?

The research was realized in four phases by using questionnaires. In the first phase, I
received answers from school administrators representing all Finnish municipalities
(N=452) in summer 1999. In the second phase in autumn 1999, questionnaires were
returned by representatives (N=74) from 55 municipalities with experience of providing
pre-school education, in the third phase teachers (N=48), parents (N=429) and children
(N=747) in spring 2000, and in the fourth phase administrators (N=151), parents (N=265)
and pre-school teachers (N=105) from 150 municipalities. The total number of answers was
2271. 

A funnel-shaped structure in the research and also in the questionnaires enabled me to
base new questionnaires on the answers to the previous ones. This method tends to improve
the reliability of a research. If one specifies questioning and adjusts one’s questions into the
right areas and persons, one has to be accurate in recording and analysing the previous
answers before starting the next phase of questioning. Careful preparatory work proves
worthwhile. One can’t foresee the amount of work necessary for collecting, because a new
phase is based on the previous one. The structure of this kind of research cannot be perfectly
created in advance, enough openness must be left for the realization. This method adds
interest but consumes time and resources more than a single questioning.

Inspecting the realization, we find the difficulty of settling reliability. How relevant were
the answers and how did the questioned succeed in understanding concepts? The
communality values for factor analysis can be considered satisfactory. Consequently, the
statements were relatively successful in clarifying the basic dimensions of the field, but
another research is needed to deepen and specify our understanding of these basic
dimensions. I carried out factor analyses on the structured parts of the questionnaires and
handled them statistically briefly. Analyses functioned by outlining the phenomenon and
supporting interpretation. Complementary open-ended questions in the structured
questionnaires helped me to get information on unforeseen matters. Both qualitative and
quantitative methods were used when handling the open-ended questions. A positivistic,
quantitative approach prevailed in the phases of collecting material, but during
interpretation and search for new development targets a humanistic research approach
intensified. My own background (with a long history at work, experimental pre-school
teaching and earlier study) must have affected my interpretation. I sincerely hope that the
present study will not be considered superficial because of its quantitative approach, as I
think a theoretical explanation may be superficial or profound regardless of its material or
methods.

9.3 Main results

We had 3274 basic school units (earlier named elementary schools, classes 1–6 or E-6)
during the school year 1998–1999, 283 of them Swedish-speaking. There were 1932
small schools and 167 of them were Swedish-speaking. Well over half or 59 % of all
basic schools were small. In the present research, the number of small schools is slightly
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larger than in other researches, because the definition of a small school is not based on the
number of pupils. Small schools prevail in the east of Finland and Lapland where
providing pre-school education in connection with basic education has been the most
active. The number of these schools was 674, pre-school education was given in a
combined class in 591 of them, a separate class was arranged in 88 small schools. A few
small schools arranged both separate classes and combined classes. It was typical of large
schools to arrange separate classes, their number was 202.

Pre-school education was then mainly provided in combined classes and their teachers
were basic school teachers. Kindergarten teachers worked in separate classes both in small
and big schools, but it seems typical to have a separate class in a big school. It is common
practice to arrange classes like in education in general, a combined class is established only
because it seems practical. Not much is known about pedagogical advantages of a
combined class, so they are avoided when possible. Municipalities had different strategies
in providing pre-school education. Their number was 220 (out of 452 municipalities). The
arranging agents were educational authorities, social administration or congregation alone,
or jointly educational and social authorities, school and adult education centres, social
authorities and congregation or all these quarters together. One could also find rare cases
where those in charge were the Mannerheim League for Child Welfare, the 4H
Organization and an adult education centre. Even if pre-school education was not under
communal administration, there was a lot of co-operation with it in some municipalities.
Social and school authorities and congregations shared personnel, premises or equipment.
Some municipalities had experimented pre-school education within basic teaching
framework but given it up. Some municipalities would have wanted to start pre-school
education, but had not been authorized to do it.

Teachers transmitted most information on a child’s adjustment to a group, his relations
with friends, and his individual qualities. Least information was given on a child’s capacity
to learn and evaluate his own work. Average answers of all teacher groups were quite
parallel. Teachers provided by social administration gave more information on a child’s
advancement in preparatory skills than other teacher groups. Parents had most
acquaintance of a child’s adaptation to a group, his friendships, efforts and initiatives.
Parents thought they were moderately well informed of his characteristics, while teachers
thought they transmitted this information well. As the teachers themselves had assessed,
they transmitted least information of a child’s self-evaluation and his capacity to learn.
According to children, those parents whose children had received pre-school education in
village schools (more than half) were more interested in pre-school education than parents
of other children. All in all, parents experienced they had got information of their child’s
education moderately, children equally thought their teacher told their parents about their
school success only moderately, whereas teachers had a more positive idea of the situation.

Attitudes towards pre-school education differed little between answering groups.
Representatives of administration, parents and teachers laid more emphasis on manners and
behaviour. Children found play and atmosphere important just as their parents did. Games
outside and the significance of the physical environment were appreciated in the answers.
Not so much teachers but administrators and parents emphasised pedagogical solutions. All
agree on pedagogical development and its focuses, but do teachers still use pedagogy which
seems more ”school-like”, more formal than what is wished for in the principles of this
education?



222
Administrators and parents equally laid more emphasis on atmosphere, health care and
physical environment than teachers, who tended to observe social activities of a group. This
seems natural, they don’t so much observe individuals but guide a whole group. Adults still
pay too little attention to a child’s relationship with his friends or they fail to see its
significance. If a child has no friends, pre-school time is without relevance and that may
lead to becoming an outsider, a dropout. Administrators found even and equal opportunities
less significant than other answering groups. This is something to worry about, since they
have authority when decisions are made about fair distribution of resources. International
activities and the teaching of information or media technology were not generally seen as
priorities in pre-school education. Parents named one of their cherished ideas: children
should be guided to become themselves, find their natural inclinations. Parents did not
emphasise the excellence of their own child but equal opportunities for learning and
acceptance of differences among people. They, more than others, saw that growing up was
growing to be a human being.

9.4 Conclusions

Education means we bring up human beings. By giving a child time to develop, by
respecting pre-school age as a significant period, we aid a child to develop into a
harmonious personality. Resources have been given to teachers’ education and
developing of day care, not so much to children’s early education. Our choices  have been
verified by school success tests among older pupils, consequently Finland should not
copy other European countries  when developing our pre-school. How to exploit more
than today the expertise of leaders of day care centres, pre-school teachers at schools and
social sector, this is a challenge for administration of pre-schools, particularly because
administrative directors themselves usually possess no education  in the field of
pre-school or early education. Decision-making should also consider local circumstances.

Children need more and more social skills in the future. Both administrators, teachers
and parents gave a lot of value to the teaching of manners and good behaviour. A play group
helps a child to attain a higher level of generalization and reach the skill to put aside his self
and his singularity. Children expressed the wish to stay and play freely outside. Finnish
teachers, more than their Belgian colleagues, conscientiously make children exercise, for
instance, and this seems a good practice. Early development of motor coordination
correlates strongly with the development of cognitive competence and social skills.
Methods requiring action suit all children, particularly boys, whose thinking can be touched
and intensified with physical activities as they have act hunger. Learning by doing has the
benefit that a child is not forced to too early abstract reasoning, he is under no
obligation.The significance of the physical environment could be seen more clearly in
evaluation. We do not appreciate enough nature and natural playgrounds. Even if a child’s
care after a school day is not generally regarded as part of his school life, this opportunity
should be developed in order not to split up his day too much. Then he would not have to
move to a central school for reasons that force him to go there because there is day care
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available for the afternoon. A child’s best pre-school is located in his own village. This
would enable him to get acquainted with his future school.

A child is not a static sum total of his talent profiles, but his competence develops in
active relations with his environment, besides we can never precisely foresee the outcome.
The social and cultural environment crucially control this process. We should encourage
close cooperation between the child’s teacher, special education teacher and parents to
support any child with learning difficulties. Supportive services should be available at the
child’s own pre-school as much as possible, be it a small school or a big one or a day care
centre. 

We can never overestimate the significance of a good atmosphere and communication
in pre-school education. A child’s experiences at school affect his later academic success.
Children themselves lay emphasis on having a friend. So adjoining tests of cognitive skills
there should be a follow-up of relationships. So again, acquiring communicative skills
through play seem meaningful as one area of contents in pre-school teaching.

Providing pre-school education for children in small schools repeats the history of
providing elementary education in the country in the 19th century: in this respect children
were luckier in urban areas. A tendency to create equal and just opportunities to everyone
characterizes Finnish educational policy. All six-year-olds are entitled to get pre-school
education. Parents appreciate free transport as a means to create regional equality. We
should clearly recognize the factors of our identity: it is a big country with a small
population also in pedagogy. The historical norm of a small school, a combined class, is
here to stay. Therefore, teaching combined classes and multi-age groups requires further
study and development. 

Based on these results, I come to the conclusion that the quality model is valid for
evaluation of the quality of pre-school education. By using it we can get information of
development underway: planning education, guiding learning processes, improving
physical environment and learning atmosphere. The quality direction model may have a
larger use in evaluating  mass services within a municipality, and this model can facilitate
the change of a public organization to the direction of a service culture. Service culture in
this research is that the voices of children and their parents have been listened to. 
Teachers need further training, particularly in special pedagogy, communication practices
and cooperation with parents. School administration should provide more resources and
time for this cooperation, which deserves another research, perhaps focused on activities.

The present research strenghtened my idea of the multiplicity of providing pre-school
education. Using the evaluation model in case studies of municipalities, interviews of
different groups and a follow-up study after pre-school education has been established offer
interesting opportunities for further studies. The research advanced from a history of
education to education in small schools in a funnel-shaped form. This funnel could now be
transformed into an hourglass, in other words what suits small schools might suit all
children in pre-school education. A child may be forgotten in the buzz and hum of adults’
interests and controversies. We can get remarkable information from children and research
of their ideas should be enhanced. After all, it is their school.
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Liite 1 Menojen jakautuminen esiopetuksessa ja ala-asteella vuonna 
1991

Liitetaulukko 1. Prosentuaaliset osuudet kaikista koulutusmenoista ja opiskelijamääristä
esiopetuksessa ja ala-asteella (1991) (Laukkanen 1994, 53).

Esiopetus Ala-aste
Opiskelijamäärät koulutusmenot Opiskelijamäärät Koulutusmenot

Pohjois-Amerikka
Kanada - - - -
Yhdysvallat 12,4 5,8 38,1 28,5

Tyynenmeren maat
Australia - - 42,5 31,2
Japani 8,0 4,2 37,5 33,0
Uusi-Seelanti - - - -

Euroopan Yhteisö
Belgia (JUKL) 17,2 10,4 34,2 19,9
Espanja 10,3 8,0 29,1 21,8
Hollanti 10,8 6,3 34,5 23,2
Irlanti 13,0 8,1 42,4 28,4
Iso-Britannia 6,9 3,9 40,2 28,2
Italia - - - -
Kreikka - - - -
Luxenburg - - - -
Portugali (JULK) 4,1 2,5 49,5 42,5
Ranska 18,1 10,4 29,0 19,9
Saksa (Länsi) 14,6 4,4 21,2 11,1
Tanska 5,1 4,2 33,9 28,1

Muu Eurooppa (OECD)
Islanti - - - -
Itävalta (JULK) 12,6 6,8 23,9 19,4
Norja (JULK) 9,6 11,4 35,2 25,7
Ruotsi 6,4 2,6 39,9 35,4
Suomi 3,7 2,1 38,2 31,4
Sveitsi (JULK) 11,2 3,5 33,5 28,1
Turkki (JULK) - - - -

Maiden keskiarvo

OECD yhteensä

10,3

11,8

5,9

5,8

35,5

35,7

26,8

26,7
Keski- ja Itä-Eurooppa

Tšekin ja Slova-
kian liittotasavalta

- - - -

Unkari 17,4 13,4 23,4 19,7
(JULK) tarkoittaa, että prosenttiluvut viittaavat pelkästään julkisiin menoihin.
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Liite 2 Opetusministeriön kunnille myöntämät esiopetusluvat (1993-
1997), luvan kesto ja oppilasmäärät

Liitetaulukko 2. Opetusministeriön kunnille myöntämät esiopetusluvat (1993-1997), luvan
kesto ja oppilasmäärät. (Tarkistettu syyskuussa 1997/RP) sekä oppilasmäärät ko. kun-
nissa 20.9.96 tilastokeskuksen tiedon mukaan (Opetushallitus 24.4.1997).

Kunta Opm:n myöntämä esiope-
tuslupa

Oppilasmäärä enintään sl.-97 Esiopetuk-
sessa

Erillis-
ryhmissä

Yhdys-
luokissa

Yhteensä 9/20/96

1. Alahärmä 1997/98-2001/02 15 15 30
2. Alajärvi 1995/96-1997/98 45 45 45
3. Alavieska 1995/96-1999-2000 20 20 17
4. Anttola 1995/96-1999-2000 5 5 5
5. Artjärvi 1996/97-2000/01 30 30 22
6. Asikkala 1997/98-2001/02 10 10
7. Askola 1996/97-2000/01 55 55 24
8. Ekenäs (R) 1993/94-1997/98 8 8 7
9. Enonkoski 1996/97-2000/01 5 5 1
10. Enontekiö 1995/96-1999-2000 35 35 14
11. Espoo 1996797-2000/01 140 140 146
12. Eurajoki 1995/96-1999/2000 15 15 12
13. Evijärvi 1995/96-1999/2000 50 50 37
14. Haapajärvi 1995/96-1999/2000 35 35 21
15. Hankasalmi 1994/95-1998/99 40 40 17
16. Haukipudas 1995/96-1999/2000 50 50 64
17. Haukivuori 1995/96-1999/2000 10 10 20 8
18. Heinolan mlk 1995/96-1997/98 10 10 10
19. Himanka 1997/98-2001/02 15 15
20. Hämeenlinna 1997/98-2001/02 10 10 9
21. Ii 19957)6-1999/2000 35 35 39
22. Ikaalinen 1997/98-2001/02 40 40
23. Ilmajoki 1997/98-1999/2001 10 10 4
24. Ilomantsi 1995/96-1999/2000 50 50 42
25. Inari 1994/95-1998/99 45 45 45
26. Ingå (R) 1997/98-1999/2000 15 15 7
27. Isojoki 1994/95-1998/99 25 20 45 37
28. Isokyrö 1997/98-1999/2001 50 50 37
29. Jalasjärvi 1995/96-1999/2000 20 20 5
30. Jokioinen 1995/96-1999/2000 12 12 10
31. Joroinen 1996/97-2000/01 30 30 2
32. Joutsa 1995/96-1999/2000 5 5 3
33. Juuka 1995/96-1999/2000 50 50 77
34. Kaavi 1995/96-1999/2000 10 10 12
35. Kangasniemi 1995/96-1999/2000 35 35 22
36. Kannonkoski 1996/97-1998/99 5 5 5
37. Kannus 1995/96-1999/2000 25 25 12
38. Karijoki 1997/98-2001/02 5 5
39. Karstula 1996/97-2000/01 50 30 80 52
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Liitetaulukko 2. Jatkuu
Kunta Opm:n myöntämä esiope-

tuslupa
Oppilasmäärä enintään sl.-97 Esiopetuk-

sessa
Erillis-

ryhmissä
Yhdys-
luokissa

Yhteensä 9/20/96

40. Kauhava 1997/98-2001/02 35 35
41. Kaustinen 1995/96-1999-2000 15 15 11
42. Kempele 1997/98-1999/2000 15 15
43. Keitele 1997/98-2001/02 10 10
42. Kempele 1997/98-1999/2000 15 15
43. Keitele 1997/98-2001/02 10 10
44. Kemijärvi 1995/96-1997/98 10 10
45. Kestilä 1995/96-1999/2000 10 10 5
46. Keuruu 1995/96-1999/2000 20 20 11
47. Kiihtelysvaara 1997/98-2001/02 20 10 30
48. Kiiminki 1997/98-2001/02 15 15
49. Kihniö 1997/98-2001/02 15 15
50. Kirkkonummi 1997/98-2001/02 15 15
51. Kitee 1997/98-2001/02 10 10
52. Kittilä 1994/95-1998/99 45 45 45
53. Kiuruvesi 1995/96-1999/2000 80 70 150 123
54. Kivijärvi 1997/98-2001/02 10 10
55. Kodisjoki 1997/98-2001/02 10 10
56. Kokemäki 1994/95-1998/99 30 30 16
57. Kolari 1996/97-2000/01 60 60 28
58. Konnevesi 1993/94-1997/98 10 10 7
59. Korpilahti 1994/95-1998/99 10 10 9
60. Korpo (R) 1996/97-2000/01 5 5
Korppoo 1995/96-1999/00 6 6
61. Korsnäs (R) 1994/95-1998/99 12 12 11
62. Kortesjärvi 1997/98-2000/01 15 15
63. Kuhmo 1995/96-1997/98 45 45 14
64. Kuhmoinen 1993/94-1997/98 35 35 35
65. Kuivaniemi 1995/96-1999/2000 25 25 50 32
66. Kullaa 1997/98-2001/02 15 5 20
67. Kuortane 1994/95-1998/99 75 75 24
68. Kuru 1995/96-1999/2000 25 25 19
69. Kuusamo 1995/96-1999/2000 40 15 55 55
70. Kyyjärvi 1997/98-2001/02 20 20
71. Lahti 1995/96-1999/2000 15 15 53
72. Laitila 1996/97-2000/01 25 25 19
73. Lapinjärvi 1994/95-1998/99 40 40 30
74. Lappajärvi 1997/98-2001/02 25 25
75. Lappi 1997/98-2001/02 20 20
76. Lapua 1997/98-2000/01 30 30
77. Lehtimäki 1994/95-1998/99 36 36 14
78. Lemi 1997/98-2001/02 20 20
79. Lestijärvi 1996/97-2000/01 25 25 23
80. Lieto 1997/87-2001/02 10 10 8
81. Lohjan kunta 1996/97-2000/01 75 75 78
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Liitetaulukko 2. Jatkuu
Kunta Opm:n myöntämä esiope-

tuslupa
Oppilasmäärä enintään sl.-97 Esiopetuk-

sessa
Erillis-

ryhmissä
Yhdys-
luokissa

Yhteensä 9/20/96

82. Loimaan kunta 1996/97-2000/01 10 10 6
83. Luhanka 1997/98-2001/02 15 15
84. Luvia 1997/87-2001/02 35 35
85. Längelmäki 1996/97-2000/01 20 20 14
86. Merijärvi 1997/98-2001/02 20 10 30
87. Merikarvia 1997/98-2001/02 25 25
88. Mikkeli mlk. 1993/94-1997/98 20 30 50 43
89. Mouhijärvi 1997/98-2001/02 15 20 35
90. Muhos 1997/98-2001/02 20 15 35
91. Multia 1996/97-2000/01 10 10 4
92. Muonio 1994/95-1998/99 10 25 35 5
93. Mäntyharju 1994/95-1998/99 30 30 25
94. Nakkila 1997/98-2001/02 5 5
95. Nastola 1997/98-2001/02 20 15 35
96. Nauvo 1997/98-2001/02 5 5
97. Nilsiä 1994/95-1998/99 12 12 5
98. Nousiainen 1995/96-1999/2000 35 20 55 44
99. Nurmijärvi 1995/96-1999/2000 10 10 15
100. Nurmo 1994/95-1998/99 10 10 10
101. Nykarleby (R) 1995/96-1999/2000 35 35 23
102. Oulainen 1995/96-1999/2000 25 25 17
103. Oulu 1996/97-2000/01 40 10 50 86
104. Parikkala 1994/95-1998/99 25 25 2
105. Parkano 1996/97-2000/01 40 40 32
106. Pattijoki 1996/97-2000/01 35 35 34
107. Pelkosenniemi 1993/94-1997/98 5 5 3
108. Pello 1994/95-1998/99 45 45 37
109. Perho 1994/95-1998/99 35 35 15
110. Perniö 1994/95-1998/99 5 5 2
111. Pertunmaa 1994/95-1998/99 20 20 10
112. Pielavesi 1997/98-2001/02 30 30
113. Pihtipudas 1995/96-1999/2000 35 35 35
114. Pirkkala 1995/96-1999/2000 155 15 170 171
115. Polvijärvi 1997/98-2001/02 35 35
116. Pornainen 1996/97-2000/01 15 15 15
117. Pori 1997/98-2001/02 25 25
Björneborg (R) 1994/95-1998/99 5 5 1
118. Posio 1994/95-1998/99 45 45 22
119. Pudasjärvi 1995/96-1999/2000 100 100 49
120. Pukkila 1997/98-2001 15 10 25
121. Punkaharju 1997-1998 5 5
122. Puumala 1997/98-2001/02 20 20
123. Pyhtää 1996/97-2000/01 60 20 80 50
Pyttis (R) 1997/98-2001/01 10 10
124. Pyhäjoki 1995/96-1999/2000 35 35 35
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Liitetaulukko 2. Jatkuu
Kunta Opm:n myöntämä esiope-

tuslupa
Oppilasmäärä enintään sl.-97 Esiopetuk-

sessa
Erillis-

ryhmissä
Yhdys-
luokissa

Yhteensä 9/20/96

125. Pyhäsalmi 1994/95-1998/99 35 35 30
126. Pyhäselkä 1996/97-2000/01 70 10 80 78
127. Pälkäne 1997/98-2001/02 25 25
128. Raahe 1996/97-2000/01 10 25 35 25
129. Rantsila 1995/96-1999/2000 20 20 40 34
130. Rautavaara 1993/94-1997/98 30 30 43
131. Riihimäki 1996/97-1999/2000 60 25 85 86
132. Ristiina 1997/98-1999/2000 40 40 1
133. Rovaniemen mlk 1995/96-1999/2000 15 15 17
134. Ruotsinpyhtää 1995/96-1999/2000 15 15 7
135. Ruovesi 1997/98-2001/02 30 30
136. Rääkkylä 1993/94-1997/98 20 30 50 29
137. Sahalahti 1996/97-2000/01 10 10 6
138. Salla 1996/97-2000/01 35 35 37
139. Savonranta 1997/98-2001/02 15 5 20
140. Sievi 1997/98-2001/02 20 20
141. Siikanen 1996/97-2000/01 20 20 13
142. Simo 1993/94-1997/98 20 20 16
143. Sodankylä 1994/95- 1998/99 15 35 50 26
144. Soini 1994/95-1998/99 25 25 47
145. Sonkajärvi 1997/98-2001/02 30 30
146. Sotkamo 1996/97-2000/01 15 15 30 33
147. Suomussalmi 1996/97-2000/01 35 35 70 55
148. Taivalkoski 1994/95-1998/99 30 30 52
149. Tarvasjoki 1997/98-2001/02 10 10
150. Tervola 1997/98-2001/02 25 25 27
151. Toholampi 1995/96-1999/2000 55 55 58
152. Tuusniemi 1994/95-1998/99 20 20 37
153. Tuusula 1997/98-2001/02 10 10 14
154. Töysä   1997/98-2001/02 25 25 2
155. Ullava 1996/97-2000/01 15 15 15
156. Utajärvi 1995/96-1999/2000 20 20 13
157. Vaala 1994/95-1998/99 20 20 14
158. Valkeajärvi 1997/98-2001/02 30 30 7
159. Valkeala 1997/98-1999/2000 30 30
160. Vantaa 1994/95-1998/99 140 140 131
161. Varkaus 1995/96-1999/2000 5 5 5
162. Vehmersalmi 1995/96-1999/2000 15 15 13
163. Vesanto 1995/96-1999/2000 10 10 1
163. Vesanto 1995/96-1999/2000 10 10 1
164. Vesilahti 1994/95-1998/99 25 25 21
165. Veteli 1997/98-2001/02 40 40
166. Vihanti 1997/98-2001/02 35 35
167. Viitasaari 1997/98-2001/02 14 14 3
168. Viljakkala 1995/96-1999/2000 10 10 7
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Liitetaulukko 2. Jatkuu
Kunta Opm:n myöntämä esiope-

tuslupa
Oppilasmäärä enintään sl.-97 Esiopetuk-

sessa
Erillis-

ryhmissä
Yhdys-
luokissa

Yhteensä 9/20/96

169. Vimpeli 1994/95-1998/99 25 25 19
170. Virrat 1996/97-2000/01 15 15 30 29
171. Virtasalmi 1997/98-20001/02 10 10
172. Vähäkyrö 1995/96-1999/2000 40 40 44
173. Yli-II 1995/96-1999/2000 30 30 27
174. Ylikiiminki 1997/98-1999/2000 25 25
175. Ylistaro 1995/96-1999/2000 5 5 3
176. Ylitornio 1994/95-1998/99 8 8 3
177. Ylivieska 1997/98-2001/02 20 10 30 20
178. Ähtäri 1995/96-1999/2000 20 30 50 33
Yhteensä 1555 3913 5468 3538
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Liite 3 Esiopetuksen koulutusmietinnöt ja opetussuunnitelma-
asiakirjat

Esiopetuksen järjestämistä ohjanneet koulutusmietinnöt vuosina 1969-1999:
Ilmestymisvuosi Esiopetuksen kehittämistä ohjanneet koulutusmietinnöt
1969 Muistio esikouluopetuksen kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä
1972 Esikoulukomitean mietintö
1978 Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnan mietintö
1991 Esiopetuksen kehittäminen. Esiopetuksen kehittämistyöryhmän muistio
1991 Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis-

suunnitelma
1995 Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis-

suunnitelma
1996 Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus
1999 Uusi koululainsäädäntö

Vuosien 1970-2001 välisenä aikana ilmestyneet keskeisemmät esiopetuksen opetussuun-
nitelma-asiakirjat:
IlmestymisvuodetEsiopetussuunnitelma-asiakirja
1970 Esiluokan väliaikainen opetussuunnitelma
1972 Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma
1984 Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma
1985 Valtioneuvoston päätös esiopetuksen perusteista
1986 Peruskoulun opetuksen opas: Esiopetus
1991 Opetusministeriön päätös esiopetuksen perusteista
1992 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet –työryhmän muistio
1993 Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia
1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
1996 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2000 Opetushallituksen päätös esiopetuskokeilussa 2000-01 noudatettavista

opetussuunnitelman perusteista
2001 Esiopetussuunnitelman opetussuunnitelman perusteet 2000
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Liite 4 Esi- ja alkuopetuksen kehittämisverkosto vuosina 1999-2001

Verkko Yhteistyö- ja verkkokunta
Pääkaupunkiseudun verkko HELSINKI

Espoo, Kauniainen, Vantaa

Kymenmaan verkko IMATRA
Hartola, Heinola, Heinävesi, Kouvola, Kuusankoski,
Mikkelin mlk, Ristiina, Ruokolahti, Valkeala

Keski-Suomen verkko JYVÄSKYLÄ
Keuruu, Laukaa, Muurame, Pihtipudas, Varkaus

Uudenmaan verkko JÄRVENPÄÄ
Hattula, Hämeenlinna, Kerava, Kirkkonummi, Lahti,
Lohja, Porvoo, Riihimäki, Ruotsinpyhtää, Vihti

Pohjois-Karjalan verkko LIEKSA
Iisalmi, Ilomantsi, Juuka, Kaavi, Kiuruvesi, 
Kontiolahti, Leppävirta, Rautavaara, Rääkkylä

Pohjois-Suomen verkko OULU
Haukipudas, Kemi, Kemijärvi, Kiiminki, Kuusamo,
Oulainen, Oulunsalo, Rantsila, Ranua, Rovaniemi,
Sotkamo, Suomussalmi, Tornio, Utajärvi, Ylivieska

Pirkanmaan verkko TAMPERE
Harjavalta, Nakkila, Nokia, Pirkkala,

Varsinais-Suomen verkko TURKU
Loimaa, Naantali, Nousiainen, Perniö, Salo, 
Uusikaupunki

Lapin verkko SODANKYLÄ
Enontekiö, Inari, Utsjoki

Pohjanmaan verkko VAASA
Alavus, Kokkola, Kuortane, Lapua, Pietarsaari, Perho,
Toholampi, Ullava, Vimpeli, Ähtäri

Det finlandssvenska förskole-
och nybörjarundervisningsnätet KYRKSLÄTT

Borgå, Esbo, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kronoby,
Lojo, Lovisa, Sjundeå, Vasa
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Liite 5a Ensimmäisen vaiheen kyselylomake koulutoimen edustajille 
koulujen lukumäärästä ja esiopetuksen järjestämisestä

Kyselylomake esiopetuksen järjestämisestä kunnissa lukuvuonna 1999-2000

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi _____________________

Asukasluku, noin _______________ asukasta 

1. Onko kunnassanne järjestetty esiopetusta koulutoimen puolella?

Merkintä rastilla Kyllä ____ Ei______

Kyllä-vastauksen antaneet siirtyvät suoraan kysymykseen 5. Ei-vastauksen antaneet
vastaavat kysymyksiin 2-8.

________________________________________________________________________
________

Jos kunnassanne ei ole järjestetty esiopetusta koulutoimen puolella, kuinka esiopetusta
annetaan?

Merkintä rastilla

2. Kunnan sosiaalitoimi järjestää esiopetusta päiväkodeissa ____, lastentarhoissa _____,
perhepäivähoitopaikoissa ____, kiertävässä päiväkodissa ____, avoimessa päiväkodissa
____, kouluissa, 

jollakin muulla tavalla _____ Miten? _________________________________________

3. Seurakunta järjestää kerhotoiminnan avulla _____

4. Kuinka monta prosenttia kuntanne 6-vuotiaista arvelette saavan esiopetusta? _____
prosenttia.

5. Kuinka monta ala-asteen koulua kunnassanne on yhteensä? _______

6. Kuinka monta näistä kouluista on ruotsinkielisiä? _______

7. Kuinka monta kyläkoulua on kunnassanne? _____

8. Kuinka monta ruotsinkielistä kyläkoulua? _____

9. Kuinka monta vuotta kuntanne on antanut esiopetusta koulutoimessa? _____ vuotta
(lukumäärä)

10. Kuinka monessa erillisluokassa esiopetusta järjestettiin 1998-1999 lukuvuonna?
_____ (lukumäärä)

11. Esiopettajana erillisluokassa toimi lastentarhanopettaja _____, (merkintä rastilla) luo-
kanopettaja _____, jonkin muun koulutuksen omaava henkilö _____.

12. Kuinka monessa yhdysluokassa esiopetusta järjestettiin 1998-1999 lukuvuonna?
_____ (lukumäärä).

13. Esiopettajana yhdysluokassa toimi lastentarhanopettaja _____, luokanopettaja _____,
jonkin muun koulutuksen omaava henkilö _____.
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14. Kaikilla esiopetusluokilla oli käytössä kouluavustaja ____.

15. Osalla esiopetusluokista oli käytössä kouluavustaja ____.

16. Kunnassamme esiopetus järjestettiin koulutoimen ja sosiaalitoimen yhteistyönä ____.

Jos kyllä, niin minkälaista yhteistyötä tehtiin? (kuvailkaa lyhyesti)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

17. Kuinka monta prosenttia kuntanne 6-vuotiaista saa esiopetusta koulutoimessa? ____
prosenttia.

18. Kuinka monta prosenttia näistä koulutoimessa esiopetusta saavista 6-vuotiaista on
ruotsinkielisiä? _____ (prosenttia).

Jos kunnassanne on kyläkouluja, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

19. Kuinka monessa kyläkoulussa esiopetusta järjestettiin 1998-1999? _____ (lukumäärä)

20. Kuinka monessa kyläkoulussa oli erillisryhmä esiopetukseen? _____(lukumäärä)

21. Esiopettajana kyläkoulun erillisryhmässä toimi lastentarhanopettaja _____, (merkintä
rastilla) luokanopettaja ____, jonkin muun koulutuksen omaava henkilö ____.

22. Kuinka monessa kyläkoulussa oli yhdysluokka esiopetuksessa _____(lukumäärä)

23. Esiopettajana toimi yhdysluokassa lastentarhanopettaja _____, (merkintä rastilla),
luokanopettaja ____, jonkin muun koulutuksen omaava henkilö

24. Kaikilla kyläkouluilla oli käytössä kouluavustaja _____ (merkintä rastilla ).

25. Osalla kyläkouluja oli käytössä kouluavustaja _____.

26. Kyläkoulujen esiopetuksen järjestämisessä tehtiin yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa
ja/tai seurakunnan kanssa _____ (merkintä rastilla)

Jos, minkälaista yhteistyötä tehtiin? (kuvailkaa lyhyesti)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kiitos!
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Liite 5b Frågeformulär för att organisera förundervisning lärning på 
kommunerna i skolåret 1998-1999

Bakgrundsfaktorer:

Kommunens/stadens namn ____________________________________

Invånaretal, cirka ____________________ invånare

1. Har det organiserat förundervisning i skolväsen i er kommun?

Utmärka med ett kryss Ja ____Nej ____

De som svarade ja, övergå direkt till frågan 5. De som svarade nej, svarar till frågor
2-8.

Om det har inte organiserat förundervisning i skolväsen, hur organiseras det förunder-
visning?

Utmärka med ett kryss

2. Socialvård i kommunen organiserar förundervisning i daghem ____, i barnträdgård
____, i familjedagvårdplatser ____, i kringvandrande daghem ____, i öppet daghem
____, i skolor ____, på något annat sätt ____. Hur?
____________________________________________.

3. Församling organiserar förundervisning med hjälp av klubbverksamhet _____.

4. Vad tänker ni, hur många prosenter av 6-åriga ålders barn får förundervisning i er kom-
mun? ___ prosenter.

5. Hur många lågstadiumskolor har ni tillsammans i er kommun? _____

6. Hur många av dessa skolor är svenskspråkiga? ____

7. Hur många byskolor finns det i er kommun? ____

8. Hur många svenskspråkiga byskolor? _____

9. Hur många år har er kommun givit förundervisning i skolväsen i er kommun? ____ år
(antalet).

10. I hur många särklasser organiseras det förundervisning i skolåret 1998-1999? ____
(antalet).

11. Som lärare i särklassen arbetade barnträdgårdslärare _____ (utmärka med ett kryss),
klasslärare ___, den person, som hade någon annan bildning _____.

12. I hur många sammansatt klasser organiseras det förundervisning i skolåret 1998-
1999? ____ (antalet).

13. Som lärare i sammansatt klassen arbetade barnträdgårdslärare _____, klasslärare
____, den person, som hade någon annan bildning _____.

14. Alla förundervisningsklasser hade ett tillbudsstående skolbiträde ____.

15. En del av förundervisningsklasser hade ett tillbudsstående skolbiträde ____.
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16. I er kommun organiseras det förundervisnig i samarbetet med skolväsen och social-
vård ____. Om ja, så hurdan samarbete göras det? (beskriva i korthet)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

17. Hur många prosenter av 6-åriga barn får förundervisning i er kommun? _____ prosen-
ter.

18. Hur många prosenter av dessa 6-åriga barn, som får förundervisning i skolväsen, är
svenskspråkiga? ______ prosenter.

Om ni har byskolor i er kommun, svara till nästa frågor:

19. I hur många byskolor organiseras det förundervisning i skolåret 1998-1999? _____
(antalet)-

20. I hur många byskolor var det särklass till förundervisning? _____ (antalet)

21. Som förskollärare arbetade barnträdgårdslärare ____, (utmärka med ett kryss) klasslä-
rare ____, den person, som hade någon annan bildning ____.

22. I hur många byskolor var det sammansatt klass i förundervisning? _____ (antalet)

23. Som lärare i förundervisning arbetade i sammansatt klass barnträdgårdslärare _____,
(utmärka med ett kryss), klasslärare _____, den person, som hade någon annan bildning
_____.

24. Alla byskolor hade ett tillbudsstående skolbiträde _____ (utmärka med ett kryss).

25. En del av byskolor hade ett tillbudsstående skolbiträde _____.

26. För att organisera förundervisning i byskolor göras det samarbete mellan socialvård
och/eller församling _____ (utmärka med ett kryss).

Om, hurdan samabete göras det? (beskriva i korthet)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tack så mycket!
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Liite 6a Toisen vaiheen kyselylomake hallinnon edustajille

Kyselylomake esiopetuksen järjestämisestä viime lukuvuonna 1998-1999

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: __________________________________________

Vastaajan ammatti: _______________________________________________

Vastaajan hallinnonala (esim. koulutoimi, sos.toimi-perusturva,
srk):_________________________

Seuraavassa on joukko pienten koulujen tai sivukylien lasten esiopetukseen liittyviä väit-
tämiä. Rengastakaa mielestänne sopivin vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat 1-5 vaihdellen
täysin eri mieltä olevasta 1 vaihtoehdosta täysin samaa mieltä olevaan 5 vaihtoehtoon. 

 Täysin  Täysin
Yleinen ilmapiiri eri mieltä samaa

mieltä
1. Hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat 

olleet hyvät. 1     2     3     4     5
2. Esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä 

yhteistyöhön. 1     2     3     4     5
3. Esikoulun opettajien/ohjaajien ja muiden opettajien

yhteistyö on tullut esiopetuksen järjestämisen vuoksi
suunnitelmallisemmaksi. 1     2     3     4     5

4. Esiopetusopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta 
järjestettäessä on otettu huomioon. 1     2     3     4     5

Yhteistyö koteihin
5. Yhteistyö kotien kanssa on lisääntynyt esiopetuksen myötä. 1     2     3     4     5
6. Vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen. 1     2     3     4     5
7. Esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia. 1     2     3     4     5
8. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen. 1     2     3     4     5

Esiopetukseen yleisesti liittyviä tekijöitä
9. Luottamus ylempään kouluhallintoon on lisääntynyt. 1     2     3     4     5
10. Pedagogisen konsultaation tarve on lisääntynyt esiopetuksen

johdosta. 1     2     3     4     5
11. Esiopetusta on ollut hankala järjestää taloudellisten

kustannusten vuoksi. 1     2     3     4     5
12. Esiopetus pitäisi järjestää koko Suomessa samalla tavalla. 1     2     3     4     5

Suhtautuminen esiopetukseen 
13. Esiopetus 6-vuotiaille on suuri uudistus. 1     2     3     4     5
14. Esiopetuksen kehittäminen avaa mahdollisuuksia 

myös muuhun koulun kehittämiseen. 1     2     3     4     5
15. Tulevaan esiopetukseen liittyy liikaa odotusta ja yliarvostusta. 1     2     3     4     5
16. Esiopetus merkitsee käytännössä sitä, että peruskoulun

1. luokan opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät siirretään
esioppilaille. 1     2     3     4     5
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Esiopetuksen kehittäminen
17. Lasten tasavertaisuus esiopetuksen saamisessa on tärkeää. 1     2     3     4     5
18. Esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko 

Suomessa on tärkeää. 1     2     3     4     5
19. Esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen. 1     2     3     4     5
20. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen on välttämätöntä. 1     2     3     4     5

Esiopetuksen pedagogiikka
21. Leikillä on keskeinen osuus esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
22. Tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen 

osuus esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
23. Eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on tärkeää. 1     2     3     4     5
24. Lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus

esiopetuksessa. 1     2     3     4     5

Esiopetuksen positiivisin anti
25. Esiopetus on tuonut iloa opetukseen. 1     2     3     4     5
26. Esiopetuksen myötä on huomattu varhaiskasvatuksen merkitys.1     2     3     4     5
27. Lapsen ongelmat voidaan kartoittaa entistä aikaisemmin 

ja häntä voidaan auttaa entistä paremmin. 1     2     3     4     5
28. Esiopetus on lisännyt yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan. 1     2     3     4     5

Hallinto esiopetuksessa
29. Esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen. 1     2     3     4     5
30. Esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen (perusturvatoimeen). 1     2     3     4     5
31. Esiopetuksen järjestäjänä voi toimia mikä tahansa järjestö
tai yhteisö. 1     2     3     4     5
32. Esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan 
päättää kunnissa. 1     2     3     4     5

Hankaluudet esiopetuksen järjestämisessä
33. Esiopetus maksaa kunnalle liikaa. 1     2     3     4     5
34. Vanhemmat vastustavat esiopetusta. 1     2     3     4     5
35. Opettajat vastustavat esiopetuksen järjestämistä. 1     2     3     4     5
36. Esiopetus on synnyttänyt ratkaisemattomilta tuntuvia

konflikteja hallinnon alojen välille. 1     2     3     4     5

Esiopetukseen suhtautuminen
37. Esiopetusta arvostetaan kunnassamme. 1     2     3     4     5
38. Esiopetuksen järjestämiseen on suunnattu paljon 

taloudellisia resursseja. 1     2     3     4     5
39. Esiopettajille/ohjaajille on järjestetty koulutusta. 1     2     3     4     5
40. Pienten koulujen tai sivukylien lasten esiopetusta arvostetaan 

ja halutaan kehittää. 1     2     3     4     5
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41. Missä määrin esiopetuksen tulisi huolehtia seuraavista seikoista. Merkitkää 1 rasti
kullekin vaakariville.

ei            erittäin
lainkaan              paljon

1 2 3 4 5

sosiaalinen kasvatus ____  ____ ____  ____  ____
tiedollinen kasvatus ____  ____ ____  ____  ____
käytöstavat ja tapakulttuuri ____  ____ ____  ____  ____
ruokailutottumukset ____  ____ ____  ____  ____
turvallisuuskasvatus (esim. liikennekasv.) ____  ____ ____  ____  ____
tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka ____  ____ ____  ____  ____
kansainvälisyys, monikulttuurisuus ____  ____ ____  ____  ____
kestävän kehityksen periaate ____  ____ ____  ____  ____
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen ____  ____ ____  ____  ____
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito ____  ____ ____  ____  ____
matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen keh. ____  ____ ____  ____  ____
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäm. ____  ____ ____  ____  ____
oppilaiden terveydenhoito ____  ____ ____  ____  ____
oppilaiden ilta- ja aamupäivähoito ____  ____ ____  ____  ____

42. Arvioikaa koulua/kunnan kouluja/muuta esiopetuksen järjestämispaikkaa seuraavien
asioiden suhteen koskien esiopetusta.

erittäin             erittäin
huono                  hyvä

1. opetustilat 1     2     3     4     5
2. kalusto 1     2     3     4     5
3. opetusvälineet 1     2     3     4     5
4. sosiaaliset tilat 1     2     3     4     5
5. rakennuksen/rakennusten kunto 1     2     3     4     5
6. pihapiiri 1     2     3     4     5
7. esioppilaiden kyyditys tarvittaessa 1     2     3     4     5
8. avustavan henkilökunnan määrä 1     2     3     4     5

Avoin kysymys:

Mihin muuhun seikkaan haluatte kiinnittää huomiota pienten koulujen tai sivukylien
lasten esiopetuksen järjestämisessä?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

KIITOS AVUSTANNE ☺
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Liite 6b Frågeformulär om organisering av förskoleundervisningen i 
kommunerna under skolåret 1998-1999

Bakgrundsinformation:

Kommunens/stadens namn:____________________________________

Svararens yrke: ______________________________________________

Svararens administrationsgren (till exempel skolväsendet, socialvården, församlingen):

________________________________________________________________________

Här är en mängd teser om förskoleundervisningen av barnen i små skolor eller i skolor
utanför tätorter. Ringmärk det mest passande alternativet enligt Er åsikt. Alternativen är
1-5, alltså omväxlande från helt olik opinion alternativ 1 till den helt samma opinionen
alternativ 5.

                      Helt olik Helt samma
Den allmänna atmosfären opinion opinion
1. Administrations relationerna för att organisera 

förskoleundervisning har varit goda. 1     2     3     4     5
2. Organisering av förskoleundervisningen har grundat sig främst 

på samarbete. 1     2     3     4     5
3. Förskolelärarnas/förarnas och andra lärarnas samarbete har blivit

mera planerat tackvare organisering av förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
4. Förskolelärarnas/förarnas kritik har tagits i beaktande, när 

förskole undervisningen har organiserats. 1     2     3     4     5

Samarbete med hemmen
5. Samarbete med hemmen har ökats med förskoleundervisningen.1     2     3     4     5
6. Föräldrarna gör anspråk på förskoleundervisningen för sina 

barn. 1     2     3     4     5
7. Sättet att ordna förskoleundervisning har gjort föräldrarna 

nervösa. 1     2     3     4     5
8. Föräldrarna har varit nöjda med den förskoleundervisning, som 

har bjudits. 1     2     3     4     5

Faktorer i anknytning till förskoleundervisning i allmänhet
9. Förtroende för högre skoladministration har ökats. 1     2     3     4     5
10. Behov av pedagogisk konsultation har ökats beroende på 

förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
11. Det har varit besvärligt att organisera förskoleundervisning 

beroende på ekonomiska kostnader. 1     2     3     4     5
12. Förskoleundervisning skulle organiseras på samma 

sätt i hela Finland. 1     2     3     4     5
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                      Helt olik Helt samma
Förhållandet till förskoleundervisning opinion opinion

13. Förskoleundervisning för 6-åriga barn är en stor reform. 1     2     3     4     5
14. Förskoleundervisnings utveckling öppnar möjligheter också

till annat slags utveckling i skolor. 1     2     3     4     5
15. För mycket förväntan och överskattning anknyts till blivande 

förskoleundervisning. 1     2     3     4     5
16. Förskoleundervisning betyder i praktiken, att 1. klassens

undervisningsplan och utbildnings metoder i grundskolan
transfereras till förskoleelever. 1     2     3     4     5

Utveckling av förskoleundervisningen
17. Barnens jämlighet att få förskoleundervisning är viktig. 1     2     3     4     5
18. Det är viktigt, att förskoleundervisningsplanen är enhetlig i 

hela Finland. 1     2     3     4     5
19. Förskolelärarnas utbildningsbakgrund skulle vara enhetlig. 1     2     3     4     5
20. Det är nödvändigt att ta lokala omständigheterna i beaktande. 1     2     3     4     5

Pedagogiken i förskoleundervisningen
21. Lekarna spelar en central roll i förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
22. Undersökande, experimentell lärning spelar en central roll 

i förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
23. Det är viktigt att utveckla europeisk identitet. 1     2     3     4     5
24. Man måste ge möjligheter i förskoleundervisningen för 

barnen att göra och välja sig själva. 1     2     3     4     5

Förskoleundervisningens positivaste nytta
25. Förskoleundervisning har medfört glädje till förskoleun-

dervisningen. 1     2     3     4     5
26. Med förskoleundervisningen märkts den mening, som

förskoleundervisning har 1     2     3     4     5
27. Barnets problem kan kartläggas tidigare än förr och barnet 

kan hjälpas bättre än tidigare. 1     2     3     4     5
28. Förskoleundervisningen har ökat kontakter med 

annat samhälle. 1     2     3     4     5

Administrationen i förskoleundervisningen
29. Förskoleundervisningen underlyder skolväsendet. 1     2     3     4     5
30. Förskoleundervisningen underlyder socialvården. 1     2     3     4     5
31. Vad som helst organisation or samfund kan fungeras som än 

ordnare av förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
32. Man kan besluta administrativt att organisera 

förskoleundervisning i kommuner. 1     2     3     4     5

Svårigheter att organisera förskoleundervisningen
33. Förskoleundervisningen kostar för mycket för kommunen. 1     2     3     4     5
34. Föräldrarna motsätter sig förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
35. Lärarna motsätter sig att organisera förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
36. Förskoleundervisningen har förorsakat konflikter, som 

verkar olösliga, mellan administrations arena. 1     2     3     4     5
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                      Helt olik Helt samma
Förhållandet till förskoleundervisningen opinion opinion
37. Förskoleundervisningen uppskattas i vår kommun. 1     2     3     4     5
38. Mycket ekonomiska resursser har inriktats på att organisera 

förskoleundervisningen. 1     2     3     4     5
39. Utbildning har organiserats för förskolelärarna/förarna. 1     2     3     4     5
40. Förskoleundervisningen av små skolor eller skolor utanför

tätorter uppskattas och man vill utveckla den. 1     2     3     4     5

41. Hur mycket skulle förskoleundervisningen sörja för följande omständigheter. Utmärk
med ett kryss på varje vågrät rad.

inte         ytterst
alls            mycket
1 2 3 4 5

social uppfostran ____ ____ ____ ____ ____
kunskaps uppfostran ____ ____ ____ ____ ____
beteende och uppfostran till goda seder ____ ____ ____ ____ ____
måltids rutiner ____ ____ ____ ____ ____
säkerhetsfostran (till exempel trafikfostran) ____ ____ ____ ____ ____
datateknik och kommunikationsteknik ____ ____ ____ ____ ____
internationalism, multinationalism ____ ____ ____ ____ ____
bestående utvecklingens princip ____ ____ ____ ____ ____
kunstämnena, utveckling av kulturen i allmenhet ____ ____ ____ ____ ____
kartläggning och behandling av skolsvårigheter ____ ____ ____ ____ ____
utveckling av matematik, läsning, skrivkunnighet ____ ____ ____ ____ ____
utveckling av problemlösning och kreativitet av ____ ____ ____ ____ ____
elevernas hälsovård ____ ____ ____ ____ ____
elevernas kväll- och förmiddagsvård ____ ____ ____ ____ ____

42. Bedöma skolan/kommunens skolor/någon annan plats där förskoleundervisningen
ordnas med avseende på följande angående förskoleundervisningen.

ytterst                ytterst
dålig god

1. undervisnings utrymmena 1     2     3     4     5
2. uppsättningen 1     2     3     4     5
3. läromedlen 1     2     3     4     5
4. sociala utrymmena 1     2     3     4     5
5. byggnadens/byggnadernas skick 1     2     3     4     5
6. gårdsplanen 1     2     3     4     5
7. skolskjutsen för förskoleeleverna vid behov 1     2     3     4     5
8. antal biträdande 1     2     3     4     5

Öppen fråga:
Vilken annan sak vill Ni ta hänsyn till när förskoleundervisningen för små skolor eller för
barnen utanför tätorter organiseras?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
TACK FÖR ER HJÄLP
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Liite 7 Kolmannen vaiheen kyselylomake esiopettajille tai ohjaajille

KYSELYLOMAKE esiopettajille tai ohjaajille.

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: __________________________________________

Vastaajan ammatti: _______________________________________________

Vastaajan hallinnonala (esim. koulutoimi, sos.toimi-perusturva,
srk):_________________________

Vastaajan koulutus: _________________________________

Kokemus esiopettajana: ____ vuotta

Seuraavassa on joukko lasten esiopetukseen liittyviä väittämiä. Rengastakaa mielestänne
sopivin vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat 1-5 vaihdellen täysin eri mieltä olevasta 1 vaihtoeh-
dosta täysin samaa mieltä olevaan 5 vaihtoehtoon. 

Täysin Täysin
Hallinnollinen yhteistyö eri mieltä samaa

mieltä
1. Esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan päättää 

kunnissa. 1     2     3     4     5
2. Hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat olleet 

hyvät. 1     2     3     4     5
3. Esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä 

yhteistyöhön. 1     2     3     4     5
4. Esiopetusopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta 

järjestettäessä on otettu huomioon. 1     2     3     4     5

Yhteistyö koteihin
5. Esiopetus lisää yhteistyötä kotien kanssa. 1     2     3     4     5
6. Vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen. 1     2     3     4     5
7. Esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia. 1     2     3     4     5
8. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen. 1     2     3     4     5

Yhtenäisyys, tasavertaisuus
9. Esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen. 1     2     3     4     5
10. Esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa 

on tärkeää. 1     2     3     4     5
11. Lasten tasavertaisuus esiopetuksen saamisessa on huomioitu. 1     2     3     4     5
12. Kyyditys esiopetukseen on järjestetty kunnan toimesta. 1     2     3     4     5
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Sisältöalueet

13. Esiopetuksessa korostuivat seuraavat sisältöalueet. Merkitkää 1 rasti kullekin vaakari-
ville.

ei erittäin
lainkaan paljon

1 2 3 4 5

sosiaalinen kasvatus ____ ____ ____ ____ ____
tiedollinen kasvatus ____ ____ ____ ____ ____
käytöstavat ja tapakulttuuri ____ ____ ____ ____ ____
ruokailutottumukset ____ ____ ____ ____ ____
turvallisuuskasvatus (esim. liikennekasv.) ____ ____ ____ ____ ____
tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka ____ ____ ____ ____ ____
kansainvälisyys, monikulttuurisuus ____ ____ ____ ____ ____
kestävän kehityksen periaate ____ ____ ____ ____ ____
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen ____ ____ ____ ____ ____
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito ____ ____ ____ ____ ____
matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen keh. ____ ____ ____ ____ ____
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäm. ____ ____ ____ ____ ____
oppilaiden terveydenhoito ____ ____ ____ ____ ____
oppilaiden ilta- ja aamupäivähoito ____ ____ ____ ____ ____

14. Arvioikaa esiopetuksen järjestämispaikkaa seuraavien asioiden suhteen 

erittäin erittäin
huono hyvä

opetustilat 1     2     3     4     5
kalusto 1     2     3     4     5
opetusvälineet 1     2     3     4     5
sosiaaliset tilat 1     2     3     4     5
rakennuksen/rakennusten kunto 1     2     3     4     5
pihapiiri 1     2     3     4     5
kunnan järjestämä esioppilaiden kyyditys tarvittaessa 1     2     3     4     5
avustavan henkilökunnan määrä 1     2     3     4     5
yleensä ympäristön viihtyisyys 1     2     3     4     5

Täysin Täysin
Omaleimaisuus, esiopetuksen pedagogiikka eri mieltä samaa

mieltä
15. Lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa mahdollisuus 

esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
16. Tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen osuus 

esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
17. Opettajat suhtautuivat myönteisesti  esiopetuksen 

järjestämiseen. 1     2     3     4     5
18. Eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on tärkeää. 1     2     3     4     5
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Täysin Täysin
Hallinto esiopetuksessa eri mieltä samaa

mieltä
19. Esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen. 1     2     3     4     5
20. Esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen (perusturvatoimeen). 1     2     3     4     5
21. Esiopetuksen järjestäjänä voi toimia mikä tahansa järjestö 

tai yhteisö. 1     2     3     4     5
21. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen on välttämätöntä. 1     2     3     4     5

Suhtautuminen esiopetukseen 
22. Esiopetuksella on oltava oma opetussuunnitelma ja tavoitteet. 1     2     3     4     5
23. Lapsen ongelmat voidaan kartoittaa entistä aikaisemmin ja

häntä voidaan auttaa entistä paremmin. 1     2     3     4     5
24. Esiopetusta on ollut hankala järjestää taloudellisten

 kustannusten vuoksi. 1     2     3     4     5
25. Esiopetusta arvostetaan kunnassamme. 1     2     3     4     5
26. Esiopetus merkitsee käytännössä sitä, että peruskoulun

1. luokan opetussuunnitelma ja opetusmenetelmät 
siirretään esioppilaille. 1     2     3     4     5

Arvioi, minkälaista täydennyskoulutusta sisällöltään haluaisit esiopetukseen:

yleisdidaktiikka
oppilaan psykofyysisen kehityksen tunteminen 1     2     3     4     5
opetuksen suunnittelu 1     2     3     4     5
erityispedagogiikka 1     2     3     4     5
eriyttäminen 1     2     3     4     5
yhdysluokkaopetus 1     2     3     4     5
arviointi 1     2     3     4     5
atk ja viestintätekniikka 1     2     3     4     5

oppiainedidaktiikka
oppiaineiden erityispiirteet 1     2     3     4     5
oppiaineiden sisällöt (esim. lukemaan oppiminen) 1     2     3     4     5
ns. läpäisyperiaatteiden opetus 1     2     3     4     5
oppimateriaalin eriyttäminen 1     2     3     4     5

esiopetusryhmädidaktiikka
oppilaiden ohjaus opetustilanteissa 1     2     3     4     5
itsenäinen työskentely 1     2     3     4     5
erilaisten opetusmenetelmien käyttö 1     2     3     4     5
leikki opetusmenetelmänä 1     2     3     4     5
esiopetusryhmän erityisongelmat 1     2     3     4     5

koulu ja yhteiskunta
yhteisösosiologia 1     2     3     4     5
yhteiskuntatieto 1     2     3     4     5
kodin ja koulun yhteistyö 1     2     3     4     5
yritystoiminta 1     2     3     4     5

Jos haluaisit jotain muuhun liittyvää koulutusta, mitä se on?
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Yhteistyö esiopetuksessa

Lapsen ollessa esiopetuksessa välitin vanhemmille seuraavia tietoja lapsesta:

Täysin eri Täysin
mieltä samaa

mieltä

lapsen oppimiskapasiteetti 1     2     3     4     5
edistyminen kouluvalmiuksissa 1     2     3     4     5
yrittäminen ja työhön tarttuminen 1     2     3     4     5
lapsen oppimistyyli (yksin vai yhdessä) 1     2     3     4     5
ongelmanratkaisukeinojen hallinta 1     2     3     4     5
oman työn arvioiminen 1     2     3     4     5
sopeutuminen ryhmään 1     2     3     4     5
tietoja kaverisuhteista 1     2     3     4     5
erityisominaisuudet 1     2     3     4     5

Avoimet kysymykset:

Mikä on ollut parasta antamassanne esiopetuksessa?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mitkä ovat suurimmat antamassanne esiopetuksessa ilmenneet puutteet tai ongelmat?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Esitä esiopetukseen liittyviä toiveita

a) kuntasi päättäjille ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) opettajakoulutukselle ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mihin muuhun seikkaan haluatte kiinnittää huomiota esiopetuksen järjestämisessä? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

KIITOS AVUSTANNE ☺
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Liite 8 Kolmannen vaiheen kysely vanhemmille

KYSELYLOMAKE ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VANHEMMILLE

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: __________________________________________

Lapsen esiopetuksen järjestämispaikka _____________________________________
(esim. päiväkoti, kyläkoulu, seurakunnan kerho jne.)

Lapsen nykyinen koulu: ___________________________________________

Lapsen esikoulun opettajan ammatti:____________________________________(esim.
lastentarhanopettaja, luokanopettaja, lastenohjaaja jne.)

Seuraavassa on joukko lasten esiopetukseen liittyviä väittämiä. Rengastakaa mielestänne
sopivin vaihtoehto mielikuvanne ja tietämyksenne mukaan. Vaihtoehdot ovat 1-5 vaihdel-
len täysin eri mieltä olevasta 1 vaihtoehdosta täysin samaa mieltä olevaan 5 vaihtoehtoon. 

Täysin Täysin
Hallinnollinen yhteistyö eri mieltä samaa

mieltä
1. Esiopetuksen järjestämisestä hallinnollisesti voidaan 
päättää kunnissa. 1     2     3     4     5
2. Hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisen suhteen ovat 
olleet hyvät. 1     2     3     4     5
3. Esiopetuksen järjestäminen on perustunut etupäässä 
yhteistyöhön. 1     2     3     4     5
4. Esiopetusopettajien/ohjaajien kritiikki esiopetusta 
järjestettäessä on otettu huomioon. 1     2     3     4     5

Yhteistyö koteihin
5. Esiopetus lisää yhteistyötä kotien kanssa. 1     2     3     4     5
6. Vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen. 1     2     3     4     5
7. Esiopetuksen järjestämistapa on hermostuttanut vanhempia. 1     2     3     4     5
8. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun esiopetukseen. 1     2     3     4     5

Yhtenäisyys, tasavertaisuus
9. Esiopettajien koulutustaustan täytyisi olla yhtenäinen. 1     2     3     4     5
10. Esiopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys koko 
Suomessa on tärkeää. 1     2     3     4     5
11. Lasten tasavertaisuus esiopetuksen saamisessa on huomioitu. 1     2     3     4     5
12. Kyyditys esiopetukseen on järjestetty kunnan toimesta. 1     2     3     4     5
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Sisältöalueet

13. Esiopetuksessa korostuivat seuraavat sisältöalueet. Merkitkää 1 rasti kullekin vaakari-
ville.

ei          erittäin
lainkaan          paljon

1 2 3 4 5

sosiaalinen kasvatus ____ ____ ____ ____ ____
tiedollinen kasvatus ____ ____ ____ ____ ____
käytöstavat ja tapakulttuuri ____ ____ ____ ____ ____
ruokailutottumukset ____ ____ ____ ____ ____
turvallisuuskasvatus (esim. liikennekasv.) ____ ____ ____ ____ ____
tietotekniikkaopetus ja viestintätekniikka ____ ____ ____ ____ ____
kansainvälisyys, monikulttuurisuus ____ ____ ____ ____ ____
kestävän kehityksen periaate ____ ____ ____ ____ ____
taideaineet, yleensä kulttuurin kehittäminen ____ ____ ____ ____ ____
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito ____ ____ ____ ____ ____
matematiikan, lukemis- ja kirjoittamistaitojen keh. ____ ____ ____ ____ ____
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäm. ____ ____ ____ ____ ____
oppilaiden terveydenhoito ____ ____ ____ ____ ____
oppilaiden ilta- ja aamupäivähoito ____ ____ ____ ____ ____

14. Arvioikaa esiopetuksen järjestämispaikkaa seuraavien asioiden suhteen 

erittäin erittäin
huono hyvä

opetustilat 1     2     3     4     5
kalusto 1     2     3     4     5
opetusvälineet 1     2     3     4     5
sosiaaliset tilat 1     2     3     4     5
rakennuksen/rakennusten kunto 1     2     3     4     5
pihapiiri 1     2     3     4     5
kunnan järjestämä esioppilaiden kyyditys tarvittaessa 1     2     3     4     5
avustavan henkilökunnan määrä 1     2     3     4     5
yleensä ympäristön viihtyisyys 1     2     3     4     5

Täysin Täysin
Omaleimaisuus, esiopetuksen pedagogiikka eri mieltä samaa

mieltä
15. Lasten omalle tekemiselle ja valinnoille pitää antaa 

mahdollisuus esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
16. Tutkivalla, kokeilevalla oppimisella on keskeinen osuus 

esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
17. Opettajat suhtautuivat myönteisesti  esiopetuksen 

järjestämiseen. 1     2     3     4     5
18. Eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on tärkeää. 1     2     3     4     5
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Täysin Täysin
Hallinto esiopetuksessa eri mieltä samaa

mieltä
19. Esiopetus kuuluu koulutoimen alaisuuteen. 1     2     3     4     5
20. Esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen (perusturvatoimeen). 1     2     3     4     5
21. Esiopetuksen järjestäjänä voi toimia mikä tahansa järjestö 

tai yhteisö. 1     2     3     4     5
22. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen on välttämätöntä. 1     2     3     4     5

Suhtautuminen esiopetukseen 
23. Esiopetuksella on oltava oma opetussuunnitelma ja tavoitteet. 1     2     3     4     5
24. Lapsen ongelmat voidaan kartoittaa entistä aikaisemmin ja

häntä voidaan auttaa entistä paremmin. 1     2     3     4     5
25. Esiopetusta on ollut hankala järjestää taloudellisten 

kustannusten vuoksi. 1     2     3     4     5
26. Esiopetusta arvostetaan kunnassamme. 1     2     3     4     5
27. Esiopetus merkitsee käytännössä sitä, että peruskoulun

 1. luokan opetus suunnitelma ja opetusmenetelmät 
siirretään esioppilaille. 1     2     3     4     5

Yhteistyö esiopetuksessa
Lapsen ollessa esiopetuksessa sain lapsestani seuraavia tietoja

lapsen oppimiskapasiteetti 1     2     3     4     5
edistyminen kouluvalmiuksissa 1     2     3     4     5
yrittäminen ja työhön tarttuminen 1     2     3     4     5
lapsen oppimistyyli (yksin vai yhdessä) 1     2     3     4     5
ongelmanratkaisukeinojen hallinta 1     2     3     4     5
oman työn arvioiminen 1     2     3     4     5
sopeutuminen ryhmään 1     2     3     4     5
tietoja kaverisuhteista 1     2     3     4     5
erityisominaisuudet 1     2     3     4     5

Avoimet kysymykset:
Mikä on ollut parasta lapsen saamassa esiopetuksessa? 

________________________________________________________________________
Mitkä ovat suurimmat esiopetuksessa ilmenneet puutteet tai ongelmat?

________________________________________________________________________
Esittäkää esiopetukseen liittyviä toiveita kuntanne päättäjille

________________________________________________________________________
opettajakoulutukselle
________________________________________________________________________
Mihin muuhun seikkaan haluatte kiinnittää huomiota esiopetuksen järjestämisessä? 

_______________________________________________________________________

KIITOS AVUSTANNE ☺
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Liite 9 Kolmannen vaiheen kysely lapsille

KYSELYLOMAKE oppilaille esiopetuksesta

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: ____________________________

Lapsen esiopetuspaikka: ____________________________(esim. päiväkoti, kyläkoulu,
seurakunnan kerho jne.)

Lapsen etunimi: ___________

Luokka: ____

Nykyinen koulu: _________________________________________
Seuraavassa on joukko esiopetukseen liittyviä väittämiä. Rengasta mielestäsi sopivin 
vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat 1-5 vaihdellen täysin eri mieltä olevasta 1 vaihtoehdosta täy-
sin samaa mieltä olevaan 5 vaihtoehtoon.

eri samaa
mieltä mieltä

1. Olen tyytyväinen saamaani esiopetukseen. 1     2     3     4     5
2. Sain leikkiä esiopetusryhmässä. 1     2     3     4     5
3. Sain valita tekemistäni esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
4. Sain tutkia ja kokeilla eri asioita esiopetuksessa. 1     2     3     4     5
5. Opettajalla oli aikaa esikoululaisille. 1     2     3     4     5
6. Opin kouluasioita vanhemmilta oppilailta. 1     2     3     4     5
7. Esikoulussa oli paljon kirjallisia, kynällä tehtyjä tehtäviä 1     2     3     4     5
8. Olisin halunnut enemmän tiedollisia tehtäviä esiopetuksessa. 1     2     3     4     5

9. Esikoulussa oli sopivia välineitä ja leluja. 1     2     3     4     5
10. Esikouluryhmä oli sopivan kokoinen oppilasmäärältään. 1     2     3     4     5
11. Esikoulussa tarvittaisiin enemmän oppikirjoja. 1     2     3     4     5
12. Vanhempani olivat kiinnostuneita esikouluasioistani. 1     2     3     4     5
13. Opettaja kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni. 1     2     3     4     5

14. Esiopetusryhmässäni oli avustaja opettajan/ohjaajan lisäksi. 1     2     3     4     5
15. Pihalla oli hyviä leikkipaikkoja. 1     2     3     4     5

14. Lähdin esikouluun mielelläni. 1     2     3     4     5
15. Olisin halunnut käydä esikoulua joka päivä. 1     2     3     4     5
21. Oli kiva olla esikoulussa. 1     2     3     4     5
22. Kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun. 1     2     3     4     5
(Täydennä sopivalla luvulla)
23. Koulumatkani esikouluun oli noin ______ kilometriä.
(Merkitse rastilla)
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24. Kuljin esikouluun taksilla ____, linja-autolla ____, jalkaisin _____, vanhempien kyy-
dissä _____, muuten _____, miten? ________________________

Avoin kysymys:

Kirjoita seuraaville riveille, mihin muuhun seikkaan haluaisit kiinnittää huomioita esikou-
lussa olostasi tai minkä asian muistat parhaiten saamastasi esiopetuksesta

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

KIITOS AVUSTASI ☺
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Liite 10a Neljännen vaiheen kysely hallinnon edustajille

KYSELYLOMAKE HALLINNON EDUSTAJILLE

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: _______________________________

Vastaajan ammatti: _______________________________________________

Vastaajan hallinnonala (koulutoimi, sosiaalitoimi-perus-
turva):_________________________

Seuraavassa on joukko hallinnon edustajien, opettajien, vanhempien, ja lasten tärkeim-
miksi asioiksi näkemiä asioita liittyen esiopetukseen Asettakaa esitetyt väittämät tär-
keysjärjestykseen (1, 2 3, 4, 5) sen mukaan, miten tärkeänä pidätte mainittua asiaa
kuhunkin otsikkoon liittyen. Merkitkää vähiten tärkeä numerolla 1 ja tärkein asia
numerolla 5. Vaihtoehdot 1-5 siis vaihtelevat yhdentekevästä 1 vaihtoehdosta erittäin
tärkeään 5 vaihtoehtoon. 

Esiopetuksen fyysiset puitteet
______ kalusto
______ opetustilat
______ pihapiiri
______ sosiaaliset tilat
______ ympäristön viihtyisyys

Sisältöalueet
______ eurooppalainen identiteetti
______ kansainvälisyys
______ kestävän kehityksen periaate
______ käytöstavat ja tapakulttuuri
______ matematiikan, lukemis- ja kirjoitustaitojen kehittäminen

Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo (tasavertaisuus)
______ kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
______ kyydityksen järjestäminen kunnan toimesta (ilmainen)
______ lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin
______ opettajien koulutustaustan yhtenäisyys
______ opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa

Hallinto
______ esiopettajien kritiikki otetaan huomioon
______ esiopetuksen järjestäminen perustuu hallintokuntien yhteistyöhön
______ esiopetus kuuluu koulutoimeen
______ esiopetus kuuluu perusturvaan (=sosiaalitoimeen)
______ päätös hallinnosta tehdään kunnissa

Pedagogiikka
______ lasten omalle tekemiselle ja valinnoille mahdollisuus
______ leikki
______ ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
______ tutkiva, kokeileva oppiminen
______ yksilöllisyyden huomioiminen
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Ilmapiiri
______ erilaisuuden hyväksyminen
______ hyvä ilmapiiri (lapsilla on kivaa esiopetuksessa)
______ kaverien saamisen merkitys
______ vanhempien ja opettajan välisen yhteistyön sujuminen
______ vuorovaikutustaitojen harjoittaminen (sosiaalinen kasvatus)

Terveydenhoito
______ erityisavun (esim. mielenterveyspalvelut) ja/tai erityisapuvälineiden saaminen

erityislapsille
______ lapsen terveyttä koskevan tiedon välittyminen kouluun ja kotiin ja toisin päin

(yhteistyö terveystoimi-koti-esiopetus -sektorien välillä)
______ terveydenhoitajan käynnit esiopetusryhmässä (lasten terveystarkastus)
______ terveydenhoitajan pitämät terveyskasvatustunnit (ennaltaehkäisevä työ)
______ yleensä terveyspalvelujen saatavuus esioppilaille

KIITOS AVUSTANNE ☺
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Liite 10b Frågeformulär för företrädarna av administrationen

Frågeformulär för företrädarna av administrationen

Bakgrundsinformation: 

Kommunens/stadens namn:____________________________________ 

Svararens yrke: ______________________________________________

Svararens administrationsgren (skolväsendet, socialvården):
_______________________________ 

Här är en mängd teser om förskoleundervisningen som företrädarna av administrationen,
föräldrarna, lärarna, och barnen anser vara viktigast. Sätt de framförda teserna i priori-
tetsordning, (1,2,3,4,5) enligt hur viktig Ni ser den ifrågavarande tesen i anslutning till
varje påstående. Märk det minst viktiga alternativet med nummer 1 och det vikti-
gaste alternativet med nummer 5. Alternativen är från 1 till 5, alltså omväxlande från
det helt betydelselösa 1 till det mycket viktiga alternativet 5. 

Förskoleundervisningens fysiska resursser 
_____ läromedlen
_____ undervisningsutrymmen
_____ gårdsplanen 
_____socialrymmen
_____ miljöns trivsamhet 

Innehållen
_____ europeisk identitet
_____ internationalism, multinationalism 
_____ den bestående utvecklingens princip 
_____ beteende och uppfostran till goda seder
_____ utveckling av matematik, läsning, skrivkunnighet 

Förskoleundervisningens enhetlighet och jämbördighet (likställdhet)
_____ kartläggning och behandling av skolsvårigheter
_____ skjutsningen organiserad av kommunen (gratis)
_____ kartläggning av barnens problem och tidigare hjälp
_____ enhetlighet av förskolelärarnas utbildningsbakgrund
_____ enhetlighet av förskoleundervisningsplanenerna i hela Finland 

Administrationen 
_____ man tar förskolelärararnas kritik i beaktande
_____ organisering av förskoleundervisningen grundar sig på samarbetet mellan 

administrationens areal 
_____ förskoleundervisningen hör till skolväsendet
_____ förskoleundervisningen hör till socialvården
_____ man gör beslutningen av administrationen i kommuner 

Pedagogiken
_____ möjligheter för barnen att göra och välja sig själva 
_____ leken 
_____ utvecklingen av problemlösning och kreativitet 
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_____ undersökande, experimentell lärning
_____ individualitetens iakttagande 

Den allmänna atmosfären
_____ olikheten godkännas
_____ god atmosfär (barnen har skojigt i förskoleundervisningen)
_____ att få kamrater är viktigt
_____ samarbetet går bra mellan föräldrarna och läraren
_____ sociala kontakter praktiseras (social uppfostran) 

Hälsovården
_____ att få special hjälp (till exempel själslig hälsoservice) och/eller special hjälpmedel

för specialbarnen
_____ informationen av barnens hälsa går mellan skolan och hemmet och vice versa

(samarbetet mellan sektorerna: hälsovården-hemmet-förskoleundervisningen) 
_____ hälsovårdarens besök i förskolebarnens grupp (barnens hälsokontroll) 
_____ hälsovårdarens lektioner i hälsovårdsuppfostran (profylaktiskt arbete) 
_____ förskolelever får service i hälsovården i allmänhet 

TACK FÖR ER HJÄLP ☺
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Liite 11a Neljännen vaiheen kysely opettajille

KYSELYLOMAKE ESIOPETTAJILLE

Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: _______________________________

Vastaajan ammatti: _______________________________________________

Vastaajan hallinnonala (koulutoimi, sos.toimi-perusturva):_________________________

Seuraavassa on joukko opettajien, vanhempien, hallinnon edustajien ja lasten tär-
keimmiksi asioiksi näkemiä asioita liittyen esiopetukseen Asettakaa esitetyt väittä-
mät tärkeysjärjestykseen (1, 2 3, 4, 5) sen mukaan, miten tärkeänä pidätte mainittua
asiaa kuhunkin otsikkoon liittyen. Merkitkää vähiten tärkeä numerolla 1 ja tärkein
asia numerolla 5. 

Esiopetuksen fyysiset puitteet
______ kalusto
______ opetustilat
______ pihapiiri
______ sosiaaliset tilat
______ ympäristön viihtyisyys

Sisältöalueet
______ eurooppalainen identiteetti
______ kansainvälisyys
______ kestävän kehityksen periaate
______ käytöstavat ja tapakulttuuri
______ matematiikan, lukemis- ja kirjoitustaitojen kehittäminen

Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo (tasavertaisuus)
______ kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
______ kyydityksen järjestäminen kunnan toimesta (ilmainen)
______ lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin
______ opettajien koulutustaustan yhtenäisyys
______ opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa

Hallinto
______ esiopettajien kritiikki otetaan huomioon
______ esiopetuksen järjestäminen perustuu hallintokuntien yhteistyöhön
______ esiopetus kuuluu koulutoimeen
______ esiopetus kuuluu perusturvaan (=sosiaalitoimeen)
______ päätös hallinnosta tehdään kunnissa

Pedagogiikka
______ lasten omalle tekemiselle ja valinnoille mahdollisuus
______ leikki
______ ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
______ tutkiva, kokeileva oppiminen
______ yksilöllisyyden huomioiminen
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Ilmapiiri
______ erilaisuuden hyväksyminen
______ hyvä ilmapiiri (lapsilla on ”kivaa” esiopetuksessa)
______ kaverien saamisen merkitys
______ vanhempien ja opettajan välisen yhteistyön sujuminen
______ vuorovaikutustaitojen harjoittaminen (sosiaalinen kasvatus)

Terveydenhoito
______ erityisavun (esim. mielenterveyspalvelut) ja/tai erityisapuvälineiden saaminen

erityislapsille
______ lapsen terveyttä koskevan tiedon välittyminen kouluun ja kotiin ja toisin päin

(yhteistyö terveystoimi-koti-esiopetus –sektorien välillä)
______ terveydenhoitajan käynnit esiopetusryhmässä (lasten terveystarkastus)
______ terveydenhoitajan pitämät terveyskasvatustunnit (ennaltaehkäisevä työ)
______ yleensä terveyspalvelujen saatavuus esioppilaille

KIITOS AVUSTANNE ☺



279
Liite 11b Frågeformulär för förskolelärarna

Frågeformulär för förskolelärarna 

Bakgrundsinformation: 

Kommunens/stadens namn:____________________________________ 

Svararens yrke: ______________________________________________ 

Svararens administrationsgren (skolväsendet, socialvården): _______________________ 

Här är en mängd teser om förskoleundervisningen som lärarna, föräldrarna, företrä-
darna för administrationen och barnen anser vara viktigast. Sätt de framförda
teserna i prioritetsordning, (1, 2, 3, 4, 5) enligt hur viktig Ni ser den ifrågavarande tesen
i anslutning till varje påstående. Märk det minst viktiga alternativet med nummer 1
och det viktigaste alternativet med nummer 5. 

Förskoleundervisningens fysiska resursser 
_____ läromedlen 
_____ undervisningsutrymmen 
_____ gårdsplanen 
_____ sociala utrymmen
_____ trivsam miljö

Innehållen 
_____ europeisk identitet 
_____ internationalism, multinationalism 
_____ den bestående utvecklingens princip 
_____ beteende och gott uppfostrande
_____ utveckling av matematik, läsning, skrivkunnighet 

Förskoleundervisningens enhetlighet och jämbördighet (likställdhet) 
_____ kartläggning och behandling av skolsvårigheter 
_____ skjutsningen organiserad av kommunen (gratis) 
_____ kartläggning av barnens problem och tidigare hjälp 
_____ enhetlighet av förskolelärarnas utbildningsbakgrund 
_____ enhetlighet av förskoleundervisningsplanenerna i hela Finland 

Administrationen 
_____ man tar förskolelärararnas kritik i beaktande 
_____ organisering av förskoleundervisningen grundar sig på samarbetet mellan

administrationens område
_____ förskoleundervisningen hör till skolväsendet 
_____ förskoleundervisningen hör till socialvården 
_____ man gör beslutningen av administrationen i hemkommunen

Pedagogiken 
_____ möjligheter för barnen att göra och välja själva 
_____ leken 
_____ utvecklingen av problemlösning och kreativitet 
_____ undersökande, experimentell lärning 
_____ individualitetens iakttagande 
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Den allmänna atmosfären 
_____ olikheten godkänns 
_____ bra atmosfär (barnen har ”skojigt” i förskoleundervisningen) 
_____ att få kamrater är viktigt 
_____ samarbetet går bra mellan föräldrarna och läraren 
_____ sociala kontakter tränas (social uppfostran) 

Hälsovården 
_____ att få special hjälp (till exempel psykvård) och/eller special hjälpmedel för special
barnen
_____ informationen av barnens hälsa går mellan skolan och hemmet och vice versa

(samarbetet mellan sektorerna: hälsovården-hemmet-förskoleundervisningen) 
_____ hälsovårdarens besök i förskolebarnens grupp (barnens hälsokontroll) 
_____ hälsovårdarens lektioner i hälsovårdsuppfostran (profylaktiskt arbete) 
_____ förskolelever får service i hälsovården i allmänhet 

TACK FÖR ER HJÄLP ☺
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Liite 12a Neljännen vaiheen kysely vanhemmille

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE
Taustatiedot:

Kunnan/kaupungin nimi: __________________________________________

Lapsen esiopetuspaikka (päiväkoti, kyläkoulu): ________________________________

Lapsen esiopetuksen hallinnonala (sosiaalitoimi, koulutoimi): ______________________

Lapsen nykyinen koulu: ___________________________________________

Seuraavassa on joukko vanhempien, hallinnon edustajien, opettajien ja lasten tärkeim-
miksi asioiksi näkemiä asioita liittyen esiopetukseen Asettakaa esitetyt väittämät tär-
keysjärjestykseen (1, 2, 3, 4, 5) sen mukaan, miten tärkeänä pidätte mainittua asiaa
kuhunkin otsikkoon liittyen. Merkitkää vähiten tärkeä numerolla 1 ja tärkein asia
numerolla 5. Vaihtoehdot 1-5 siis vaihtelevat yhdentekevästä 1 vaihtoehdosta erittäin
tärkeään 5 vaihtoehtoon.

Esiopetuksen fyysiset puitteet
______ kalusto
______ opetustilat
______ pihapiiri
______ sosiaaliset tilat
______ ympäristön viihtyisyys

Sisältöalueet
______ eurooppalainen identiteetti
______ kansainvälisyys
______ kestävän kehityksen periaate
______ käytöstavat ja tapakulttuuri
______ matematiikan, lukemis- ja kirjoitustaitojen kehittäminen

Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo (tasavertaisuus)
______ kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito
______ kyydityksen järjestäminen kunnan toimesta (ilmainen)
______ lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin
______ opettajien koulutustaustan yhtenäisyys
______ opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa

Hallinto
______ esiopettajien kritiikki otetaan huomioon
______ esiopetuksen järjestäminen perustuu hallintokuntien yhteistyöhön
______ esiopetus kuuluu koulutoimeen
______ esiopetus kuuluu perusturvaan (=sosiaalitoimeen)
______ päätös hallinnosta tehdään kunnissa
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Pedagogiikka
______ lasten omalle tekemiselle ja valinnoille mahdollisuus
______ leikki
______ ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen
______ tutkiva, kokeileva oppiminen
______ yksilöllisyyden huomioiminen

Ilmapiiri
______ erilaisuuden hyväksyminen
______ hyvä ilmapiiri (lapsilla on kivaa esiopetuksessa)
______ kaverien saamisen merkitys
______ vanhempien ja opettajan välisen yhteistyön sujuminen
______ vuorovaikutustaitojen harjoittaminen (sosiaalinen kasvatus)

Terveydenhoito
______ erityisavun (esim. mielenterveyspalvelut) ja/tai erityisapuvälineiden saaminen

erityislapsille
______ lapsen terveyttä koskevan tiedon välittyminen kouluun ja kotiin ja toisin päin

(yhteistyö terveystoimi-koti-esiopetus -sektorien välillä)
______ terveydenhoitajan käynnit esiopetusryhmässä (lasten terveystarkastus)
______ terveydenhoitajan pitämät terveyskasvatustunnit (ennaltaehkäisevä työ)
______ yleensä terveyspalvelujen saatavuus esioppilaille

KIITOS AVUSTANNE ☺
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Liite 12b Frågeformulär för föräldrarna

Frågeformulär för föräldrarna 

Bakgrundsinformation: 

Kommunens/stadens namn:____________________________________ 

Barnets förskoleplats (daghemmet, byskolan): __________________________________

Förskoleplatsens administrationsgren (skolväsendet, socialvården):
__________________________

Barnets nuvarande skola: _____________________________________

Här är en mängd teser om förskoleundervisningen som föräldrarna, lärarna, företrädarna
för administrationen och barnen anser vara viktigast. Sätt de framförda teserna i priori-
tetsordning, (1, 2, 3, 4, 5) enligt hur viktig Ni ser den ifrågavarande tesen i anslutning
till varje påstående. Märk det minst viktiga alternativet med nummer 1 och det vikti-
gaste alternativet med nummer 5. 

Förskoleundervisningens fysiska resurser 
_____ läromedlen 
_____ undervisningsutrymmen 
_____ gårdsplanen 
_____sociala utrymmen 
_____trivsam miljö

Innehållet 
_____ europeisk identitet 
_____ internationalism, multinationalism 
_____ den bestående utvecklingens princip 
_____ beteende och gott uppfostrande
_____ utveckling av matematik, läsning, skrivkunnighet 

Förskoleundervisningens enhetlighet och jämbördighet (likställdhet) 
_____ kartläggning och behandling av skolsvårigheter 
_____ skjutsningen organiserad av kommunen (gratis) 
_____ kartläggning av barnens problem och tidigare hjälp 
_____ enhetlighet av förskolelärarnas utbildningsbakgrund 
_____ enhetlighet av förskoleundervisningsplanenerna i hela Finland 

Administrationen 
_____ man tar förskolelärararnas kritik i beaktande 
_____ organisering av förskoleundervisningen grundar sig på samarbetet mellan

administrationens område
_____ förskoleundervisningen hör till skolväsendet 
_____ förskoleundervisningen hör till socialvården 
_____ man fattar beslutenav administrationen i hemkommunen
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Pedagogiken 
_____ möjligheter för barnen att göra och välja själva 
_____ leken 
_____ utvecklingen av problemlösning och kreativitet 
_____ undersökande, experimentell lärning 
_____ individualitetens iakttagande 

Den allmänna atmosfären 
_____ olikheten godkänns 
_____ bra atmosfär (barnen har skojigt i förskoleundervisningen) 
_____ att få kamrater är viktigt 
_____ samarbetet går bra mellan föräldrarna och läraren 
_____ sociala kontakter tränas (social uppfostran) 

Hälsovården 
_____ att få special hjälp (till exempel psykvård) och/eller special hjälpmedel för special

barnen
_____ informationen av barnens hälsa går mellan skolan och hemmet och vice versa

(samarbetet mellan sektorerna: hälsovården-hemmet-förskoleundervisningen) 
_____ hälsovårdarens besök i förskolebarnens grupp (barnens hälsokontroll) 
_____ hälsovårdarens lektioner i hälsovårdsuppfostran (profylaktiskt arbete) 
_____ förskolelever får service i hälsovården i allmänhet 

TACK FÖR ER HJÄLP ☺
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Liite 13 Vastaajat kunnittain 1., 2., 3. ja 4. keruuvaiheesta sekä 4. 
vaiheen hallinnon edustajien vastaajien ammatit, vastanneiden 

opettajien ammatit ja lasten esiopetuspaikat

Luettelo 1. vaiheen koulutoimen edustajien vastaajakunnista (n=452):

1. Alahärmä 2. Alajärvi 3. Alastaro 4.Alavieska 5. Alavus 6. Anjalankoski 7. Anttola 8.
Artjärvi 9. Asikkala 10. Askainen 11. Askola 12. Aura 13. Porgå (Porvoo) 14. Brändö 15.
Dragsfjärd 16. Eckerö 17. Ekenäs (Tammisaari) 18. Elimäki 19. Eno 20. Enonkoski 21.
Enontekiö 22. Esbo (Espoo) 23. Eura 24. Eurajoki 25. Evijärvi 26. Finby (Särkisalo) 27.
Finström 28. Forssa 29. Föglö30 Geta 31. Grankulla (Kauniainen) 32. Haapajärvi 33.
Haapavesi 34. Hailuoto 35. Halikko 36. Halsua 37. Hamina 38. Hammarland 39. Hangö
(Hanko) 40. Hankasalmi 41. Harjavalta 42. Hartola43. Hattula 44.Hauho 45. Haukipudas
46. Haukivuori 47. Hausjärvi 48. Heinola 49. Heinävesi 50. Helsingfors (Helsinki) 51.
Himanka 52. Hirvensalmi 53. Hollola 54. Honkajoki 55. Houtskär 56. Huittinen 57.
Humppila 58. Hyrynsalmi 59. Hyvinkää 60. Hämeenkoski 61. Hämeenkyrö 62. Hämeen-
linna 63. Ii 64. Iisalmi 65. Iitti 66. Ikaalinen 67. Ilmajoki 68. Ilomantsi 69. Imatra 70. Ina-
ri  71. Ingå (Inkoo) 72. Iniö 73. Isojoki 74. Isokyrö 75. Jaala 76. Jakobstad (Pietarsaari)
77. Jalasjärvi 78. Janakkala 79. Joensuu 80. Jokioinen 81. Jomala 82. Joroinen 83. Joutsa
84. Joutseno 85. Juankoski 86. Jurva 87. Juuka 88. Juupajoki 89. Juva 90. Jyväskylä 91.
Jyväskylän mlk 92. Jämijärvi 93. Jämsä 94. Jämsänkoski 95. Jäppilä 96. Järvenpää 97.
Kaarina 98. Kaavi 99. Kajaani 100 .Kalajoki 101. Kalvola 102. Kangasala 103. Kangas-
lampi 104. Kangasniemi 105. Kankaanpää 106. Kannonkoski 107. Kannus 108. Karijoki
109. Karinainen 110. Karis (Karjaa) 111. Karjalohja 112. Karkkila 113. Karleby (Kokko-
la) 114. Karstula 115. Karttula 116. Karvia 117. Kaskinen (Kaskö) 118. Kauhajoki 119.
Kauhava 120. Kaustinen 121. Keitele 122. Kemi 123. Kemijärvi 124. Keminmaa 125.
Kemiö (Kimito) 126. Kempele 127. Kerava 128. Kerimäki 129. Kestilä 130. Kesälahti
131. Keuruu 132. Kihniö 133. Kiihtelys-vaara 134. Kiikala 135. Kiikoinen 136. Kiiminki
137. Kinnula 138. Kirkkonummi (Kyrkslätt) 139. Kisko  140. Kitee 141. Kittilä 142. Kiu-
kainen 143. Kiuruvesi 144. Kivijärvi 145. Kodisjoki 146. Kokemäki 147. Kolari 148.
Konnevesi 149. Kontiolahti 150. Korpilahti 151. Korpo (Korppoo) 152. Korsholm (Mus-
tasaari) 153. Korsnäs 154. Kortesjärvi 155. Koski TL 156. Kotka 157. Kouvola 158. Kris-
tiinankaupunki 159. Kronoby (Kruunupyy) 160. Kuhmalahti 161. Kuhmo 162. Kuhmoi-
nen 163. Kuivaniemi 164. Kullaa165. Kumlinge 166. Kuopio167. Kuorevesi 168. Kuor-
tane 169. Kurikka 170. Kuru 171. Kustavi 172. Kuusamo 173. Kuusankoski 174. Kuusjo-
ki 175. Kylmäkoski176. Kyyjärvi 177. Kälviä 178. Kärkölä 179. Kärsämäki 180. Kökar
181. Köyliö 182. Lahti 183. Laihia 184. Laitila 185. Lammi 186. Lapinjärvi (Lappträsk)
187. Lapinlahti 188. Lappajärvi 189. Lappeenranta 190. Lappi 191. Lapua 192. Larsmo
(Luoto) 193. Laukaa194. Lavia 195. Lehtimäki 196. Leivonmäki 197. Lemi 198. Lem-
land 199. Lempäälä 200. Lemu 201. Leppävirta 202. Lestijärvi 203. Lieksa 204. Lieto
205. Liljendal 206. Liminka 207. Liperi 208. Lohja 209. Lohtaja 210. Loimaa 211. Loi-
maan kunta 212. Loppi 213. Loviisa (Lovisa) 214. Luhanka 215. Lumijoki 216. Lumpar-
land 217. Luopioinen 218. Luumäki (Taavetti) 219. Luvia 220. Längelmäki 221. Maanin-
ka 222. Malax (Maalahti) 223. Mariehamn (Maarianhamina) 224. Marttila 225. Masku
226. Maxmo (Maksamaa) 227. Mellilä 228. Merijärvi 229. Merikarvia 230. Merimasku
231. Miehikkälä 232. Mietoinen 233. Mikkeli 234. Mikkelin mlk 235. Mouhijärvi 236.
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Muhos 237. Multia 238. Muonio 239. Muurame 240. Muurla 241. Mynämäki 242. Myrs-
kylä (Mörskom) 243. Mäntsälä 244. Mänttä 245. Mäntyharju 246. Naantali 247. Nagu
(Nauvo) 248. Nakkila 249. Nastola 250. Nilsiä 251. Nivala 252. Nokia 253. Noormarkku
254. Nousiainen 255. Nummi-Pusula 256. Nurmes 257. Nurmijärvi 258. Nurmo 259.
Nykarleby (Uusikaarlepyy) 260. Närpes (Närpiö) 261. Oravainen (Oravais) 262. Orimat-
tila 263. Oripää 264. Orivesi 265. Oulainen 266. Oulu 267. Oulunsalo 268. Outokumpu
269. Padasjoki 270. Paimio 271. Paltamo 272. Parainen (Pargas) 273. Parikkala 274. Par-
kano 275. Pattijoki 276. Pedersöre 277. Pelkosen-niemi 278. Pello 279. Perho 280. Perna-
ja (Pernå) 281. Perniö 282. Pertteli 283. Pertunmaa 284. Peräseinäjoki 285.
Petäjävesi286. Pieksämäen mlk 287. Pieksämäki 289. Pihtipudas 290. Piikkiö 291. Piip-
pola 292. Pirkkala 293. Pohja 294. Polvijärvi 295. Pomarkku  296. Pori 297. Pornainen
298. Posio 299. Pudasjärvi 300. Pukkila 301. Pulkkila 302. Punkaharju 303. Punkalaidun
304. Puolanka 305. Puumala 306. Pyhtää 307. Pyhäjoki 308. Pyhäjärvi 309. Pyhäntä 310.
Pyhäranta 311. Pyhäselkä 312. Pylkönmäki 313. Pälkäne 314. Pöytyä  315. Raahe 316.
Raisio 317. Rantasalmi 318. Rantsila 319. Ranua 320. Rauma 321. Rautalampi 322. Rau-
tavaara 323. Rautjärvi 324. Reisjärvi 325. Renko 326. Riihimäki 327. Ristiina 328. Risti-
järvi 329. Rovaniemen mlk 330. Rovaniemi 331. Ruokolahti 332. Ruotsinpyhtää (Ström-
fors) 333. Ruovesi 334. Rusko 335. Ruukki 336. Rymättylä 337. Rääkkylä 338. Saari
339. Saarijärvi 340. Sahalahti 341. Salla 342. Salo 343. Saltvik 344. Sammatti 345. Sau-
vo 346. Savitaipale 347. Savonlinna 348. Savonranta 349. Savukoski 350. Seinäjoki 351.
Sibbo (Sipoo) 352. Sievi 353. Siikainen 354. Siikajoki 355. Siilinjärvi 356. Simo 357.
Siuntio (Sjundeå) 358. Sodankylä 359. Soini 360. Somero 361. Sonkajärvi 362. Sotkamo
363. Sottunga  364. Sulkava 365. Sumiainen 366. Sund (Kastelholm) 367. Suodenniemi
368.Suolahti 369. Suomenniemi 370. Suomusjärvi 371. Suomussalmi 372. Suonenjoki
373. Sysmä 374. Säkylä 375. Taipalsaari 376. Taivalkoski 377. Taivassalo 388. Tammela
389. Tampere 390. Tarvasjoki 381. Temmes 382. Tervo 383. Tervola 384. Teuva 385.
Tohmajärvi 386. Toholampi 387. Toijala 388. Toivakka 389. Tornio 490. Turku 391. Tuu-
los 392. Tuupovaara 393. Tuusniemi 394. Tuusula 395. Tyrnävä 396. Töysä 397. Ullava
398. Ulvila 399. Urjala 400. Utajärvi 401. Utsjoki 402. Uukuniemi 403. Uurainen 404.
Uusikaupunki 405. Vaala 406. Vaasa (Vasa) 407. Vahto 408. Valkeakoski 409. Valkeala
410. Valtimo 411. Vammala 412. Vampula 413. Vanda (Vantaa) 414. Varkaus 415. Var-
paisjärvi 416. Vehkalahti 417. Vehmaa 418. Vehmersalmi 419. Velkua 420. Vesanto 421.
Vesilahti 422. Veteli 423. Vieremä 424. Vihanti 425. Vihti 426. Viiala 427. Viitasaari 428.
Viljakkala 429. Vilppula 430. Vimpeli 431. Virolahti 432. Virrat 433. Virtasalmi 434.
Vuolijoki 435. Vårdö 436. Vähäkyrö 437. Värtsilä 438. Västanfjärd  439. Vörå (Vöyri)
440. Ylihärmä 441. Yli-Ii 442. Ylikiiminki 443. Ylistaro 444. Ylitornio 445. Ylivieska
446. Ylämaa 447. Yläne 458. Ylöjärvi 459. Ypäjä 450. Äetsä 451. Ähtäri 452. Äänekoski.
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Liitetaulukko 3. Vastaajien kunta, hallinnonala ja lukumäärä 2., 3. ja 4. kyselyn vaiheesta,
3. vaiheesta myös koulu ja päiväkoti, 4. vaiheesta koulu.

Kunta 2. vaihe: Hallinnon 
edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

1. Anjalankoski perust.; 1 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh, koutoimi; 1 vanh. Tei-
ninkallio

2. Asikkala (os. 
Vääksy)

1 sivistystoimi 1 vanh. perust.; 1 opett.. 3 
vanh, koutoimi; 1 hall.ed. 
Kalkkinen

3. Aura 1 vanh. perust.; 1 hall. ed. 1 
opett. 3 vanh. Asemaseutu

4. Dragsfjärd (os. Taa-
lintehdas)

koutoimi; 2 hall.ed. 

5. Ekenäs (Tammisaari) perust.;1 vanh.
6. Elimäki 1 sostoimi, 1 srk Srk ja perust.: 2 opett./ohj. 15 

vanh. Löytty: 0 vast. Niinimäki: 
10 opp. 4 vanh. Ratula: 3 opp. 
Soiniitty: 3 opp.  4 vanh. Taka-
maa: 4 opp. 3 vanh. Värälä 7 
opp, 4 vanh. 
Päiväkodit: Noppa, Hiivuri, 
Kallenkuja 

perust.; 1 hall. ed. 1 opett. 1 
vanh. Niinimäki

7. Enontekiö 1 koulutoimi Koulutoimi: 3 opett. 9 vanh. 
Hetta; 6 opp. 1 opett. 3 vanh. 
Karesuvanto; 8 opp. 1 opett. 4 
vanh. Kilpisjärvi; 0 vast. Leppä-
järvi; 1 opp. 1 opett. 1 vanh. 
Peltovuoma; 0 vast.

koutoimi; 1 hall.ed.

8. Eurajoki koutoimi; 2 hall. ed. 1 opett. 
4 vanh.

9. Finström (os. Påls-
böle)

1 sostoimi 2 vanh. sostoimi; 1 hall. ed. 1 
opett. 1 vanh. koutoimi 1 
vanh. Emkarby

10. Haapajärvi koutoimi; 2 hall. ed. 1 opett.
11. Haapavesi koutoimi; 1 hall. ed. 
12. Halsua 1 koulutoimi
13. Hangö (Hanko) perust.; 2 vanh. Lapvik 

svenska skola
14. Hartola koutoimi; 1 hall. ed. 1 opett. 

2 vanh. sostoimi; 1 vanh. 
Ruskeala

15. Haukipudas 1 sivistystoimi Koulutoimi: 2 opett. 27 vanh. 
Asema; 15 opp. 9 vanh. Joki-
kylä; 17 opp. 4 vanh. Takku-
ranta; 14 opp. 1 opett. 6 vanh. 

koutoimi; 2 hall. ed. 1 opett.

16. Heinola koutoimi; 2 hall. ed.
sostoimi 1 vanh. Paaso
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

17. Himanka koutoimi; 2 hall. ed. 
sostoimi; 1 opett. 3 vanh. 
Pahkala

18. Honkajoki 1 srk Srk: 3 ohj. 57 vanh. Antila; 6 
opp, 5 vanh, Honko; 27 opp, 26 
vanh. Katko; 16 opp. 5 vanh. 
Lauhala; 23 opp, 7 vanh. Pap-
pila; 19 opp. 10 vanh.

19. Houtskär sostoimi; 1 hall. ed. 1 opett.
20. Humppila sostoimi; 1 hall. ed. 1 opett.
21. Hämeenkoski sostoimi; 1 hall.ed. 4 vanh. 

Hyväneula
22. Ii 1 koulutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 
23. Ikaalinen koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 

vanh. Luhalahti
24. Inari (os. Ivalo) koutoimi; 1 hall. ed. 1 opett. 

1 vanh. Koppelo
25. Iniö 1 koutoimi, 1 sostoimi sostoimi; 2 vanh. Iniö
26. Janakkala (os. 
Turenki)

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.

27. Jomala 1 sostoimi
28. Joutseno sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Korvenkylä
29. Juuka koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
30. Jyväskylä 1 sostoimi, 1 srk sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.. 1 

vanh. Muuratsalo
31. Jämsä sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.. 1 

vanh. koutoimi; 2 vanh. 
Alhojärvi

32. Kaarina sostoimi; 1 vanh.
33. Kaavi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 

vanh. Kortteinen
34. Kajaani 1 koutoimi, 1 sostoimi sostoimi; 1 hall.ed. 2 vanh. 

Mainua
35. Kangasala sostoimi; 1 vanh. Vaskivesi
36. Kankaanpää sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Hapua
37. Karijoki 1 koutoimi koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Myrkky
38. Karstula koutoimi; 1 hall.ed. 3 vanh. 

Kiminki
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

39. Kauhajoki 1 sostoimi, 1 srk Srk ja sostoimi: 1 opett/ohj. 38 
vanh. Hyyppä; 10 opp. 6 vanh. 
Kainasto; 9 opp. 4 vanh. 
Kokko; 12 opp. 3 vanh. Luo-
mankylä; 10 opp. 3 vanh. Num-
mijärvi; 11 opp. 4 vanh. Piipari; 
10 opp. 8 vanh. Päntäne; 2 
vanh. Sahankylä; 12 opp 2 
vanh. Äijö; 9 opp. 5 vanh. Päi-
väkodit: Vilppula ja Aro

sostoimi; 1 hall.ed. 2 opett. 1 
vanh. koutoimi; 1 vanh. Luo-
mankylä

40. Kauhava koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Ylikylä

41. Kaustinen koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 4 
vanh. Järvelä

42. Kemijärvi sostoimi; 1 hall.ed. 1 vanh. 
Lehtola

43. Kempele 1 sivistystoimi koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 4 
vanh. Ketolanperä

44. Kestilä 1 hall.ed. 2 vanh. koutoimi; 1 
hall.ed. 1 opett. 1 vanh. 
Hyvölänranta, Hyvölä

45. Kihniö koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 4 
vanh. Niskos

46. Kiikoinen 1 koutoimi
47. Kiiminki koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 4 

vanh. Tirinkylä
48. Kisko 1 vanh. sostoimi; 1 opett. 1 

vanh. 
49. Kittilä koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 3 

vanh. Köngäs
50. Kodisjoki 1 koutoimi Koulutoimi: Kodisjoki; 0 vast. koutoimi; 1 hall.ed.
51. Kolari 1 koutoimi, 1 sostoimi Koutoimi: 3 opett. 19 vanh. 

Kurtakko; 10 opp. 1 opett. 5 
vanh. Sieppijärvi; 14 opp, 5 
vanh, Vaattojärvi; 4 opp. 1 
opett. 2 vanh. Äkäslompolo; 6 
opp. 1 opett. 4 vanh.

koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. Kurtakko

52. Korpilahti 1 vanh. sostoimi; 1 vanh. 
koutoimi; 1 hall.ed. 3 vanh. 
Saakoski

53. Korsnäs 1 koutoimi koutoimi; 1 opett.
54. Kotka sostoimi; 1 opett. 1 vanh. 

Pernoo
55. Kronoby (Kruunu-
pyy)

koutoimi; 2 hall.ed. 
sostoimi; 1 opett. 3 vanh. 
Småbönder
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

56. Kuhmoinen 1 koutoimi Koutoimi: 2 opett. 8 vanh. Päi-
jälä; 6 opp. 1 opett. 3 vanh. 
Ruolahti; 8 opp. 1 op. 3 vanh.

koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Päijälä

57. Kuortane koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. Leppälä

58. Kuusamo 1 koutoimi, 1 sostoimi Sostoimi ja koutoimi: 8 opett. 
82 vanh. Heikkilä; 0 vast. Kero; 
7 opp. 1 vanh. Kuolio; 5 opp. 1 
opett. 5 vanh. Käylä; 10 opp. 1 
opett. 5 vanh. Maanselkä; 8 
opp. 1 opett. 5 vanh. Mäkelä; 1 
opett. 2 vanh. Määttälä; 9 opp, 1 
vanh. Nissinvaara; 9 opp. 1 
opett. 4 vanh. Noukavaara; 8 
opp. 6 vanh. Poussu; 0 vast. 
Ruka; 14 opp. 1 opett. 6 vanh. 
Rukajärvi; 14 opp, 1 opett. 11 
vanh. Salminen; 9 opp. 4 vanh. 
Sänkikangas; 7 opp. 1 opett. 4 
vanh. Takkusalmi; 0 vast. Tör-
mänen; 7 opp, 1 opett. 3 vanh. 
Vasaraperä; 7 opp, 5 vanh. 
Visala; 4 opp. 3 vanh. Vuotunki; 
5 opp. 2 vanh.

59. Kuusjoki koutoimi; 2 hall.ed. 3 vanh. 
Ylikulma

60. Kälviä sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh koutoimi; 1 vanh. Pel-
tokorva

61. Köyliö sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 4 
vanh. Kankaanpää, Lalli

62. Laihia sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
63. Lapinjärvi (Lapp-
träsk)

koutoimi; 2 hall.ed. 

64. Lappeenranta 1 sostoimi sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
65. Larsmo (Luoto) koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 

sostoimi 3 vanh. Bosund
66. Lehtimäki koutoimi; 1 hall.ed. 
67. Lempäälä 1 sostoimi sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Kelho
68. Leppävirta sostoimi; 1 opett.
69. Lieto koutoimi; 2 vanh. Saukonoja
70. Liperi 1 koutoimi, 1 sostoimi koutoimi; 1 hall.ed. 
71. Loimaan kunta koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 5 

vanh. Kojonkulma
72. Loviisa (Lovisa) koutoimi; 1 opett. 1 vanh. 

sostoimi 1 vanh. Valko
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

73. Luopioinen 1 koutoimi 1 vanh..1 opett. perust; 1 
hall.ed. 
koutoimi; 2 vanh. 

74. Längelmäki (os. 
Länkipohja)

1 vanh. koutoimi; 1 hall.ed. 1 
opett. Puharila

75. Malax (Maalahti) sostoimi; 1 hall.ed. 
76. Masku 1 sostoimi
77. Mellilä 1 opett. sostoimi; 1 hall.ed. 5 

vanh. Asemaseutu
78. Merijärvi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 5 

vanh. Pyhänkoski
79. Miehikkälä sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Pitkäkoski
80. Mikkelin mlk 1 koutoimi Koutoimi: 5 opett. 18 vanh. 

Heinälahti; 2 opp. 1 opett. 2 
vanh. Hiirola; 5 opp. 1 opett. 3 
vanh. Ihastjärvi; 4 opp. 1 opett. 
2 vanh. Kalvitsa; 2 opp. 1 vanh. 
Parkkila; 4 opp. 1 opett. 1 vanh. 
Sairila; 16 opp. 6 vanh.

koutoimi; 1 hall.ed. 5 vanh. 
Sairila

81. Multia 1 vanh. 1 opett. koutoimi; 2 
hall.ed. 3 vanh. Sahrajärvi

82. Mynämäki sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Karjala

83. Mäntsälä 1 sostoimi Sostoimi: 5 opett. 25 vanh. 
Arola ; 9 opp. 4 vanh. Haut-
järvi; 4 vanh. Kaukalampi; 7 
opp. 3 vanh. Levanto; 2 opp. 
Lukko; 0 vast.. Mattila; 0 vast. 
Numminen; 10 opp. Saari; 3 
opp. Sulkava; 0 vast. Sälinkää; 
0 vast. Sääksjärvi; 4 opp. 5 
vanh. Päiväkodit: Amanda, 
Anttila, Mustamäki, Saviaho 
Taikametsä

sostoimi; 1 opett. 2 vanh. 
Kaukalampi

84. Nilsiä koutoimi; 2 hall.ed. 
85. Nokia 1 sostoimi. 1 srk sostoimi; 1 hall.ed. 
86. Oravainen (Ora-
vais)

1 koutoimi, 1 sostoimi

87. Orimattila sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Heinämaa

88. Orivesi koutoimi; 1 opett. 5 vanh. 
Hirsilä

89. Oulunsalo sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
90. Paimio 1 sostoimi, 3 srk sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 

vanh. Nummenpää
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

91. Parikkala koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. sostoimi; 1 vanh. Jalas-
lampi

92. Pedersöre (Pedersö-
ren kunta) (os. Bennäs, 
Pännainen)

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. Lappfors

93. Perho 1 koutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 4 
vanh. Möttönen

94. Pertunmaa sostoimi; 1 hall.ed. 1 vanh. 
95. Pieksämäen mlk 
(os. Naarajärvi)

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.

96. Pielavesi 1 koutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 3 
vanh. sostoimi 1 vanh. Hei-
nämäki

97. Pohja 1 vanh. 1 hall.ed. sostoimi; 1 
opett. 2 vanh. Fiskari

98. Polvijärvi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. Hukkala

99. Pornainen 1 koutoimi koutoimi; 1 opett.
100. Pukkila koutoimi; 1 hall.ed. 
101. Punkalaidun sostoimi; 1 hall.ed. 2 opett. 

koutoimi; 1 vanh. Kanteen-
maa

102. Pyhtää (os. Silta-
kylä, Pyttis, os. Broby)

1 koutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 

103. Pyhäranta koutoimi; 1 hall.ed. 
104. Pälkäne koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 2 

vanh sostoimi; 3 vanh. 
Epaala

105. Raahe 1 koutoimi 1 vanh. koutoimi; 1 hall.ed. 1 
opett. 2 vanh. Mattilanperä

106. Rantsila koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 
sostoimi 4 vanh. Sipola

107. Ranua 1 sivistystoimi
108. Rautalampi sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 

vanh. Kerkonjoki
109. Reisjärvi 1 sostoimi, 1 srk koutoimi; 1 opett. 1 vanh.
110. Ristiina koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 5 

vanh. Vitsiälä, Kirkonkylä
111. Ruovesi 1 koutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 3 

vanh. Murolee-Kekkonen
112. Rääkkylä 1 vanh. koutoimi; 1 hall.ed. 1 

opett. 2 vanh. Rasivaara
113. Sahalahti koutoimi; 1 opett. 4 vanh. 

Lahdenkulma
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

114. Salo 1 sostoimi, 1 srk sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 5 
vanh. Karjaskylä

115. Savonlinna sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
116. Savonranta koutoimi; 1 opett. 3 vanh. 

Sönkkä
117. Sibbo (Sipoo) 1 sostoimi (*) sostoimi; 1 hall.ed. 3 vanh. 

Talma
118. Siikajoki koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 4 

vanh. Karinkanta
119. Simo 1 sivistystoimi
120. Sodankylä koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 3 

vanh. Syväjärvi, Sassali
121. Somero 1 sostoimi, 2 srk Srk ja sostoimi: 1 opp. 2 opett/

ohj. 23 vanh.
Häntälä; 4 opp. 5 vanh. Pajula; 
9 opp. Pitkäjärvi; 0 vast. Oinas-
järvi: 9 opp. 2 vanh. Ollila; 3 
opp. 3 vanh. Terttilä; 7 opp. 4 
vanh. Lahti; 7 vanh. Päiväkodit: 
Leivonpesä, Somerniemi

122.Sonkajärvi koutoimi; 1 hall.ed. 
123.Sulkava sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
124.Suodenniemi sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 

vanh. Palomäki
125.Suomenniemi 1 MLL MLL: 2 ohj. 12 vanh. Halisen 

koulu; 7 opp. 2 vanh. Kirkon-
kylä; 16 opp. 8 vanh, 

126.Sysmä 1 vanh. koutoimi; 1 hall.ed. 1 
opett. 3 vanh. Pohjois-Sysmä

127.Taipalsaari koutoimi; 1 hall.ed. 
sostoimi; 3 vanh. Levänen

128.Tammela 1 sostoimi Sostoimi: 2 opett. 29 vanh. 
Kaukjärvi; 10 opp. 9 vanh. 
Letku; 3 vanh. Liesjärvi; 7 opp. 
3 vanh. Myllykylä; 1 opp. 1 
vanh. Porras; 2 opp. 1 vanh. Rii-
hivalkama; 14 opp. 7 vanh. 
Saari; 4 opp. 2 vanh. Teuro; 4 
opp. 1 vanh. Päiväkoti Tammela

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.

129.Tervo sostoimi; 1 hall.ed. 3 vanh. 
Talluskylä

130.Tohmajärvi sostoimi; 1 opett. 4 vanh. 
Asema

131.Toija 1 vanh. Toija
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

132.Toivakka 1 srk Srk: 12 vanh. Kankainen: 15 
opp. 3 vanh. Ruuhimäki: 4 opp. 
5 vanh.

133.Tornio sostoimi; 1 opett.
134. Tuulos sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
135. Töysä 1 koutoimi Koutoimi: 3 opett. 14 vanh. 

Hakojärvi; 10 opp. 5 vanh. Suu-
tala; 9 opp. 1 opett. 5 vanh. 
Tohni; 3 opp. 1 opett. Tuuri; 8 
opp. 3 vanh. 

koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Suutala

136. Urjala sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. Nuutajärvi

137. Utsjoki 1 sivistystoimi Koutoimi: 1 opett. 3 vanh. Kari-
gasniemi; 1 opp. 1 vanh. Nuor-
gam; 2 vanh.

138. Vaala 1 koutoimi koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. Pelson ympäristökoulu

139. Valkeakoski sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.
140. Vanda (Vantaa) koutoimi; 1 hall.ed. 
141. Vehmaa (os. Vink-
kilä)

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.

142. Vesanto koutoimi; 1 hall.ed. 1 opett. 2 
vanh. sostoimi; 1 opett. 
Länsi-Vesanto

143. Vieremä 1 sostoimi, 2 srk
144. Vihanti 1 vanh. koutoimi; 2 hall.ed. 1 

opett. 1 vanh. Korvenkylä
145. Vilppula 2 vanh. koutoimi; 1 hall.ed. 1 

opett. 2 vanh. Pohjaslahti
146. Virolahti sostoimi; 1 vanh. 
147. Virrat 1 koutoimi 1 opett. koutoimi; 2 hall.ed. 2 

vanh. 
sostoimi; 1 vanh. Vaskivesi

148. Vårdö 2 vanh. perust; 1 hall.ed 
Vårdö

149. Västanfjärd 1 hall.ed. 
150. Ylihärmä
151. Yli-Ii 1 koutoimi Koutoimi: 2 opett. 19 vanh. 

Jakku; 12 opp. 1 opett. 9 vanh. 
Maalismaa; 4 opp. 1 opett. 2 
vanh. Tannila; 12 opp. 6 vanh.

152. Ylivieska koutoimi; 2 hall.ed. 1 opett. 1 
vanh. sostoimi; 1 vanh. Kan-
tokylä

153. Yläne sostoimi; 1 opett.
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Liitetaulukko 3. Jatkuu.
Kunta 2. vaihe: Hallinnon 

edustajat (n=74) kun-
nittain ja hallinnon-
aloittain 
(sivistystoimi, MLL; 
koulutoimi, sosiaali-
toimi ja srk)

3. vaihe: Vastaajien hallin-
nonala, lukumäärä, kunta, koulu 
ja päiväkoti

4. vaihe: Hallinnon edustajat 
(n=151) kunnittain (n=119) 
ja hallinnonaloittain
Opettajat (n=105) kunnittain 
(n=101) ja hallinnonaloittain
Vanhemmat (n=265) kunnit-
tain (n=101), kouluittain 
(n=102) ja hallinnonaloittain

154. Äetsä 1 sostoimi Sostoimi: 2 opett. 19 vanh. 
Honkola; 9 opp. 3 vanh. Joki-
sivu; 10 opp. 4 vanh. Keikyä; 9 
opp. 8 vanh. Päiväkodit: Kiikka 
Tipula, Ulpu,

sostoimi; 1 hall.ed. 1 opett.

Yhteensä 452 siv.toimi 6, MLL 1, 
koulutoimi 27, sosiaa-
litoimi 24 ja srk 15

koutoimi; 24 opett. 178 vanh.
sostoimi; 19 opett. 84 vanh.
srk; 3 opett. 139 vanh.
muu; 2 opett.
19 kuntaa, 84 koulua, 747 opp.

koutoimi; 99 hall.ed. 51 
opett. 149 vanh. 
sostoimi; 46 hall.ed. 50 opett. 
98 vanh

Huomautus *Taulukossa vastauk-
sia 73. Sipoosta lähe-
tettiin 2 vastausta, 
mutta toisesta puuttui 
merkintä hallin-
nonalasta.

2 vanhempien vastausta, joissa 
ei tietoa kunnasta, 28 vanh. ei 
ollut merkinnyt hallinnonalaa, 
46 vanh. ei ollut merkinnyt kou-
lun nimeä

kuntatieto puuttui: 3 
hall.edustajaa
hallinnon ala tieto puuttui: 22 
vanh. 6 hall .edustajaa

Lyhennykset: koutoimi=koulutoimi, sostoimi=sosiaalitoimi, srk=seurakunta, muu=muu hallinnonala, 
opett= opettaja, ohj=ohjaaja, opp= oppilas, vanh=vanhempi, sostoimi=perusturva, hall.ed.=hallinnon edustaja.
Päiväkodeista tulleiden vastauksien lukumäärää ei ole merkitty opettajavastaajien anonymiteettisuojan vuoksi.
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Liitetaulukko 4. Hallinnon edustajien vastaajien ammatit (n = 151, kuntia 119), 4. vaihe.

Hallinnonalaksi merkittiin kahdessa lomakkeessa keskushallinto ja yhdessä lomakkeessa keskushallinto ja koulutoimi yhdessä.

Ammatti perusturva koulutoimi Yhteensä 
f % f % f %

Päiväkodinjohtaja/tulosyksikön johtaja 1 2.2 1 0.7
Sosiaali- ja terveyssihteeri 2 4.3 2 1.3
sosiaalijohtaja 20 43.5 20 13.2
Päivähoidon johtaja 6 13.0 6 4.0
(Perhe)päivähoidon ohjaaja 3 6.5 3 2.0
sosiaalisihteeri 3 6.5 3 2.0
Päiväkodin johtaja 4 8.7 4 2.6
osastopäällikkö 2 4.3 2 2.0 4 2.6
Sosiaalijohtaja/lastenvalvoja 1 2.2 1 0.7
sosiaalikasvattaja 1 2.2 1 0.7
sosiaalityöntekijä/perhepvähoidonohj 1 2.2 1 0.7
Varhaiskasvatuksen päällikkö 1 2.2 1 0.7
Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 2.2 1 0.7
Luokanopettaja/koulunjohtaja 35 35.4 35 23.2
Sivistystoimen johtaja 17 17.2 17 11.3
luokanopettaja 14 14.1 14 9.3
koulutoimenjohtaja 10 10.1 10 6.6
Rehtori/koulutoimenjohtaja 8 8.1 8 5.3
rehtori 2 2.0 2 1.3
esikoulunopettaja 1 1.0 1 0.7
koulutusjohtaja 1 1.0 1 0.7
opetustoimenjohtaja 1 1.0 1 0.7
Luokanopettaja/vararehtori 1 1.0 1 0.7
apulaisrehtori 1 1.0 1 0.7
kunnansihteeri 1 1.0 2 1.3
hallintojohtaja/koulutoimenjohtaja 1 1.0 2 1.3
rehtori/sivistystoimenjohtaja oto 1 1.0 1 0.7
kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja 1 0.7
lastentarhanopettaja 1 0.7
Nimi ammatin paikalla 2 2.0 2 1.3
puuttuu 1 1.0 3 2.0
yhteensä 46 100 99 100 151 100
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Liitetaulukko 5. Vastanneiden opettajien ammatit (n = 105), 4.vaihe.

Liitetaulukko 6. Lasten esiopetuspaikat, 4. vaihe.

Ammatti
perusturva koulutoimi Ei merk. hallin-

nonalaa
f % f %

luokanopettaja 27 52.9 2
lastentarhanopettaja 30 60.0 13 25.5 1
esiopettaja 1 2.0 5 9.8 1
luokanopettaja-opiskelija 1 2.0 1 2.0
pedagogie kandidat 1 2.0
erityisopettaja 1 2.0
erityislastentarhanopettaja 1 2.0
sosiaalikasvattaja 2 4.0 1 2.0
sosionomi AMK 1 2.0
tekstiilialan ammatillinen opettaja 1 2.0
luokanopettaja/koulunjohtaja 1 2.0
Luokanopettaja/lastentarhanopettaja 1 2.0
päivähoidon ohjaaja 1 2.0
päiväkodin johtaja 8 16.0
päiväkodin opettaja 1 2.0
sosiaali- ja terveyssihteeri 1 2.0
kirj. nimi ammatin paikalle 1 2.0
puuttuu 1 2.0
yhteensä 50 100 51 100 4

Esiopetuspaikka f %
Kyläkoulu 173 65.3
päiväkoti 78 29.4
ryhmäperhepäiväkoti 1 0.4
keskustan koulu 5 1.9
kiertävä päiväkoti 2 0.8
kylätalo 1 0.4
yksityinen perhepäivähoito 1 0.4
erillinen yksikkö toisella koululla 3 1.1
puuttuva tieto 1 0.4
yhteensä 265 100



298
Liite 14 Toisen vaiheen hallinnon edustajien kysely, 7 faktorin ja 9 
faktorin varimax-ratkaisut

Liitetaulukko 7. Hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuudet (2. vaihe). Seitsemän
faktorin varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommu-
naliteetti Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7

hallintosuhteet esiop:n 
järjest.

0.792 -0.017 0.046 0.229 -0.094 0.117 -0.033 0.706

esiop:n järj. yht.työ 0.770 -0.016 -0.205 -0.062 -0.075 0.066 -0.051 0.651 
esiopettajien kritiikki 
huomioon

0.727 0.023 -0.031 0.027 -0.147 -0.014 0.122 0.568 

opettajien yhteistyö 0.636 -0.065 0.201 0.072 -0.029 -0.085 0.020 0.463 
avustavan henkilökun-
nan määrä

0.465 0.296 -0.112 0.368 -0.103 -0.026 -0.011 0.463 

luottamus ylemp. kou-
luhall. lisääntynyt

0.396 0.243 0.067 0.336 0.038 -0.145 0.143 0.376

yhtyö koteihin 0.388 0.108 0.058 0.098 0.264 0.182 0.126 0.294 
sivukoulujen esiop.:sta 
arvostetaan

0.342 0.229 -0.139 -0.105 -0.062 0.046 0.162 0.000

synn. konflikteja hallin-
toon

-0.329 -0.235 0.279 -0.107 0.072 -0.187 -0.006 0.293

päätös hallinnosta kun-
nissa

0.326 -0.192 -0.014 -0.036 -0.076 -0.023 -0.042 0.153

ops:n yhtenäsyys tär-
keää koko Suomessa

-0.035 0.797 0.108 0.030 -0.062 -0.051 -0.131 0.673 

opettajien koul.taustan 
yhtenäsyys

-0.077 0.661 0.043 0.060 -0.015 -0.060 0.018 0.453 

esiopetus pit. järj. 
samoin

-0.138 0.624 -0.078 0.204 0.022 -0.048 -0.271 0.533

esiop. on suuri uudistus 0.065 0.583 -0.176 -0.043 0.201 0.004 0.180 0.449
esiop. kuuluu koulutoi-
meen

0.312 0.500 -0.057 0.095 -0.067 -0.019 -0.229 0.416

esiop. kehittää myös 
muuta koulua

0.059 0.498 -0.115 0.117 0.069 0.272 0.205 0.399 

huomattu varh.kasv:n 
merkitys

-0.115 0.446 0.249 0.115 0.057 0.331 0.387 0.550 

oppilaiden terv.hoidon 
tärkeys

0.151 0.435 0.317 0.087 -0.022 -0.076 -0.096 0.336

lasten tasavertaisuus 
tärkeää

0.014 0.432 0.170 0.234 0.095 0.081 0.333 0.396

esiop. lisännyt yhteyk-
siä

0.124 0.274 0.102 -0.182 0.048 0.220 0.196 0.223 

järjestäjänä mikä 
tahansa

0.142 -0.230 -0.029 -0.096 0.137 0.057 -0.071 0.11

esiop. kuuluu sostoi-
meen

-0.144 -0.220 -0.013 -0.012 0.048 0.062 -0.114 0.089 

kouluvaikeuksien kar-
toittam. ja hoito

0.238 0.204 0.694 0.065 -0.126 0.311 -0.499 0.946 

kansainvälisyys -0.077 0.005 0.636 0.121 -0.166 -0.152 0.201 0.516 
atk-opetus ja viestintä-
tekn:n tärkeys

-0.172 -0.036 0.577 0.069 -0.028 0.050 0.002 0.371 

taideaineiden tärkeys 0.211 -0.158 0.559 0.076 0.017 0.070 0.114 0.406
kest. keh;n tärkeys -0.149 -0.043 0.488 0.080 0.059 -0.043 0.249 0.336
lasten oma tekem. ja 
valinnoille mahdolli-
suus

0.087 0.069 0.482 -0.222 -0.015 0.039 0.276 0.372 

ongelmanratkyvyn ja 
luovuuden kehittäm.

0.026 -0.077 0.429 0.093 -0.009 -0.090 -0.129 0.224 
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Liitetaulukko 7. Jatkuu.
Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7
ongelmien kartoittam. 
ja auttam. aikaisemmin

0.197 0.281 0.421 0.040 -0.022 0.318 0.056 0.401

ma luku ja ki -taitojen 
keh.

-0.080 0.155 0.413 0.386 -0.090 0.062 0.224 0.412 

eurooppal. identiteetti 
tärkeää

-0.125 0.282 0.396 0.177 -0.045 -0.087 0.073 0.298

tiedoll. kasv:n tärkeys -0.138 0.141 0.390 0.261 0.110 0.105 0.166 0.310
kalusto 0.161 0.064 0.133 0.715 -0.170 -0.052 0.031 0.592 
opetustilat 0.184 0.059 -0.029 0.703 0.002 -0.043 0.057 0.537 
sosiaaliset tilat -0.210 0.183 0.166 0.689 -0.094 0.006 0.043 0.591 
rakennusten kunto 0.079 0.096 0.219 0.622 0.124 0.245 -0.084 0.532 
opetusvälineet 0.188 0.110 0.112 0.514 -0.286 -0.027 -0.006 0.407
pihapiiri -0.013 -0.026 0.165 0.437 0.154 0.365 0.070 0.381
kyyditys tarvittaessa 0.203 0.104 -0.090 0.204 0.179 -0.116 0.163 0.174
järjestäm. hermostutta-
nut vanhempia

-0.122 0.043 0.052 0.110 0.827 0.017 0.055 0.718 

vanhemmat tyytyväisiä 
esiopetukseen

-0.121 -0.050 0.133 0.121 -0.595 0.191 0.101 0.45

leikki keskeistä 0.167 -0.032 0.084 -0.200 -0.463 0.177 -0.121 0.337
liikaa odotusta ja yliar-
vostusta

-0.298 -0.175 0.037 -0.040 0.454 -0.106 -0.162 0.366

pedag. konsultaation 
tarve lis.

-0.003 -0.060 0.165 -0.069 0.367 -0.029 0.078 0.177

esiop. maksaa liikaa -0.151 -0.123 -0.136 -0.029 0.333 -0.140 -0.051 0.19
esiop. hankala järj. -0.030 0.045 -0.046 -0.138 0.325 0.040 -0.067 0.136
1. lk ops ja menetelmät 
siirr.

-0.089 0.110 -0.078 -0.021 0.309 -0.209 -0.208 0.209 

ruokailutottumuksen 
tärkeys

0.079 -0.001 -0.072 0.109 -0.139 0.634 -0.209 0.488 

käytöstavat ja tapakult-
tuurin tärkeys

-0.169 -0.285 0.110 0.072 -0.164 0.566 0.037 0.476

sos. kasv. tärkeys 0.071 -0.073 0.032 -0.168 -0.186 0.420 -0.073 0.256
turv. kasv. tärkeys 0.056 0.059 0.144 0.102 -0.024 0.407 0.090 0.212 
opettajille järj. koulu-
tusta

0.321 -0.156 0.187 0.274 -0.119 -0.385 0.336 0.512 

vanhemmat vastustavat 0.002 -0.047 0.115 0.036 0.016 -0.361 -0.180 0.18
ilta- ja aamupäivähoito 0.030 0.070 0.176 0.057 0.071 -0.248 -0.039 0.108 
arvostetaan kunnassa 0.081 -0.123 0.032 0.246 -0.123 -0.066 0.468 0.321
esiop tuonut iloa 0.063 0.159 0.315 -0.030 -0.012 0.126 0.441 0.34 
vanhemmat vaativat 
esiop.

0.086 0.025 0.177 -0.065 0.324 0.074 0.364 0.287

tutk., kokeileva op. kes-
keistä

-0.124 0.036 0.167 -0.087 -0.019 -0.071 0.358 0.186

paljon taloudell. resurs-
seja

0.284 -0.051 0.095 -0.008 -0.106 -0.311 0.332 0.311 

paikalliset olosuhteet 
tärkeitä

0.083 0.009 0.000 0.127 -0.063 0.236 0.325 0.188 

opettajat vastustavat -0.164 -0.115 0.073 -0.147 -0.019 -0.126 -0.277 0.16 
Ominaisarvo 6.533 7.850 11.595 10.706 5.886 8.499 10.440 61.509 
Keskinäinen selitys-
suhde

10.621 12.762 18.85 17.405 9.569 13.817 16.973 100.00

Muille ryhmille faktorointi maximum likelihood -menetelmällä ei onnistu.
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Liite 14 jatkuu. Toisen vaiheen hallinnon edustajien kysely, 
9 faktorin varimax-ratkaisut

Liitetaulukko 8. Hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuudet (2. vaihe). Yhdeksän
faktorin varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kom-
munali-
teetti

Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Esiopettajien kritiikki huomioon 0.797 -0.001 0.034 -0.029 0.07 -0.144 -0.053 0.008 -0.079 0.672
Hallintosuhteet esiop:n järjest. 0.788 -0.007 0.242 -0.027 0.012 -0.1 0.13 -0.039 0.033 0.710
Esiop:n järj. yht.työ 0.756 -0.237 -0.044 -0.039 -0.005 -0.125 0.041 0 -0.097 0.658
Opettajien yhteistyö 0.645 0.136 0.033 -0.032 -0.008 -0.052 -0.025 -0.167 0.153 0.492
Luott. ylemp. kouluhall. Lisäänt. 0.473 0.135 0.274 0.262 -0.052 0.256 -0.015 -0.289 -0.088 0.545
Avustavan henkilökunnan määrä 0.471 -0.212 0.419 0.284 0.1 -0.073 -0.026 -0.11 0.143 0.571
Yhtyö koteihin 0.46 0.17 0.095 0.03 0.141 0.169 0.1 0.216 -0.413 0.526
Sivukoulujen esiop. Arvostetaan 0.396 -0.094 -0.158 0.187 0.18 -0.079 0.001 -0.028 -0.235 0.320
Kansainvälisyys -0.034 0.714 0.125 -0.011 0.071 -0.167 -0.152 -0.104 -0.009 0.593
Kest. keh;N tärkeys -0.081 0.659 0.054 -0.061 0.016 0.173 0.007 -0.103 -0.053 0.491
atk ja viest.kasv. tärkeys -0.173 0.624 0.003 0.075 -0.052 0.009 0.248 -0.092 0.179 0.530
Taideaineiden tärkeys 0.278 0.618 0.05 -0.14 0.013 0.04 0.142 -0.051 0.106 0.517
ma luku ja ki -taitojen keh. -0.061 0.534 0.392 0.099 0.111 -0.047 0.081 -0.099 -0.213 0.529
Eurooppal. identiteetti tärkeää -0.073 0.511 0.212 0.319 0.05 -0.006 -0.104 0.091 0.036 0.436
Lasten oma tek. ja valinnat tärk. 0.116 0.491 -0.213 -0.031 0.383 -0.045 -0.041 0.001 0.117 0.465
Kouluvaik. kart. ja hoito 0.2 0.467 0.095 0.35 -0.056 -0.272 0.402 0.164 0.269 0.727
Tiedoll. kasv:n tärkeys -0.169 0.43 0.281 0.082 0.206 0.153 0.118 -0.042 -0.08 0.387
Synn. konflikteja hallintoon -0.333 0.401 -0.146 -0.186 -0.207 -0.02 -0.185 0.09 -0.098 0.422
kalusto 0.141 0.127 0.767 0.053 -0.007 -0.114 -0.041 -0.116 0.106 0.667
opetustilat 0.192 -0.038 0.758 -0.006 0.009 0.087 -0.082 -0.049 -0.038 0.630
sosiaaliset tilat -0.212 0.168 0.717 0.163 -0.003 -0.01 0.002 -0.136 -0.088 0.640
rakennusten kunto 0.08 0.15 0.665 0.124 0.066 0.079 0.242 0.097 0.053 0.568
opetusvälineet 0.148 0.029 0.612 0.107 0.071 -0.262 -0.036 -0.154 0.196 0.547
pihapiiri -0.009 0.171 0.488 -0.096 0.155 0.146 0.352 0.122 -0.078 0.467
ops yhten. tärkeää -0.033 0.037 0.077 0.786 0.172 -0.053 -0.064 0.078 0.036 0.670
opett. koul.taustan yht. tärkeää -0.115 0.026 0.031 0.693 0.204 0.027 -0.034 -0.135 -0.019 0.557
esiopetus pit. järj. samoin -0.117 -0.076 0.212 0.693 -0.09 0.057 0.026 0.141 -0.172 0.605
esiop. kuuluu koulutoimeen 0.33 -0.048 0.079 0.604 -0.11 -0.166 0.005 0.057 -0.339 0.640
oppilaiden terv.hoidon tärkeys 0.2 0.23 0.048 0.588 0.008 0.068 0.078 -0.148 0.377 0.616
esiop. on suuri uudistus 0.123 -0.122 -0.068 0.508 0.244 0.288 -0.063 -0.007 -0.354 0.564
huomattu varh.kasv:n merkitys -0.118 0.212 0.18 0.26 0.67 0.057 0.103 0.032 0.005 0.623
esiop. keh. myös muuta koulua 0.05 -0.155 0.228 0.313 0.551 0.017 0.009 0.193 -0.201 0.558
esiop. lisännyt yhteyksiä 0.062 -0.002 -0.192 0.22 0.536 -0.065 0.038 -0.064 0.126 0.402
paikalliset olosuhteet tärkeitä 0.077 -0.01 0.253 -0.234 0.505 -0.206 -0.077 0.152 -0.141 0.471
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.018 0.19 0.277 0.332 0.455 0.13 -0.054 -0.059 0.034 0.454
esiop tuonut iloa 0.079 0.377 -0.005 0 0.447 0.031 -0.01 -0.133 -0.137 0.386
opettajat vastustavat -0.114 0.218 -0.174 -0.01 -0.422 -0.176 -0.075 0.381 -0.157 0.475
vanhemmat vastustavat 0.054 0.223 0.032 0.08 -0.414 -0.061 -0.333 0.179 0.026 0.379
ong. kart. ja autt. aikaisemmin 0.147 0.279 0.069 0.272 0.404 -0.159 0.171 -0.086 0.058 0.407
järj. herm. vanhempia -0.124 0.067 0.051 0.026 0.098 0.745 0.011 0.211 -0.058 0.636
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Liitetaulukko 8. Jatkuu.
Faktorien lataukset Kom-

munali-
teettiMuuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9

leikki keskeistä 0.193 0.068 -0.118 -0.032 0.047 -0.659 0.057 0.248 0.11 0.570
vanh. tyyt. esiopetukseen -0.184 0.114 0.145 -0.108 0.064 -0.548 0.181 -0.386 -0.215 0.612
liikaa odotusta ja yliarvostusta -0.322 0.027 -0.082 -0.108 -0.203 0.504 0.043 0.12 0.118 0.449
pedag. konsultaation tarve lis. -0.038 0.046 -0.141 -0.04 0.198 0.459 0.016 -0.11 0.419 0.462
vanhemmat vaativat esiop. 0.13 0.23 -0.08 -0.157 0.42 0.421 -0.031 0.073 -0.026 0.462
1. lk ops ja menetelmät siirr. -0.065 -0.036 -0.058 0.215 -0.284 0.376 -0.11 0.19 -0.052 0.328
kyyditys tarvittaessa 0.247 -0.069 0.247 0 0.091 0.285 -0.204 -0.036 -0.067 0.263
ruokailutottumuksen tärkeys 0.119 -0.075 0.073 0.052 -0.033 -0.152 0.799 0.131 -0.088 0.715
käytös ja tapakultt. tärkeää -0.162 0.148 0.05 -0.287 0.059 -0.17 0.676 -0.048 0.009 0.625
turv. kasv. tärkeys 0.097 0.18 0.037 0.048 0.111 0.092 0.595 -0.125 -0.09 0.444
tutk., kokeileva op. keskeistä -0.119 0.269 0.023 -0.194 0.429 -0.172 -0.453 0.243 -0.138 0.622
sos. kasv. tärkeys 0.044 -0.116 -0.107 -0.11 0.278 -0.285 0.345 0.159 0.305 0.435
esiop. hankala järj. 0.006 -0.027 -0.064 -0.023 0.122 0.157 -0.116 0.639 0.124 0.482
opettajille järj. koulutusta 0.332 0.178 0.215 -0.149 -0.007 0.031 -0.314 -0.56 0.185 0.658
esiop. maksaa liikaa -0.102 -0.014 0.027 -0.186 -0.135 0.277 -0.244 0.505 -0.118 0.470
arvostetaan kunnassa 0.125 0.214 0.156 -0.187 0.069 0.101 0.001 -0.485 -0.253 0.435
paljon taloudell. resursseja 0.309 0.16 -0.066 -0.097 0.048 0.06 -0.295 -0.46 -0.057 0.443
järjestäjänä mikä tahansa 0.238 0.009 -0.061 -0.263 -0.094 0.14 0.09 0.369 0.233 0.356
esiop. kuuluu sostoimeen -0.196 -0.142 0.044 -0.2 0.063 -0.025 0.011 0.187 0.599 0.499
ong.rat. ja luov. kehitt. tärkeää 0.033 0.373 0.125 0.008 -0.048 -0.077 -0.083 0.123 0.48 0.416
ilta- ja aamupäivähoito 0.046 0.148 0.084 0.156 -0.039 0.069 -0.299 0.075 0.414 0.328
päätös hallinnosta kunnissa 0.364 -0.083 0.001 -0.199 -0.085 0.016 0.052 -0.003 0.369 0.326
Ominaisarvo 6.407 8.994 7.305 4.746 5.591 1.031 1.553 0.852 1.169 37.647
Kesk. selityssuhde 17 24 19 13 15 3 4 2 3 100
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Liite 15 Pienten koulujen esiopetuksen järjestämistapoja lukuvuonna 
1998-1999

Seurakunta mukana esiopetuksen järjestämisessä

Alajärvi, Alavieska, Artjärvi (pienten lasten koulu 1-3 –luokat, isompien koulu 4-6-luo-
kat), Askainen, Enonkoski (sos.toimi avustaa seurakuntaa), Hankasalmi, Kuortane, Lappi,
Lehtimäki, Muurame (yht. ops), Nastola, Parkano, Pälkäne (+sos.toimi), Salla (+sos.toi-
mi), Soini, Valkeala, Virolahti, Ylikiiminki, Ähtäri

Koulutoimi ja sosiaalitoimi yhdessä

Asikkala (pph:t), Askola, Dragsfjärd, Evijärvi (lo-lto-lastenhoitaja), Halsua, Himanka, Ii,
Karstula, Kempele, Kiuruvesi, Kodisjoki, Lapinjärvi, Lapua, Leivonmäki (+ srk), Lesti-
järvi, Nakkila, Närpiö, Pattijoki, Pudasjärvi (yhdysluokkia myös keskuskoululla), Pukki-
la, Pyhäjoki, Pälkäne, Riihimäki, Savonlinna (Nojanmaan koulu), Suomussalmi (+ MLL),
Taipalsaari (+srk), Tarvasjoki, Viljakkala, Vimpeli, Yli-Ii, Ylivieska

Sisäministeriön kokeiluhanke

Päivähoito kuuluu koulutoimeen, mutta noudatetaan sosiaalipuolen lakeja. Lastentarhan-
opettajat toimivat kouluissa, esikouluryhmät osapäivä- tai kokopäiväryhminä. Esi- ja
alkuopetuksessa yhteinen opetussuunnitelma. Kova pula päivähoitopaikoista.

Espoo – ruotsinkielinen puoli (ei kyläkouluja) – ruotsinkielinen päivähoito- ja ruotsinkie-
linen koulutoimi yhdistynyt ruotsinkieliseksi lapsi- ja opetustoimeksi 1.1.1999. Svenska
dagvården och svenska skolväsendet har sammanslagits till svenska barn-och utbildnings-
väsendet från 1.1.1999.

Kerava (ei kyläkouluja)

Imatra (ei kyläkouluja, E-1-ryhmä)

Esikoulukokeilua aikaisemmin, ei enää

Hausjärvi, Joutseno, Liperi (Käsämön koulu, 2,5 h) Reisjärvi, Taivassalo

Anonut OPM:n lupaa, ei saanut

Elimäki, Laihia, Punkaharju

Esiopetusta koulutoimessa vastustetaan

Loviisa, Virrat (kaikki lapset eivät ole tulleet), Ylitornio (kaikki lapset eivät ole tulleet)

Sos.toimi + srk

Leivonmäki, Lohtaja, Loppi, Loviisa, Muurla, Mänttä, Orimattila, Pertteli, Rautalampi,
Saari, Säkylä, Tampere, Teuva (kunta maksanut srk:lle 200 000 mk päiväkerhotoiminnas-
ta), Toijala, Turku, Vihti, Viitasaari, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä, Äänekoski

Sos.toimi + 4H

Pyhäntä
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MLL

Suomenniemi

Sos.toimi, koulutoimi + MLL yhdessä

Suomussalmi. Yhteinen varhaiskasvatusopetussuunnitelma kaikille alle kouluikäisille.
Myös kyläkouluilla lastentarhanopettaja ja luokanopettaja toimivat yhdessä. ”Tulevai-
suusorientaatio”, yhteiset kokoontumiset ja ohjaava opettaja.

Sos.toimi, koulutoimi + srk

Taipalsaari. ”Sujuvaa sekamelskaa”, luovuttu tiukasta reviiriajattelusta. Yhteistyö luovaa
ja vapaamuotoista. Seurakunta pitänyt uskontotunnit. Esiopetus hoidettu erillisissä ryh-
missä kyläkouluissa. Kaikki tahot olleet tyytyväisiä. Leivonmäki, yhteistyöhön ollaan
hyvin tyytyväisiä. Erillisryhmässä taajamassa yhtenä päivänä seurakunnan ohjaaja, kahte-
na lastentarhanopettaja. Muuramessa ja Sallassa kaikilla yhteinen esiopetussuunnitelma.
Pälkäne, koulutoimi järjestänyt esiopetuksen, mutta sosiaalitoimi järjestänyt iltapäivähoi-
don ja seurakunta pitänyt aamunavauksia kouluilla ja järjestänyt myös kerhotoimintaa.

Päivähoito esioppilaille 

Askola, päivähoidon henkilökunta ”kouluavustajana”. Esiopettaja iltapäivisin mukana
päivähoidon ryhmässä. Asikkala, yhteistyötä kahdessa yhdysluokassa ja perhepäivähoito-
paikassa. Pori, erillisluokissa luokaton 6-8-vuotiaiden opetus, päiväkodit huolehtivat
muusta päivän osasta (ei kyläkouluja). Tarvasjoki, perhepäivähoidon ohjaajat auttoivat
esiopetusryhmän ollessa jaettuna. Ylivieska, perhepäivähoitajat mukana koululla. 

Ei koulutoimessa, silti paljon yhteistyötä koulun kanssa

Anjalankoski, Hämeenkoski, Imatra, Iniö, Jaala, Juupajoki, Jämijärvi, Kangaslampi (ei
yhdysluokkia), Kodisjoki, Kuorevesi (yhdysluokissa), Kärsämäki (kyläkoulujen kanssa),
Lammi, Lempäälä, Liljendal, Lohtaja, Masku, Mietoinen, Naantali, Peräseinäjoki, Savon-
linna (Nojanmaan koulu, kaupungin oma kokeilu), Sumiainen, Taipalsaari, Vaasa, Var-
paisjärvi

Ei koulutoimessa, srk ja kunta yhdessä

Askainen, Helsinki (0-1 lk; peruskoulurakenteen kehittäminen), Hyrynsalmi, Kokemäki
(niillä alueilla, joissa ei muuten esiopetusta), Kontiolahti, Kärsämäki, Lappi, Toivakka

Yhdysluokkia isoilla(kin) taajaman kouluilla tai kunnan ainoassa koulussa

Kiikoinen, Imatra, Lahti, Pori (luokaton 6-8-vuotiaat), Pudasjärvi, Ullava, Vahto, Velkua,
Uukuniemi

Esiopetus yhdysluokissa myös taajaman ryhmissä kyläkoulujen ohella:

Lapinjärvi (3 ryhmää, lo+lto), Laitila (yhdysluokka, lto), Lappajärvi (yhdysluokka,
lo+lto), Lestijärvi (yhdysluokka, lo+lto), Pyhäjoki (yhdysluokka, lo+lto), Ranua (yhdys-
luokka, lo), Riihimäki (yhdysluokka)
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Osittainen opetus yhdysluokissa

Askainen (1-2 –kotiluokankanssa yksi päivä 4 h yhdessä, esim. li ja mu, muuten 15 h 4
päivänä erikseen lto), Evijärvi (yhteisiä tunteja, 1 tai 1-2 luokat ), Halsua (yhteisiä tunte-
ja 1-2 -luokat), Hämeenkoski (yhteisiä tunteja 1. luokan kanssa), Kuorevesi (yhteisiä tun-
teja 1-2-luokissa), Lestijärvi (yhteisiä tunteja 1-2-luokat), Liljendal (yhteisiä tunteja 1.
luokan kanssa taajamassa, kyläkouluissa esioppilaat kerran viikossa), Närpes (yhteisiä
tunteja 1-2 luokkiin osalla ryhmistä), Pälkäne (yhteisiä tunteja 1-2 luokat), Särkisalo (tun-
teja 1-2 –luokan kanssa ainoassa koulussa), Toholampi (yhteisiä tunteja 1-2 –luokkien
kanssa), Ullava (1-2-luokkien kanssa, lto ja lo), Vihanti, Viljakkala, Vimpeli (ajoittain, lo
ja lto)

Koulutoimi + kansalaisopisto

Vilppula (steinerpedagoginen ”metsäkoulu”)

Esiopetus erillinen tulosyksikkö

Kiukainen (ei kuulu vuosiluokkaopetukseen), Jaala (yksi koulu järjestää itse)

Kyläkoulujen tulevaisuus huolestuttaa

Multia, Rautavaara, Siikainen

Saamenkieli

Utsjoki

Ruotsinkieli

Vantaa: kaikki ruotsinkieliset päässeet esikouluun. 2 kyläkoulua. Niitä on verrattu sivuky-
liin ja esiopetuslupa myönnetty lasten ruotsin kielen, tulevan koulukielen, parantamisek-
si. Lapset tulevat esikouluun usein kaksikielisestä perheestä. Varkaus, 1 koulu (47 oppi-
lasta, luokat 0-6)

Esiopetusta normaalikoululla (on myös muissa normaalikouluissa, mutta vain näillä paik-
kakunnilla kyselyyn vastaaja mainitsi)
Kajaani, Vasa övningskola

Pienten koulujen esiopetuksen lisäselvitystä kunnittain

Alajärvi:

Seurakunta mukana esiopetuksen järjestämisessä, srk:n ohjaaja apuna yhtenä koulupäivä-
nä.

Alavieska:

Kyläkouluille ostettiin srk:n kerho-ohjaajilta tunteja.

Artjärvi:

yksi koulu jaettu; pienet lapset eri koulussa, 1-2-3-luokat, toisessa koulussa 4-5-6-luokat.
Esiopetusta kyläkouluissa sekä 1 erillis- että 1 yhdysluokkaryhmässä.

Asikkala (os. Vääksy):
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kaksi yhdysluokassa, kaksi perhepäivähoidossa ja kokeiluna yhteistyössä henkilöstön ja
tilojen yhteiskäyttö

Askola:

Päivähoidon henkilökunta ”kouluavustajana”. Esiluokan opettaja iltapäivisin mukana päi-
vähoidon ryhmässä.

Enonkoski:

Seurakunnan esikouluryhmä kaikille esikouluikäisille lapsille kokoontuu 2 x viikossa.
Toimintaa ohjaa 2 lastentarhanopettajaa. Sosiaalitoimi avustaa ko. toimintaa rahallisesti
30 000 mk/vuosi.

Enontekiö:

Kaikissa 7 koulussa yhdysluokat esiopetukseen. Erotin 6 koulua kyläkouluiksi, vastaajan
mielestä kaikki koulut kyläkouluja.

Espoo:

Suomenkielisellä puolella esiopetuslupa. Ruotsinkielisellä puolella päivähoito kuuluu
koulutoimeen; sisäministeriön kokeiluhanke. Yhteistoimintaa koulujen kanssa. Lapset
kokopäivähoidossa, puolet esiopetusta 6-vuotiaille. Ltot ja avustajat ohjaavat.

Evijärvi:

Yhdysluokkaa ja erillisluokkaa vaikea määritellä, koska esiopetusryhmät välillä omana
ryhmänään, välillä 1- luokkien tai 1-2-luokkien yhteydessä viikon aikana. Pienimmässä
Särkikylän koulussa lo kahtena päivänä apuna ja yhden päivän luokanopettaja pitää yksi-
nään. Lahdenkylän koululla lo apuna koko ajan, joten yhteinen päivä pidetään vain 1 ker-
ran viikossa. Myöskin kirkonkylän ryhmä on yhtenä päivänä viikossa 1. luokan kanssa.

Halsua:

Ylikylän koulussa esiopetuksesta vastanneet sekä lo että lastenhoitaja. Erillisluokan ja
yhdysluokan määrittely vaikeaa, koska oppilaat olleet omana ryhmänään osan tunneista ja
osan yhdessä 1-2 –luokkien oppilaiden kanssa. Yhteistyötä ollut mm. liikunta, musiikki ja
satutuokioina, erilaisia teemoja, juhlien ohjelmat, retkiä, perhekirkko, nukketeatteria, kir-
jastotunti joka toinen viikko ja työskentely eri oppiaineiden tunneilla. Lastenhoitaja on
ollut myös sosiaalitoimen antamassa esiopetuksessa puolet viikosta yhdessä lastentarhan-
opettajan kanssa. Suunnittelutyötä kaikki kolme ovat tehneet yhdessä.

Hankasalmi:

Kustannuksia jaettiin, yhteistä koulutusta ja suunnittelua. Yhteisiä ohjaajia, koulu ja srk
ja tiloja seurakunnalta. 

Hartola:

Oppilaat käyttävät kouluilla olevia ”kiertävän päiväkoti Karusellin” tiloja ja leikkikaluja
toisinaan. Päiväkoti Karuselli toimii kerran viikossa 1-5-vuotialle lapsille kyläkouluilla.

Hausjärvi:
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kolme vuotta ollut aikaisemmin omana kokeiluna 3-opettajaisessa koulussa 2 päivänä 5
tuntia. Aloite tullut vanhemmilta.

Himanka:

Esiopetuspäivinä lto siirtyi päiväkodista koululle esiopetuksen opettajaksi.

Hämeenkoski:

(ei koulutoimessa, silti paljon yhteistyötä koulun kanssa. 50 prosenttia tunneista yhteisiä,
koulutoimi tarjoaa ruuan, tilat ja materiaalin.)

Hämeenlinna:

ei kyläkouluja, koululykkäyslapset esiopetuksessa omana ryhmänään erityisluokanopetta-
jan ohjauksessa.

Ii:

lto apuna

Imatra:

ei OPM:n lupaa, vuosittain uudelleen järjestelyt, esim. E-1-ryhmä, ei kyläkouluja

Jämijärvi, - ei OPM:N lupaa. Sosiaalitoimen ja koulutoimen yhteistyö, koulutoimessa 2
ryhmää esiopetuksessa, 1 päiväkodissa. Koulupäivän jälkeen 2-4 tuntia. Opettajan palkka
karhutaan sosiaalitoimesta. Koulutulokkailla palaveri, jossa esiopettaja ja lto yhteistyössä,
ei muuten. Esiopetusta ei ole yhdysluokissa.

Kangaslampi:

ei OPM:n lupaa, lto 2 kyläkoululla 2 x 16 h, tuntiopettajana koulutoimessa.

Karstula:

kyläkouluilla yhteinen resurssiopettaja, lto

Kempele:

OPM:N lupa 20 oppilaalle. Jos kyläkoulun piiristä ei täyteen, sosiaalitoimi osoittanut ryh-
män täydennyksen 20 oppilaaseen.

Kerava:

ei OPM:n lupaa. Päivähoito kuuluu koulutoimeen, noudatetaan sos.puolen lakeja. Lasten-
tarhanopettajat 6 koulussa, esikouluryhmä osapäivä- tai kokopäiväryhmänä, esi- ja alku-
opetuksessa yhteinen ops. Hillitön pula päivähoitopaikoista. Imatralla ja Espoon ruotsin-
kielisellä puolella sama malli.

Keuruu:

muu yhteistoiminta ”muiden sidosryhmien” kanssa (?)

Kiikoinen:
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ei kyläkouluja, esiopetus koulutoimessa, E-1-luokassa lo+lto+avustaja. Viimeksi maini-
tut sosiaalitoimen alaisia, toimivat esiopetuksen lisäksi muun ajan normaalisti omissa
sos.toimen tehtävissään.

Kiukainen:

kyläkoulumääritelmä? Esiopetus erillisissä ryhmissä: erillinen tulosyksikkö, omat opetta-
jat, ei kuulu kyläkouluopetukseen eikä vuosiluokkaiseen luokanopetukseen.

Kiuruvesi:

viidellä kyläkoululla esiopetus kiertävän päiväkodin yhteydessä E-2 luokkaryhmien ohel-
la

Kivijärvi:

OPM:n lupa. Esiopetus koulutoimessa päiväkodin yhteydessä. Kaikki kyläkoulut lakkau-
tettu.

Kodisjoki:

12 viikkotuntia, 2 p erillisenä ryhmänä, 1 pvä yhdessä koulutoimessa ainoassa kunnan
koulussa (= kyläkoulussa?)

Kokemäki:

Seurakunnan esiopetusta niillä kunnan alueilla, joilla ei muuta esiopetusta. Koulutoimi;
haja-asutusalue, taajama; sosiaalitoimi.

Kontiolahti:

ei kyläkouluissa, srk:n kerhossa 60 lasta, 3 kerhoa a 6 h/vko.

Kuorevesi (os. Halli):

päivähoidon 6-vuotiaat olivat 1 x viikossa 4-5 h 1-2-luokkien opetuksessa 2 kyläkoulus-
sa. Molempien koulujen läheisyydessä ryhmäperhepäiväkoti. Ei esiopetusta muuten kou-
lutoimessa.

Kuortane:

srk piti päiväkerhoja kyläkouluilla (esiopetus yleensäkin kyläkouluilla)

Kuusamo:

esiopetuksesta kyläkouluilla vastaa pääasiassa päivähoitojärjestelmä koulun tiloissa, vain
yhdessä kyläkoulussa yhdysluokassa

Kärsämäki:

seurakunnan kerhotoimintana 3 kyläkoululla, ei koulutoimessa

Lahti:

ei kyläkouluja, mutta esiopetusta annetaan yhdessä yhdysluokassa.

Laihia:
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kunta anonut kahdesti OPM:stä esiopetuslupaa, ei saanut

Lapinjärvi:

kyläkouluilla apuna lto, esioppilaat yhdysluokissa

Lappajärvi:

kaikki esiopetusryhmät yhdysluokissa

Lappi:

seurakunta järjestää niissä sivukouluissa kerhoja, joissa ei ole esiopetusta koulutoimessa

Lapua:

kyläkoulumääritelmä hieman tulkinnallinen. Kyläkoulujen esiopetus koulutoimen vas-
tuulla. Osan opetuksesta antoi kiertävät opettajat, toinen lo, jolla myös lto-kelpoisuus ja
toinen lto. Lisäksi palkattu osapäivätoiminen (11vt) lto tuntiopettajaksi.

Lehtimäki:

Esiopetus 4kyläkouluissa, lisäksi 1 koululla srk piti yhdellä kyläkoululla 1-2 h kerhon
kerran viikossa, johon esikoululaiset saivat osallistua maksua vastaan, koulu maksoi osal-
listumismaksun.

Leivonmäki:

ei OPM:n lupaa, silti järjestää, yhteistyötä sosiaalitoimen ja srk:n kanssa, ollaan tyytyväi-
siä. Erillisryhmässä taajamassa 1 päivänä srk:n ohjaaja, kahtena lto.

Lempäälä:

ei koulutoimessa, mutta kahdessa kyläkoulussa kuusivuotiaat olleet yhden päivän viikos-
sa alkuopetusryhmässä. Sosiaalitoimi maksanut materiaalin 1000 mk/vuosi.

Lestijärvi:

Toisella kyläkoululla muutama esioppilas ja pieni alkuopetusluokka kokonaan luokan-
opettajan opetuksessa. Toisella kyläkoululla esiopettajana toimi lastenhoitaja, mutta osa
tunneista oli yhteisiä alkuopetusluokan kanssa, jolloin vastuussa oli luokanopettaja.

Liljendal:

esiopetus sosiaalitoimessa, esiopetusryhmä jaettiin 2 pienempään ryhmään, jotka molem-
mat kävivät kerran viikossa koulussa ja olivat mukana ekaluokan tunneilla, ruotsinkieli-
siä. Kyläkoulussa esioppilaat kävivät kerran viikossa.

Liperi:

Käsämön koululla 2,5 h viikossa. Johtajaopettaja oli sitä mieltä, että ei jatketa palkka ym.
seikkojen vuoksi.

Lohtaja:

ei esiopetusta koulutoimessa, mutta kyläkouluissa sosiaalitoimen 1x vko ja seurakunnan
järjestämänä 1x vko.
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Loviisa:

esiopetusta koulutoimessa vastustavat lastentarhanopettajat ja vanhemmat. Vastaajan mie-
lestä kunnan 6-vuotiaista saa laadullisesti 50%:sta esiopetusta, 100 % saavia.

Multia:

esiopetus koulutoimessa. Suunnitteilla tiivistäminen ongelmana esikouluasioiden epäsel-
vyys ja hallitusohjelma. Kyläkoulujen tulevaisuus!

Muurame:

yhteistä opsia noudattaa srk, sos.toimi ja koulutoimi

Nakkila:

Esiopetus koulutoimessa. Kouluavustajan palkka yhteistyössä. Aamupäivä kouluavustaja-
na ja iltapäivä päivähoitajana. Yhteiset tilat koulu- ja sosiaalitoimella.

Nastola:

lapset kävivät myös srk:n kerhossa.

Närpiö:

ei OPM:N lupaa. Yhteistyö sosiaalitoimen ja koulutoimen kesken. 7 esikouluryhmää. 2
koulussa yhteistyötä 1. ja 2. luokkien kanssa. 6 kyläkoulussa. Puhuttiin ruotsia, koska ei
ollut vastannut suomenkieliseen kyselylomakkeeseen.

Orivesi:

yhteistyö ”kevyttä keskustelua”

Parkano:

erillinen selvitys mukana, jossa kouluittain esiopetuksessa olevien oppilaiden lukumäärät
sekä 1-2-luokkien oppilasmäärät. Yhteinen opetussuunnitelma sosiaalipuolen kanssa.
Kylillä ollut jonkin verran seurakunnan järjestämää esiopetukseen niveltyvää kerhotoi-
mintaa.

Pattijoki:

luokanopettajan apuna lto

Pori:

OPM:N lupa, erillisluokissa luokaton kokeilu 6-8-vuotiaat, lo + lto, koulu hoitaa opetuk-
sen, päiväkodit muun osan päivästä. Ei kyläkouluissa.

Pudasjärvi:

Isoillakin kouluilla yhdysluokkia, 0-1 lk ja 0-2 lk.

Lto:lla sijainen.

Pukkila:
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OPM:N lupa, kirkonkylässä 1, 5 työntekijää + sos.kasvattaja sos.puolelta; yhteistyötä.
Lto:n työaika oli klo 16 asti. Osapalkka koulutoimessa lto:lle.

Punkaharju:

OPM:N lupaa ei saatu 98-99, lupa oli 97-98. Tullaan järjestämään porrastetusti omalla
rahoituksella. Ensin yhdellä kyläkoululla.

Pyhäjoki:

Kaikilla kyläkouluilla avustajana ”esikouluohjaaja”

Pyhäntä:

Sosiaalitoimella, mutta myös Pyhännän 4H järjestää.

Pälkäne:

OPM:N lupa. Kahdessa kyläkoulussa, osittain erillisenä, osittain yhdysluokassa. Seura-
kunnan aamunavaukset ja kerran viikossa kerhotoimintaa. Sosiaalitoimessa iltapäivähoi-
don järjestäminen.

Reisjärvi:

Pari vuotta sitten järjestetty, nyt ei.

Riihimäki:

Yhteinen ops. Kahdessa koulussa toimii luokanopettajan lisäksi perusturvatoimen palk-
kaama lastentarhanopettaja.

Salla:

ops, sos.toimi, koulutoimi ja srk

Savonlinna:

ei OPM:n lupaa, kaupungin oma kokeilu Nojanmaan koulussa. Lo ja lto yhdessä, 30
oppilasta. 

Siikainen:

Esiopetuksella haluttu tukea koulujen säilymistä. Haluttaisiin nyt lastentarhanopettajan
virka, ei rahaa.

Soini:

srk:n kerho osa esiopetusta. Kirkonkylällä esikouluryhmä toimii päiväkodilla. Koulutoi-
mi ostaa palvelun sosiaalitoimelta.

Suomenniemi:

Ei koulutoimessa, palvelu ostetaan MLL:ltä.

Suomussalmi:

OPM:N lupa, sos.toimi, koulutoimi ja MLL. Yhteinen varh.kasv.ops pari vuotta sitten. Ei
esiopetusta, vaan varhaiskasvatusta eli ops kaikille alle kouluikäisille. Myös kyläkoululla
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yhdistelmä lto/lo. Ohjaava opettaja, yhteiset kokoontumiset. Koulutoimenjohtajan
mukaan parhaiten hoidettu koko Suomessa. Tulevaisuusorientaatio.

Taipalsaari:

ei kai OPM:n lupaa. Esiopetus järj. hallinnonalojen yhteistyöllä, luovuttu tiukasta reviiri-
ajattelusta. Sujuvaa sekamelskaa, joka on luovaa ja vapaamuotoista. Perusturvaltk yhteis-
työssä päivähoidon ja koulutoimen kanssa. Kyläkouluissa erillisissä ryhmissä. Srk uskon-
totunnit. Tulokset olleet hyviä ja kaikki tahot olleet tyytyväisiä. 

Taivassalo:

aikaisemmin ollut koulutoimessa, ei nyt.

Tarvasjoki:

Päivähoito samoissa tiloissa osalla lapsista. Perhepäivähoidon ohjaajat auttoivat ryhmän
ollessa jaettuna.

Teuva:

kunta maksanut seurakunnalle n. 200 000 mk/vuosi, päiväkerhotoiminta. Sosiaalitoimen
kanssa yhteinen ops. Ei koulutoimen yhteydessä.

Toholampi:

esiopetus yhteistyössä 1-2-luokkien kanssa, vaikka jokaisella koululla oma ryhmä ja oma
opettaja.

Toivakka:

kerhotoimintana yhdessä srk:n kanssa, kunnan nuoriso-ohjaaja pitää.

Ullava:

ei kyläkouluja, mutta esiopetusta 2 yhdysluokassa. Lo ja lto toimivat yhdessä.

Utsjoki:

saamenkielisiä ala-asteita Karigasniemi ja Utsjoki, samalla suomenkielisiä. Voi valita kie-
len. Esiopetus koulutoimessa.

Uukuniemi:

Ainoa koulu kyläkoulutyyppinen. Kouluavustaja piti käytännössä esiopetuksen erillises-
sä tilassa. E-2-luokka 22 oppilasta.

Vaasa:

valtion harjoittelukoulu, Vasa övningskola järj. esiopetusta 15 lapselle. Muuten sosiaali-
toimi. Lähikoulu-lähipäiväkotiyhteistyö + yhteinen ops. Alueellinen yhteistyö, ala-asteet
ja päiväkodit, opettajilleen yhteistoimintaa, yhteinen koulutustarjotin, pedagoginen tarjo-
tin, arviointi.

Valkeala:
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esiopetusta koulutoimessa, yhteinen ops, srk:lla kerho kyläkouluilla ja osaksi oppilaat oli-
vat myös kerhon puolella (eettisen kasvatuksen osuus)

Vanda:

kaikki ruotsinkieliset pääsee, samoin erityislapset. OPM:n lupa. ”Tukilapsia” ei kovin
paljon. E-2-luokka = joustoluokka yhdellä ala-asteella. Työryhmä miettii 6-vuotiaiden
asemaa, kaikki koulutoimen alle. Kyläkouluja 2, joissa annetaan esiopetusta; Kyrkoby ja
Västersundom. Verrattu sivukyliin ja esiopetuslupa myönnetty aikoinaan siksi, koska lap-
silla huono ruotsin kielen taito. Haluttu parantaa koulukieltä. Lapset tulevat usein 2-kieli-
sestä perheestä. 

Velkua:

kunnan ainoassa koulussa yhdysluokkaopetuksessa

Viitasaari:

ei koulutoimessa, kyläkouluilla srk:n ja sosiaalitoimen yhteiset kerhot 4-6-vuotiaille.

Viljakkala:

koulutoimen ja perusturvatoimen yhteinen esiopettaja. Koulutoimessa luokanopettajan
apuopettajana kolme kertaa viikossa.

Vilppula:

kansalaisopisto järjestää koulutoimessa maksujen takia yhdessä kyläkoulussa. Steiner
pedagoginen koulu 6/20 oppilasta. Metsäkoulu, onnistunut hyvin. Muuten sosiaalitoimi.
Ei OPM:n lupaa.

Vimpeli:

kaikilla kyläkouluilla käytössä lto + kouluavustaja.

Virolahti:

kunnan ja srk:n työntekijät tekevät kotikäyntejä lapsen 5-vuotispäiville. Yhteisiä työnte-
kijöitä.

Virrat:

kaikilla 8 kyläkoulun eskarilaisilla mahdollisuus, mutta esikoulua pidettiin 5 kyläkoulus-
sa.

Yli-Ii:

päiväkodista kuljetettu siellä hoidossa olevat lapset esikouluun (n. 500 m) Ennen esikou-
luun tuloa kartoitusta esikouluun tulevista lapsista, esim. jökeen jäänyt, vammainen.

Ylikiiminki:

Seurakunnan nuorisotyöntekijä opetti E-2-luokkien ryhmille uskontoa.

Ylitornio:

esikoulutulijoita ei ollut kuin yhdessä kylässä.
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Ylivieska:

Luokan yhteydessä annettavassa esiopetuksessa oppilaat olivat perhepäivähoidossa. Las-
ten mukana koululla perhepäivähoitaja.

Ähtäri:

Yhdellä kyläkoululla srk:n kerhopäivänä esioppilaat mukana ryhmässä. Päiväkodin ope-
tus esioppilaille taajamassa myös ilmaista.
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Liite 16 Kolmannen vaiheen vanhempien kysely, 9 faktorin varimax-
ratkaisu

Liitetaulukko 9. Vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin
varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommu-
Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 naliteetti
käytös ja tapa-
kultt.tärkeää

0.700 0.019 0.125 0.022 0.010 0.087 0.025 0.134 -0.302 0.624

kest. keh:n tärkeys 0.670 0.029 0.017 0.019 0.000 -0.034 0.035 0.002 0.204 0.494
ong.rat ja luov. 
kehitt. tärkeys

0.629 0.140 0.084 0.004 0.005 0.115 0.150 -0.007 0.025 0.459 

ruokailutottumuk-
sen tärkeys

0.616 0.057 0.114 0.155 0.123 0.131 -0.033 0.203 -0.064 0.498 

kouluvaik. kart. ja 
hoito

0.604 0.144 0.010 0.090 0.063 0.067 -0.019 -0.004 0.036 0.404

turv. kasv. tärkeys 0.595 0.029 0.113 0.057 -0.004 0.186 -0.055 0.105 0.105 0.430
sos. kasv. tärkeys 0.585 0.106 0.086 -0.007 0.015 0.061 0.075 0.043 -0.329 0.480 
kansainvälisyys 0.574 0.055 -0.011 -0.027 0.026 -0.029 0.051 -0.051 0.258 0.407 
taideaineiden tär-
keys

0.519 0.015 0.032 0.007 -0.022 -0.048 0.062 -0.029 0.124 0.294

tiedoll. kasv:n tär-
keys

0.462 0.169 0.143 -0.022 0.141 0.128 0.025 -0.041 -0.026 0.302

ma luku ja ki-taito-
jen tärkeys

0.452 0.195 0.175 -0.009 0.058 0.186 0.015 0.013 0.058 0.314 

oppilaiden terv.hoi-
don tärkeys

0.410 0.120 0.053 0.206 0.083 -0.018 -0.073 0.101 0.394 0.406

kalusto 0.192 0.855 0.058 0.063 -0.053 0.073 -0.018 0.008 0.074 0.789 
opetustilat 0.131 0.799 0.079 -0.024 -0.027 0.058 0.006 0.041 -0.035 0.669 
sosiaaliset tilat 0.052 0.767 0.067 -0.024 -0.013 -0.029 0.069 0.168 -0.010 0.631 
rakennusten kunto 0.071 0.693 0.032 -0.079 0.023 0.016 0.032 0.227 -0.020 0.546 
opetusvälineet 0.284 0.646 0.196 0.151 -0.088 0.147 0.045 0.015 0.029 0.592 
hallintosuhteet 
esiop:n järjest.

0.111 0.147 0.706 0.084 0.054 0.222 0.031 -0.001 0.083 0.600

esiop:n järj.:n 
yhteistyö

0.143 0.064 0.577 -0.031 -0.042 0.108 -0.026 0.018 0.020 0.374 

esiopettajien kri-
tiikki huomioon

0.122 0.116 0.538 0.053 -0.043 0.121 0.008 0.046 -0.010 0.339

päätös hallinnosta 
kunnissa

-0.026 0.001 0.506 0.007 0.064 -0.022 0.095 0.043 0.013 0.273

lasten tasavertai-
suus tärkeää

0.206 0.103 0.373 0.165 0.090 0.278 -0.044 0.036 0.001 0.309 

yhteistyö koteihin 0.222 0.033 0.308 0.125 0.175 0.178 0.128 0.013 -0.067 0.244
kyyditys järjestetty 0.091 0.010 0.128 0.911 0.005 0.095 0.000 0.033 0.034 0.866
kyyditys tarvittaessa 0.094 0.041 0.071 0.857 0.038 0.152 0.045 0.048 0.119 0.793 
avustavan hen.kun-
nan määrä

0.200 0.301 0.038 0.323 -0.015 0.279 0.017 0.187 0.021 0.35

opett. koulu.taustan 
yht. tärkeää

0.034 -0.006 0.098 0.036 0.698 -0.123 0.016 0.021 0.116 0.529

ops yhtenäisyys tär-
keää

0.000 -0.003 0.032 -0.005 0.694 -0.109 0.031 -0.061 0.132 0.517

oma ops esiopetuk-
seen

0.065 -0.006 -0.057 -0.050 0.465 -0.033 0.045 -0.089 0.020 0.238

ong. kart. ja autt. 
aikaisemmin

0.116 -0.021 0.034 0.013 0.364 0.194 0.107 0.019 -0.110 0.209 

eurooppal. identi-
teetti tärkeää

0.081 0.006 0.048 0.021 0.340 0.239 0.199 -0.015 0.253 0.286

esiop. kuuluu koulu-
toimeen

0.010 -0.054 0.209 0.246 0.277 0.060 0.118 -0.033 -0.074 0.208 
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Liitetaulukko 9. Jatkuu.
Faktorien lataukset Kommu-

Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 naliteetti
järjestäjänä mikä 
hyvänsä

0.035 0.113 0.035 -0.174 -0.207 0.060 0.041 -0.039 0.035 0.093

vanh. tyyttyväisiä 
esiopetukseen

0.254 0.156 0.254 0.122 -0.029 -0.013 -0.060 0.082 -0.038 0.514

järj. herm. vanhem-
pia

-0.029 -0.050 -0.120 -0.020 0.096 0.577 0.013 -0.025 -0.006 0.293 

arvostetaan kun-
nassa

0.166 -0.027 0.266 0.148 0.033 -0.514 0.001 0.047 0.043 0.332 

opettajan suht. 
myönt. esiopet

0.272 0.131 0.088 -0.035 0.055 0.453 0.257 0.005 -0.037 0.316

järj. hankalaa talou-
dell. kust.

-0.022 -0.068 -0.007 -0.174 0.067 0.382 -0.096 0.032 0.030 0.137 

vanhemmat vaativat 
esiop.

0.083 -0.030 0.075 0.012 0.197 -0.293 0.130 0.011 0.042 0.125 

paikalliset olosuh-
teet tärkeitä

0.062 0.035 -0.013 0.014 -0.034 0.233 0.067 0.003 -0.074 0.033

tutk. kokeileva opp. 
keskeistä

0.079 0.030 0.133 -0.014 0.107 -0.128 0.937 -0.010 0.036 0.915

lasten oma tek. ja 
valinnat tärkeitä

0.031 0.049 0.008 0.054 0.136 -0.012 0.552 0.051 0.007 0.336

pihapiiri 0.064 0.405 0.130 0.079 -0.104 0.058 0.036 0.685 0.034 0.677 
ympäristön viihtyi-
syys

0.150 0.427 0.077 0.075 -0.119 0.063 0.063 0.675 -0.005 0.693

atk ja viestintäkasv. 
tärkeys

0.432 0.010 0.088 0.208 -0.016 0.042 0.106 -0.057 0.463 0.467 

esiopetus kuuluu 
sosiaalitoimeen

0.132 0.037 -0.068 -0.049 -0.001 0.007 0.083 0.013 0.346 0.177

ilta- ja aamupäivä-
hoito

0.279 0.062 -0.056 0.023 0.071 0.156 -0.054 0.123 0.317 0.226

1. lk ops ja menetel-
mät siirr.

-0.050 -0.056 0.103 0.018 0.087 0.129 -0.035 -0.031 0.291 0.126 

Ominaisarvo 11.95 8.79 8.97 7.63 8.84 9.93 10.20 10.76 11.55 88.64 
Keskinäinen 
selityssuhde 13.48 9.92 10.12 8.61 9.97 11.20 11.51 12.14 13.03 100
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Liite 17 Kolmannen vaiheen vanhempien kyselyn eri ryhmien 
faktorien varimax-ratkaisut

Liitetaulukko 10. Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruu-
den ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu, 48 muuttujaa.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
ruokailutottumuksen tärkeys 0.867 -0.056 0.012 0.056 -0.036 -0.006 0.006 0.028 0.010 0.760
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.819 -0.090 0.067 0.173 0.123 0.045 0.095 0.072 -0.005 0.745
sos.kasv. tärkeys 0.636 0.179 -0.006 0.261 -0.026 -0.128 -0.029 -0.031 0.198 0.562
turv. kasv. tärkeys 0.509 0.091 -0.054 0.128 0.126 0.019 0.055 0.009 0.012 0.306
ong. kart. ja autt. aikaisemmin 0.447 0.090 0.048 -0.172 0.099 0.023 -0.082 -0.292 -0.004 0.343
tiedoll. kasvatuksen tärkeys 0.430 -0.046 0.375 0.099 0.293 -0.132 -0.029 0.028 -0.112 0.455
ong. rat. ja luov. kehitt. tärkeys 0.383 0.254 0.217 0.182 0.081 -0.012 -0.056 0.196 0.225 0.391
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.378 0.185 0.148 0.012 0.058 -0.205 -0.057 0.159 -0.132 0.291
opett. suht. myönt. esiopetukseen 0.362 0.165 0.163 0.173 0.109 0.043 0.039 0.049 -0.089 0.240
kalusto 0.171 0.830 0.147 0.063 -0.043 -0.070 -0.010 0.034 -0.010 0.752
opetustilat 0.104 0.778 0.034 0.073 0.042 -0.006 -0.024 0.052 0.069 0.632
opetusvälineet 0.113 0.752 0.220 0.172 0.013 0.145 0.015 0.152 0.363 0.833
sosiaaliset tilat -0.013 0.742 0.000 -0.048 -0.102 -0.090 0.117 0.060 -0.212 0.634
rakennusten kunto 0.007 0.632 0.017 -0.004 0.056 -0.116 0.339 -0.040 -0.202 0.574
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.120 0.080 0.762 0.091 -0.055 0.132 -0.019 0.191 0.060 0.670
järj. herm. vanhempia -0.009 -0.038 -0.744 0.082 0.048 -0.112 -0.077 0.143 0.084 0.611
arvostetaan kunnassa 0.014 0.068 0.614 0.044 0.227 0.057 0.138 0.030 -0.034 0.460
järj. hankalaa taloud. kustann -0.084 -0.090 -0.531 -0.034 0.093 -0.081 0.126 -0.092 -0.089 0.346
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.030 0.058 0.480 0.051 0.280 0.051 0.019 0.371 -0.106 0.468
atk ja viestintätaitojen tärkeys 0.097 0.043 0.195 0.608 -0.090 -0.148 0.161 0.141 0.281 0.574
kansainvälisyys 0.248 0.021 0.057 0.585 -0.059 0.006 0.033 0.021 0.031 0.413
taideaineiden tärkeys 0.14 0.07 -0.16 0.58 0.11 0.23 -0.01 0.08 -0.08 0.472
kest. kehityksen tärkeys 0.283 -0.115 -0.169 0.555 0.017 0.019 0.077 0.219 0.015 0.485
eurooppal. identiteetin tärkeys -0.136 0.145 0.109 0.473 0.140 0.011 -0.227 -0.042 0.036 0.349
kouluvaik. kart. ja hoito 0.329 0.232 -0.025 0.451 -0.058 -0.014 -0.182 0.134 -0.088 0.428
vanhemmat vaativat esiopetusta 0.118 0.054 -0.011 -0.392 -0.065 -0.038 -0.287 0.260 -0.003 0.326
aamu- ja iltapäivähoito 0.092 0.149 0.177 0.376 -0.006 -0.313 0.007 -0.075 -0.296 0.394
oppilaiden terv.hoidon tärkeys 0.121 -0.031 0.187 0.300 0.170 0.026 -0.148 -0.074 -0.018 0.198
päätös hallinnosta kunnissa 0.141 -0.046 0.046 -0.060 0.552 0.072 -0.007 0.131 0.106 0.366
lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä 0.130 0.072 0.079 -0.004 0.543 0.271 -0.079 -0.380 0.274 0.623
1. lk ops ja menetelmät siirretään 0.010 -0.051 -0.017 0.095 0.532 -0.105 -0.066 0.038 -0.104 0.323
hallintosuhteet esiop:n järjestämi-
sessä hyvät

0.115 0.091 0.344 0.000 0.482 -0.058 0.077 0.360 -0.139 0.530

opett. koul.taustan yht. tärkeys 0.188 -0.059 -0.081 0.288 0.315 0.147 -0.307 0.092 -0.213 0.397
kyyditys järjestetty -0.048 -0.077 0.385 0.076 0.020 0.854 0.065 0.079 -0.126 0.919
kyyditys tarvittaessa -0.048 -0.084 0.391 0.139 0.003 0.773 0.148 0.144 -0.105 0.833
pihapiiri 0.198 0.351 0.007 -0.037 0.209 0.053 0.753 0.124 -0.071 0.797
ympäristön viihtyisyys 0.122 0.263 -0.009 0.075 -0.030 0.086 0.660 0.101 0.079 0.549
ops yhtenäisyys tärkeää 0.132 0.113 -0.020 0.085 0.320 -0.093 -0.492 0.090 0.007 0.399
oma ops esiopetuksessa 0.101 0.133 -0.114 -0.024 0.242 -0.020 -0.368 -0.123 -0.216 0.298
esiopettajien kritiikki huomioon 0.008 0.090 0.068 0.248 0.232 0.096 0.092 0.715 0.087 0.665
esiop:n järj:n yhteistyö 0.062 0.194 0.303 -0.115 0.042 0.071 0.074 0.408 -0.256 0.390
yhteistyö koteihin 0.362 0.102 0.245 -0.084 0.019 0.145 -0.032 0.398 0.148 0.412
avustavan henkilökunnan määrä 0.022 0.233 0.243 0.257 -0.181 0.223 0.051 0.278 -0.066 0.346
esiopetus kuuluu koulutoimeen 0.069 0.097 -0.046 0.082 0.124 0.103 -0.100 0.094 -0.465 0.284
tutk. kokeileva opp. keskeistä 0.164 0.006 0.000 0.129 0.297 -0.011 -0.038 -0.052 0.417 0.310
järjestäjänä mikä tahansa 0.066 0.060 -0.098 -0.024 0.037 0.016 0.066 0.048 0.344 0.145
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen -0.049 -0.027 0.122 0.152 -0.023 -0.206 -0.119 0.074 0.342 0.221
paikalliset olosuhteet tärkeitä -0.071 -0.125 -0.179 -0.054 -0.093 0.202 -0.013 -0.147 0.293 0.213
Omin.arvo 9.245 8.490 6.996 10.164 10.192 7.957 7.355 12.255 9.236 81.890
Kesk. selityssuhde 11.29 10.37 8.54 12.41 12.45 9.72 8.98 14.97 11.28 99.996
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Liite 17 jatkuu
Liitetaulukko 11. Pienessä koulussa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneava-
ruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu, 48 muuttujaa.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.694 0.101 0.268 0.032 0.007 0.067 -0.004 -0.075 0.135 0.593
sos.kasv. tärkeys 0.679 0.087 0.126 0.016 0.094 0.055 0.086 -0.315 0.051 0.607
kest. keh:n tärkeys 0.667 0.055 0.031 0.164 0.005 0.038 0.029 0.292 -0.061 0.567
ong. ratk. ja luov. kehitt. tärkeys 0.654 0.116 0.048 -0.035 0.061 0.125 0.181 -0.008 0.127 0.513
ruokailutottumusten tärkeys 0.648 0.135 0.158 0.204 0.053 0.046 0.022 -0.134 0.179 0.560
kouluvaik. kartoittaminen 0.622 0.077 0.036 -0.069 0.064 0.001 -0.008 0.053 0.166 0.433
turv. kasv;n tärkeys 0.595 0.085 0.309 0.109 0.015 0.040 -0.039 0.089 0.099 0.490
taideaineiden tärkeys 0.591 -0.075 -0.003 0.034 0.082 0.016 0.076 0.150 -0.142 0.411
kansainvälisyys 0.563 0.058 0.056 0.112 -0.043 0.081 0.074 0.382 -0.191 0.532
 lasten tasavertaisuus tärkeää 0.319 0.127 0.234 0.145 0.190 0.129 0.001 0.022 0.268 0.319
aamu- ja iltapäivähoito 0.269 0.003 0.122 -0.049 -0.014 0.001 -0.008 0.258 -0.059 0.160
sosiaaliset tilat -0.033 0.829 -0.082 0.019 0.068 -0.021 0.044 0.049 0.083 0.712
kalusto 0.103 0.821 0.017 -0.043 0.029 0.041 -0.007 0.145 0.152 0.734
opetustilat 0.076 0.794 0.071 0.029 0.024 0.016 -0.004 0.078 0.001 0.649
rakennusten kunto 0.080 0.748 -0.045 0.029 -0.013 -0.019 -0.005 0.101 0.011 0.580
opetusvälineet 0.265 0.623 0.126 -0.093 0.065 0.098 0.034 -0.012 0.266 0.568
ympäristön viihtyisyys 0.069 0.543 0.042 0.022 0.020 0.130 0.012 -0.166 -0.066 0.351
pihapiiri 0.021 0.506 -0.012 0.088 -0.061 0.122 0.070 -0.084 -0.085 0.302
avustavan hen.kunnan määrä 0.129 0.356 0.322 -0.017 0.352 0.039 -0.043 -0.032 0.035 0.377
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.232 0.183 0.728 0.095 0.150 0.196 -0.020 -0.052 0.022 0.691
järj. herm. vanhempia -0.096 -0.012 -0.531 0.109 0.028 -0.050 -0.009 -0.049 0.204 0.351
arvostetaan kunnassa 0.154 -0.059 0.399 0.049 0.099 0.097 0.105 0.047 0.247 0.282
opettajan myönt. suht. esiope-
tukseen

0.348 0.104 0.363 0.014 0.011 -0.050 0.270 0.086 0.015 0.347

vanh. vaativat siopetusta 0.105 -0.128 0.316 0.160 0.084 0.017 0.129 0.118 0.036 0.192
ops yhtenäisyys tärkeää 0.001 0.035 0.019 0.801 0.056 0.027 -0.023 0.050 0.112 0.662
opett. koul.taustan yht. tärkeää 0.101 0.139 -0.049 0.723 -0.039 0.134 0.050 -0.007 -0.053 0.580
ong. kart. ja auttam. aikaisem-
min

0.054 -0.079 0.209 0.349 -0.016 0.025 0.218 0.021 0.315 0.323

eurooppal. identiteetin tärkeys 0.137 0.038 0.173 0.325 0.062 0.020 0.300 0.199 0.111 0.302
yhteistyö koteihin 0.218 -0.082 0.198 0.270 0.109 0.229 0.167 -0.074 0.052 0.267
kyyditys järjestetty 0.036 0.035 0.102 0.024 0.887 0.091 0.024 -0.030 -0.020 0.810
kyyditys tarvittaessa 0.085 0.015 0.053 0.008 0.814 0.040 0.059 0.068 -0.037 0.684
hallintosuhteet esiop:n järjestä-
misessä

0.088 0.119 0.108 0.108 0.080 0.759 -0.004 0.021 0.072 0.633

päätös hallinnosta kunnissa -0.067 0.089 -0.019 0.060 -0.026 0.660 0.076 0.057 -0.007 0.461
esiop:n järj:n yhteistyö 0.379 -0.019 0.054 0.027 0.018 0.455 0.003 0.031 0.030 0.356
esiopettajien kritiikki huomioon 0.181 0.160 0.175 -0.026 0.134 0.453 0.069 -0.074 0.113 0.337
tutk. kokeileva opp. keskeistä 0.131 0.074 -0.061 0.011 0.082 0.179 0.908 0.018 0.026 0.892
lasten oma tek. ja valinnat tär-
keitä

0.012 0.029 0.088 0.125 -0.016 -0.003 0.655 0.114 0.027 0.467

esiopetus kuuluu koulutoimeen 0.083 -0.016 0.052 0.150 0.159 0.048 0.176 -0.104 0.125 0.117
järj. hankalaa taloudell. kustan-
nukset

-0.044 -0.023 -0.125 0.055 -0.119 0.016 -0.161 0.150 0.144 0.105

atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.318 -0.084 0.010 0.070 0.215 0.160 0.099 0.560 -0.043 0.510
lasten terv-hoidon tärkeys 0.333 0.145 -0.151 0.090 0.036 0.069 -0.081 0.401 0.165 0.363
esiopetus kuuluu sosiaalitoi-
meen

0.051 0.047 0.110 0.011 0.026 -0.064 0.027 0.398 0.035 0.182

1. lk ops ja menetelmät siirre-
tään

-0.153 -0.058 -0.138 0.131 -0.139 0.048 0.042 0.397 0.197 0.282

järjestäjänä mikä tahansa -0.038 0.030 0.107 -0.102 -0.084 -0.017 0.230 0.305 0.148 0.200
tiedoll. kasv:n tärkeys 0.451 0.124 0.083 0.046 0.040 0.064 -0.006 0.126 0.580 0.586
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.398 0.178 0.058 -0.047 0.005 0.122 0.008 0.137 0.477 0.457
oma ops esiopetukseen 0.081 -0.086 -0.062 0.340 -0.050 -0.059 0.030 0.135 0.357 0.286
paikalliset olosuhteet tärkeitä -0.044 0.078 -0.110 0.087 -0.040 0.056 0.063 0.010 0.196 0.075
Ominaaisarvo 0.000 11.546 8.965 6.980 8.758 8.565 10.725 10.918 11.854 78.311
Keskinäinen selityssuhde 12.56 9.75 7.59 9.53 9.32 11.67 11.88 12.90 14.81 100.00
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Liitetaulukko 12. Seurakunnan kerhossa  esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asen-
neavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Kahdeksan  faktorin varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommu-
naliteettiMuuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8

ong. ratk. ja luov. kehitt. tärkeää 0.700 0.078 0.069 -0.011 0.112 -0.057 -0.007 0.084 0.524
kest. keh:n tärkeys 0.697 0.075 -0.046 -0.058 0.203 0.006 -0.072 -0.005 0.543
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.613 -0.014 0.091 -0.151 -0.058 0.142 0.205 0.040 0.475
kouluvaikeuksien kartoittami-
nen

0.613 0.078 0.045 0.088 0.108 0.072 0.094 -0.032 0.418

kansainvälisyys 0.612 0.043 -0.031 0.030 0.156 -0.017 -0.152 0.021 0.426
ma lluki ja ki-taitojen tärkeys 0.514 0.076 0.263 0.093 0.062 -0.115 0.115 0.035 0.379
sos. kasvatuksen tärkeys 0.505 0.158 0.079 -0.003 -0.226 0.067 0.176 0.011 0.373
turv. kasv:n tärkeys 0.497 0.019 0.141 -0.231 0.445 -0.042 -0.091 -0.035 0.530
taideaineiden tärkeys 0.452 0.136 0.053 -0.055 0.149 -0.123 -0.014 -0.020 0.266
tiedoll. kasv:n tärkeys 0.419 0.219 0.088 0.086 -0.012 -0.101 0.027 -0.017 0.250
ruokailutottumusten tärkeys 0.394 0.045 0.136 -0.013 0.384 0.161 0.169 -0.113 0.076
paikalliset olosuhteet tärkeitä 0.186 0.111 -0.097 -0.023 -0.097 -0.041 0.060 0.064 0.076
kalusto 0.184 0.806 0.150 -0.145 0.089 0.216 0.017 -0.013 0.684
opetustilat 0.125 0.771 0.156 -0.158 -0.004 -0.068 0.141 -0.005 0.684
sosiaaliset tilat 0.191 0.746 0.133 -0.018 0.003 -0.002 0.170 0.115 0.652
opetusvälineet 0.234 0.714 0.297 -0.108 -0.043 0.224 -0.119 0.006 0.730
rakennusten kunto 0.131 0.706 0.101 0.089 -0.018 -0.127 0.290 0.075 0.640
järjestäjänä mikä tahansa 0.047 0.309 0.038 -0.260 0.059 -0.106 -0.041 -0.076 0.189
hallintosuhteet esiop:n järjestä-
misessä

0.075 0.210 0.769 0.086 0.065 -0.007 -0.123 -0.008 0.668

esiop:n järj:n yhteistyö 0.003 0.116 0.623 0.030 -0.054 0.024 -0.045 -0.014 0.409
esiopettajien kritiikki huomioon 0.022 0.076 0.533 -0.008 -0.026 0.098 0.003 -0.011 0.301
arvostetaan kunnassa 0.182 -0.049 0.512 -0.014 0.061 -0.064 0.180 -0.055 0.341
vanhemmat tyytyväisiä esiope-
tukseen

0.253 0.150 0.474 -0.122 0.078 -0.194 0.163 -0.072 0.401

opett. suht. myönt. esiopetuk-
seen

0.175 0.120 0.452 -0.011 -0.118 -0.155 0.036 0.360 0.418

lasten tasavertaisuus tärkeää 0.102 0.104 0.444 -0.008 0.110 0.122 0.093 -0.037 0.255
päätös hallinnosta kunnissa -0.086 -0.049 0.406 0.059 -0.039 -0.028 0.039 0.092 0.190
järj. herm. vanhempia -0.015 -0.156 -0.400 0.112 -0.074 0.089 -0.025 -0.026 0.212
yhteistyö koteihin 0.183 0.161 0.362 0.260 -0.023 -0.006 -0.039 0.086 0.268
järj. hankalaa taloud. kustann. 0.029 -0.047 -0.127 0.099 0.024 0.048 -0.102 -0.055 0.045
opett. koul.taustan yht. tärkeää -0.107 -0.056 -0.061 0.770 0.102 0.045 -0.177 -0.008 0.654
ops yhtenäisyys tärkeää -0.101 -0.071 -0.118 0.651 0.154 0.013 -0.264 0.085 0.555
oma ops esiopetukseen 0.018 -0.037 -0.128 0.500 -0.046 0.115 -0.074 0.176 0.320
ong. kart. ja autt. aikaisemmin 0.075 -0.032 0.104 0.425 -0.133 -0.041 0.171 -0.034 0.247
esiopetus kuuluu koulutoimeen -0.004 -0.196 0.321 0.377 -0.068 0.149 0.047 0.183 0.346
eurooppal. identiteetin tärkeys 0.040 -0.116 0.257 0.373 0.158 -0.012 0.110 0.052 0.260
vanhemmat vaativat esiopetusta -0.007 -0.039 0.191 0.248 0.093 -0.132 0.046 0.157 0.152
lasten terv.hoidon tärkeys 0.272 0.111 -0.031 -0.001 0.652 0.236 0.119 -0.080 0.588
aamu- ja iltapäivähoito 0.202 -0.059 -0.005 0.097 0.548 0.272 0.206 -0.064 0.474
atk ja viestintäkas:n tärkeys 0.343 0.047 -0.028 0.068 0.519 0.215 -0.155 0.048 0.467
esiopetus kuuluu sosiaalitoi-
meen

0.017 0.044 0.060 0.032 0.489 -0.098 0.001 0.120 0.270

1. lk ops ja menetelmät siirre-
tään

-0.102 -0.092 -0.035 0.031 0.245 0.232 -0.145 -0.068 0.160

kyyditys järjestetty -0.025 0.007 -0.013 0.029 0.089 0.802 0.047 -0.009 0.655
kyyditys tarvittaessa -0.068 0.085 -0.030 0.100 0.209 0.788 0.092 0.048 0.698
pihapiiri -0.026 0.423 0.158 -0.196 0.128 0.113 0.634 0.030 0.675
ympäristön viihtyisyys 0.182 0.551 0.041 -0.087 0.102 0.004 0.609 0.079 0.732
avustavan henk.kunnan määrä 0.285 0.221 0.103 0.048 0.010 0.202 0.376 0.068 0.330
tutk. kokeileva opp. keskeistä -0.014 0.013 0.075 0.195 0.064 -0.107 -0.038 0.968 0.999
lasten oma tek. ja valinnat tär-
keitä

0.046 0.057 0.010 0.116 -0.005 0.103 0.080 0.546 0.334

Ominaisarvo 10.064 8.576 9.586 7.408 9.624 8.915 9.833 10.693 74.699
Keskinäinen selityssuhde 13.47 11.48 12.83 9.92 12.88 11.93 13.16 14.31 100
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Liitetaulukko 13. Kuusamossa  esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruu-
den ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän  faktorin varimax-ratkaisu. 
Muuttuja Faktorien lataukset Kommuna-

liteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
kalusto 0.850 0.065 0.179 0.083 -0.083 -0.002 0.078 -0.041 -0.132 0.798
opetustilat 0.850 0.033 0.243 0.065 0.000 0.016 0.114 -0.077 -0.139 0.825
sosiaaliset tilat 0.814 0.048 0.017 0.025 0.092 -0.063 -0.060 0.042 0.165 0.711
rakennusten kunto 0.703 0.130 0.091 0.074 0.068 -0.052 -0.039 0.203 0.092 0.583
opetusvälineet 0.548 0.389 0.003 0.192 0.039 0.271 -0.065 -0.036 -0.194 0.606
ympäristön viihtyisyys 0.379 0.198 -0.038 0.346 -0.057 0.049 -0.088 0.120 0.150 0.354
paikalliset olosuhteet tärkeitä 0.207 0.151 -0.063 0.023 0.052 0.106 0.129 0.078 -0.064 0.111
käytös ja tapakultt.  tärkeys 0.098 0.897 0.217 0.065 0.189 0.014 0.028 0.088 -0.006 0.911
ruokailutottumusten tärkeys 0.038 0.729 0.030 0.188 0.161 0.002 0.202 0.140 0.031 0.656
sosiaalisen kasv:n  tärkeys 0.206 0.561 0.178 0.081 0.126 0.139 -0.014 -0.070 -0.382 0.582
turv. kasvatuksen tärkeys 0.160 0.541 0.123 0.102 -0.017 0.126 -0.107 0.045 0.151 0.396
ong. rat. ja luov. kehitt. tärkeys 0.177 0.495 0.238 0.328 -0.092 0.199 -0.109 0.049 -0.083 0.509
tiedoll. kasv:n tärkeys 0.303 0.376 0.019 0.352 0.128 0.228 0.241 0.105 0.148 0.516
kest. keh:n tärkeys -0.046 0.238 0.719 0.230 0.066 -0.049 0.001 -0.035 -0.025 0.637
kansainvälisyys 0.174 0.178 0.627 0.041 -0.086 0.125 0.166 -0.008 0.020 0.508
atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.123 0.000 0.566 0.248 0.009 0.270 0.060 0.065 0.100 0.487
taideaineiden tärkeys 0.002 0.026 0.556 -0.163 0.014 -0.035 -0.136 -0.029 -0.038 0.358
eurooppal. identiteetin tärkeys 0.047 -0.029 0.480 -0.099 0.248 0.280 0.117 0.299 0.128 0.503
aamu- ja iltapäivähoito 0.280 0.044 0.408 0.030 -0.131 0.103 -0.032 0.055 0.208 0.323
kouluvaikeuksien kartoittami-
nen

0.117 0.297 0.373 0.204 0.015 0.119 0.150 -0.049 0.029 0.322

esiop:n järj:n yhteistyö 0.053 0.139 0.101 0.705 0.032 -0.043 -0.041 -0.054 -0.010 0.537
hallintosuhteet esiop:n järjestä-
misessä

0.129 0.079 -0.080 0.514 0.146 -0.093 0.177 0.190 -0.036 0.393

yhteistyö koteihin -0.074 0.239 -0.017 0.503 -0.022 0.485 -0.001 0.000 -0.152 0.575
esiopettajien kritiikki huomioon 0.090 0.036 0.202 0.478 0.233 -0.088 0.049 0.180 -0.068 0.380
lasten tasavertaisuus tärkeää -0.032 0.345 0.016 0.454 0.291 0.051 0.148 0.073 0.183 0.474
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.202 0.306 0.234 0.395 0.091 0.070 0.105 0.132 -0.022 0.388
pihapiiri 0.226 0.075 0.039 0.310 -0.025 0.151 -0.117 0.087 0.220 0.247
kyyditys tarvittaessa -0.039 0.118 -0.058 0.158 0.857 0.159 -0.048 0.009 -0.085 0.813
kyyditys järjestetty 0.001 0.136 -0.038 0.166 0.794 0.089 -0.168 0.096 0.038 0.724
esiopetus kuuluu koulutoimeen 0.032 0.104 0.154 0.005 0.551 0.039 0.331 -0.095 0.001 0.459
avustavan henk.kunnan määrä 0.271 0.187 0.025 0.209 0.427 -0.035 -0.094 0.231 0.178 0.430
esiopetus kuuluu sosiaalitoi-
meen

-0.049 0.204 -0.010 0.161 -0.339 0.220 -0.158 0.209 0.108 0.313

tutk. ja kokeileva opp. keskeistä 0.126 0.132 0.248 0.000 0.141 0.705 -0.042 0.130 -0.057 0.634
lasten oma tek. ja valinnat tär-
keitä

-0.031 -0.001 0.183 -0.124 0.013 0.624 0.070 -0.122 0.127 0.476

arvostetaan kunnassa 0.001 0.214 -0.066 0.138 0.082 0.394 0.080 0.365 0.037 0.372
järjestäjänä mikä tahansa 0.079 -0.008 0.271 -0.210 -0.277 0.319 -0.059 -0.119 0.194 0.358
vanhemmat vaativat esiopetusta -0.023 0.131 -0.083 0.058 0.147 0.301 0.256 0.165 -0.169 0.261
ops yhtenäisyys tärkeää 0.040 -0.099 0.100 0.111 0.032 0.003 0.653 -0.132 0.027 0.479
oma ops esiopetukseen -0.078 0.079 -0.051 -0.053 -0.050 0.070 0.609 0.064 0.083 0.407
opett. koul.taustan yht. tärkeää 0.041 0.038 0.052 0.007 -0.019 -0.045 0.609 -0.014 0.019 0.380
ong. kart. ja autt. aikaisemmin 0.019 0.100 0.028 0.093 0.050 0.385 0.472 -0.049 0.098 0.405
päätös hallinnosta kunnissa 0.074 -0.028 -0.075 0.133 0.079 -0.074 0.176 0.154 0.000 0.096
järj. herm. vanhempia -0.023 0.022 -0.033 -0.137 0.063 0.033 0.219 -0.686 -0.007 0.544
järj. hankalaa taloudell. kus-
tann.

-0.136 -0.062 -0.070 -0.116 -0.122 0.072 0.051 -0.507 0.322 0.424

opett. suht. myönt. esiopetuk-
seen

0.028 0.224 0.082 -0.068 -0.117 0.319 0.164 0.467 0.078 0.430

vanhemmat tyytyväisiä esiope-
tukseen

0.127 0.315 -0.157 0.303 0.231 0.108 0.190 0.442 -0.185 0.562

1. lk ops ja menetelmät siirre-
tään

-0.107 -0.038 0.072 -0.063 -0.048 0.111 0.376 -0.063 0.537 0.471

lasten terv.hoidon tärkeys 0.196 0.130 0.335 0.166 0.160 -0.029 0.118 -0.172 0.524 0.539
Ominaisarvo 8.170 10.482 9.369 10.708 9.139 12.145 11.761 9.926 11.141 92.840
Keskinäinen selityssuhde 8.80 11.29 10.09 11.53 9.84 13.08 12.67 10.69 12.00 100



320
Liite 18 Kolmannen vaiheen lasten kysely, 4 faktorin varimax-ratkaisu

Liitetaulukko 14. Lasten asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin vari-
max-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommunali-
teettiMuuttuja 1 2 3 4

esikoulussa oli kiva olla 0.803 0.192 0.031 0.013 0.683
lähdin esikouluun mielelläni 0.781 0.207 0.056 0.037 0.658
olisin halunnut käydä joka päivä 
esikoulua

0.563 0.102 0.246 0.194 0.425

tyytyväisyys esiopetukseen 0.429 0.398 0.066 0.011 0.347
sopivia leluja ja välineitä 0.360 0.360 0.220 -0.122 0.322
sain valita tekemistäni 0.129 0.620 0.139 0.149 0.442
sain tutkia ja kokeilla 0.138 0.498 0.240 0.041 0.327
sain leikkiä 0.105 0.388 0.108 -0.010 0.174
ryhmä sopivan kokoinen 0.303 0.309 0.121 -0.052 0.205
opettajalla oli aikaa 0.265 0.293 0.115 -0.036 0.171
ope kertoi esikouluasioitani van-
hemmilleni

0.120 0.176 0.567 0.014 0.367

vanhemmat kiinnostuneita 0.270 0.142 0.482 0.045 0.327
opin vanhemmilta oppilailta 
kouluasioita

0.104 0.071 0.347 0.145 0.157

pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.246 0.149 0.324 0.000 0.188
paljon kirjallisia tehtäviä 0.122 0.108 0.317 0.090 0.135
ryhmässäni avustaja 0.018 0.160 0.245 0.081 0.093
kuljin taksilla tai linja-autolla -0.079 0.019 0.242 0.029 0.066
tarvittaisiin enemmän oppikir-
joja

-0.017 0.014 0.140 0.605 0.386

enemmän tiedollisia tehtäviä 0.059 0.020 0.109 0.574 0.345
Ominaisarvo 5.718 6.227 7.116 5.809 24.871
Kesk. selityssuhde 22.99 25.04 28.61 23.36 100
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Liite 19 Kolmannen vaiheen lasten kyselyn eri ryhmien faktorien 
varimax-ratkaisut

Liitetaulukko 15. Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuu-
det (3. vaihe). Kolmen faktorin varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommu
naliteetti

-
Muuttuja 1 2 3
esikoulussa oli kiva olla 0.840 0.111 0.069 0.723
lähdin esikouluun mielelläni 0.824 0.116 0.120 0.706
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.633 0.036 0.383 0.549
ryhmä sopivan kokoinen 0.486 0.187 -0.127 0.287
tyytyväisyys esiopetukseen 0.446 0.240 0.144 0.277
vanhemmat kiinnostuneita 0.236 0.193 0.184 0.126
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.191 0.112 0.130 0.007
kuljin taksilla tai linja-autolla -0.144 0.128 -0.117 0.048
sopivia leluja ja välineitä 0.386 0.494 0.002 0.393
sain leikkiä -0.065 0.481 -0.081 0.242
ryhmässäni avustaja -0.026 0.460 0.086 0.219
sain tutkia ja kokeilla 0.265 0.446 0.056 0.272
sain valita tekemistäni 0.205 0.434 0.019 0.230
opettajalla oli aikaa 0.298 0.420 0.093 0.273
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.169 0.346 0.221 0.197
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.260 0.317 -0.094 0.177
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja -0.145 0.054 0.681 0.488
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.201 -0.020 0.638 0.448
paljon kirjallisia tehtäviä 0.046 0.015 0.214 0.048
Ominaisarvo 5.104 4.567 5.623 15.293
Kesk. selityssuhde 33.37 29.86 36.77 100

Liitetaulukko 16. Pienessä koulussa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulot-
tuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommunaliteetti
Muuttuja 1 2 3 4
esikoulussa oli kiva olla 0.806 0.119 0.041 0.042 0.666
lähdin esikouluun mielelläni 0.803 0.118 0.043 0.088 0.669
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.573 0.216 0.090 0.082 0.390
ryhmä sopivan kokoinen 0.522 0.155 0.201 0.017 0.215
tyytyväisyys esiopetukseen 0.427 0.388 0.216 -0.055 0.337
vanhemmat kiinnostuneita 0.390 0.297 0.083 0.028 0.312
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.384 0.226 0.117 0.045 0.263
kuljin taksilla tai linja-autolla -0.102 0.067 0.088 0.045 0.002
sopivia leluja ja välineitä 0.141 0.577 0.262 -0.037 0.383
sain leikkiä 0.178 0.565 0.157 0.158 0.194
ryhmässäni avustaja 0.279 0.539 -0.121 0.039 0.036
sain tutkia ja kokeilla 0.226 0.352 0.107 0.086 0.422
sain valita tekemistäni 0.194 0.305 0.238 0.112 0.401
opettajalla oli aikaa -0.018 0.142 0.067 0.103 0.385
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.135 0.307 0.687 -0.111 0.597
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.146 0.000 0.421 0.254 0.248
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja 0.330 0.259 0.353 0.106 0.470
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.015 0.095 0.022 0.678 0.394
paljon kirjallisia tehtäviä 0.088 0.070 0.061 0.615 0.200
Ominaisarvo 6.518 6.797 6.133 6.295 25.743
Kesk. selityssuhde 25.32 26.40 23.82 24.45 100
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Liitetaulukko 17. Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden
ulottuvuudet. (3. vaihe).  Neljän faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommunaliteetti

1 2 3 4
esikoulussa oli kiva olla 0.898 0.246 0.207 -0.205 0.554
lähdin esikouluun mielelläni 0.666 0.304 0.131 0.023 0.952
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.591 0.177 -0.023 0.491 0.622
ryhmä sopivan kokoinen 0.198 0.159 -0.090 0.138 0.243
tyytyväisyys esiopetukseen 0.262 0.679 0.003 -0.107 0.541
vanhemmat kiinnostuneita 0.121 0.595 0.037 0.170 0.552
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.068 0.457 0.034 -0.019 0.106
kuljin taksilla tai linja-autolla 0.241 0.405 0.192 -0.117 0.058
sopivia leluja ja välineitä 0.134 0.394 0.166 0.060 0.272
sain leikkiä 0.119 0.377 0.222 -0.193 0.215
ryhmässäni avustaja 0.192 0.206 0.101 0.190 0.091
sain tutkia ja kokeilla 0.120 0.203 0.651 0.268 0.204
sain valita tekemistäni 0.126 0.045 0.548 0.180 0.399
opettajalla oli aikaa 0.005 0.166 0.376 0.009 0.131
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.181 0.152 0.258 -0.092 0.351
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja -0.062 -0.116 0.180 0.056 0.125
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja 0.046 0.038 0.104 0.303 0.094
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.018 -0.020 0.038 0.303 0.090
paljon kirjallisia tehtäviä -0.076 -0.070 0.033 0.280 0.169
Ominaisarvo 4.851 6.396 6.169 5.738 23.155
Kesk. selityssuhde 20.95 27.62 26.64 24.78 100

Liitetaulukko 18. Kuusamossa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuu-
det (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu. 
Muuttuja Faktorien lataukset Kommunaliteetti

1 2 3 4
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.612 0.177 0.061 0.076 0.416
sain tutkia ja kokeilla 0.608 0.117 0.014 0.033 0.384
sain valita tekemistäni 0.598 -0.009 0.104 -0.042 0.370
vanhemmat kiinnostuneita 0.537 0.112 0.336 0.145 0.435
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.494 0.401 0.205 0.147 0.468
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.466 0.255 0.168 0.046 0.313
sopivia leluja ja välineitä 0.451 0.440 0.142 -0.226 0.468
paljon kirjallisia tehtäviä 0.393 0.228 0.104 0.156 0.242
opettajalla oli aikaa 0.326 0.295 0.038 -0.201 0.235
ryhmä sopivan kokoinen 0.314 0.146 0.284 -0.103 0.211
sain leikkiä 0.313 0.147 0.079 -0.060 0.129
kuljin taksilla tai linja-autolla 0.087 -0.021 0.064 0.016 0.012
lähdin esikouluun mielelläni 0.293 0.944 0.141 0.053 0.999
esikoulussa oli kiva olla 0.255 0.646 0.369 -0.039 0.620
ryhmässäni avustaja -0.033 0.214 -0.073 0.200 0.092
tyytyväisyys esiopetukseen 0.244 0.191 0.950 -0.028 0.999
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.057 0.071 0.345 0.194 0.165
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja 0.029 -0.081 0.045 0.758 0.583
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.088 0.039 0.143 0.642 0.442
Ominaisarvo 7.130 6.312 6.517 5.766 25.725
Kesk. selityssuhde 27.72 24.54 25.33 22.41 100
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Liitetaulukko 19. Tyttöjen asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin vari-
max-ratkaisu.

Faktorien lataukset Kommunaliteetti
Muuttuja 1 2 3 4
sain tutkia ja kokeilla 0.551 0.15 0.115 0.022 0.339
vanhemmat kiinnostuneita 0.468 0.151 0.207 0.188 0.32
sopivia leluja ja välineitä 0.451 0.212 0.281 -0.056 0.331
sain valita tekemistäni 0.437 0.148 0.149 0.069 0.24
tyytyväisyys esiopetukseen 0.432 0.375 0.066 -0.059 0.335
paljon kirjallisia tehtäviä 0.429 -0.029 0.032 0.199 0.225
opettajalla oli aikaa 0.417 0.278 0.019 -0.015 0.252
sain leikkiä 0.382 0.072 -0.025 -0.015 0.152
ryhmä sopivan kokoinen 0.341 0.222 0.121 -0.162 0.207
esikoulussa oli kiva olla 0.181 0.898 0.053 0.038 0.843
lähdin esikouluun mielelläni 0.275 0.723 0.126 0.019 0.614
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.243 0.479 0.21 0.24 0.39
ryhmässäni avustaja 0.052 0.074 0.5 0.039 0.26
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.067 0.138 0.429 0.107 0.219
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.197 0.239 0.427 0.059 0.282
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.326 0.068 0.344 0.125 0.245
kuljin taksilla tai linja-autolla 0.017 -0.054 0.292 0.048 0.091
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja 0.078 -0.023 0.101 0.666 0.461
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.005 0.099 0.161 0.526 0.313
Ominaisarvo 6.347 6.219 6.609 6.039 25.214
Kesk. selityssuhde 25.17 24.66 26.21 23.95 100

Liitetaulukko 20. Poikien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin vari-
max-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu

naliteetti1 2 3 4
lähdin esikouluun mielelläni 0.785 0.173 0.105 -0.013 0.657
esikoulussa oli kiva olla 0.777 0.207 0.065 -0.03 0.651
olisin halunnut käydä joka päivä esikoulua 0.554 0.15 0.178 0.187 0.396
sain valita tekemistäni 0.15 0.61 0.178 0.107 0.438
tyytyväisyys esiopetukseen 0.42 0.441 0.002 0.051 0.373
sain tutkia ja kokeilla 0.113 0.425 0.287 0.085 0.283
sopivia leluja ja välineitä 0.374 0.423 0.117 -0.177 0.364
sain leikkiä 0.1 0.419 0.095 0.033 0.196
ryhmä sopivan kokoinen 0.303 0.39 0.065 0.02 0.248
opettajalla oli aikaa 0.23 0.282 0.069 -0.064 0.141
pihalla oli hyviä leikkipaikkoja 0.208 0.239 0.202 -0.051 0.144
ryhmässäni avustaja -0.042 0.232 0.172 0.072 0.09
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.076 0.19 0.751 -0.062 0.61
vanhemmat kiinnostuneita 0.263 0.129 0.45 0.01 0.288
opin vanhemmilta oppilailta kouluasioita 0.036 0.1 0.35 0.183 0.167
paljon kirjallisia tehtäviä 0.148 0.043 0.289 0.084 0.114
kuljin taksilla tai linja-autolla -0.111 0.096 0.174 0.063 0.056
enemmän tiedollisia tehtäviä 0.071 0.009 0.109 0.624 0.406
tarvittaisiin enemmän oppikirjoja -0.035 0.055 0.071 0.538 0.299
Ominaisarvo 5.421 6.613 6.726 5.662 24.421
Kesk. selityssuhde 22.2 27.08 27.54 23.18 100
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Liitetaulukko 21. Opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin
varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
kalusto 0.767 -0.016 0.083 0.106 -0.026 0.036 0.220 0.075 -0.039 0.664 
sosiaaliset tilat 0.724 0.154 -0.029 0.121 -0.141 0.014 0.115 0.097 0.201 0.646 
ympäristön viihtyisyys 0.695 0.127 -0.001 -0.096 0.091 -0.066 -0.284 -0.008 0.039 0.604 
opetustilat 0.687 0.151 -0.155 0.295 0.228 -0.166 -0.103 0.108 0.110 0.720 
opetusvälineet 0.685 -0.026 0.058 0.140 -0.011 0.089 0.050 0.121 -0.109 0.530 
rakennusten kunto 0.486 0.205 -0.416 0.233 -0.239 0.081 0.113 -0.081 -0.008 0.589
pihapiiri 0.456 0.092 -0.066 0.231 0.321 0.160 -0.194 0.109 -0.177 0.483
oma ops esiopetukseen 0.430 0.359 -0.257 -0.137 0.353 0.051 -0.112 0.079 0.163 0.571 
tiedollisen kasv:n tärkeys 0.425 -0.220 -0.305 -0.246 -0.015 0.314 0.004 0.274 0.174 0.587 
järjestäjänä mikä hyvänsä 0.301 0.010 0.178 0.198 -0.275 -0.042 0.001 -0.065 0.068 0.248
lasten terv.hoidon tärkeys 0.112 0.763 0.056 0.035 0.103 -0.121 0.049 0.058 -0.289 0.713
kest. kehityksen tärkeys 0.082 0.712 -0.016 0.059 -0.159 -0.018 0.165 -0.006 0.271 0.644
tutk. kokeileva opp. keskeistä -0.044 0.650 0.071 0.000 0.022 0.447 -0.136 0.041 0.084 0.657 
kansainvälisyys 0.085 0.607 -0.059 0.101 0.123 0.253 0.143 0.044 0.150 0.513
ong. rat. ja luov. kehitt. tärkeää 0.158 0.556 -0.121 -0.238 0.358 0.103 0.085 0.315 0.216 0.697 
taideaineiden tärkeys -0.089 0.445 0.139 -0.371 0.010 -0.350 0.190 -0.109 0.106 0.545 
avustavan henk.kunnan määrä 0.256 0.371 0.229 0.333 0.094 -0.145 -0.259 -0.103 -0.012 0.474
kyyditys järjestetty -0.215 -0.141 0.844 0.204 -0.109 0.076 -0.114 -0.007 0.050 0.853
kyyditys tarvittaessa -0.074 -0.011 0.766 0.247 -0.104 0.089 -0.253 0.036 0.081 0.744
järj. hankalaa taloudell. kustannukset -0.170 -0.167 -0.609 0.132 -0.111 0.120 -0.250 0.186 0.044 0.571 
hallintosuhteet esiop:n järjestämisessä 0.235 0.171 0.599 0.159 0.085 0.477 0.018 0.014 -0.197 0.742 
arvostetaan kunnassa 0.222 -0.084 0.471 -0.084 0.301 0.443 -0.124 -0.076 0.210 0.637 
esiopetus kuuluu koulutoimeen 0.452 0.167 0.084 0.651 0.044 0.148 0.179 0.034 0.083 0.727 
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen -0.127 -0.082 -0.117 -0.638 0.120 -0.019 -0.190 0.038 0.008 0.496
järj. hermostuttanut vanhempia -0.096 0.224 -0.111 -0.625 -0.213 0.035 0.036 -0.037 -0.078 0.518
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.050 0.063 0.449 0.522 0.200 0.030 -0.073 0.161 0.030 0.553 
eurooppal. identiteetin tärkeys 0.187 0.083 -0.075 0.466 -0.035 0.257 -0.188 0.173 0.205 0.439 
esiopettajien kritiikki huomioon 0.265 -0.080 0.150 0.028 0.692 0.202 0.331 0.041 -0.034 0.732
vanh. vaativat esiopetusta -0.300 0.138 -0.016 0.084 0.646 0.003 -0.025 0.030 0.138 0.555
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.251 0.095 0.145 0.071 0.536 -0.014 -0.165 -0.069 0.393 0.572
päätös hallinnosta kunnissa -0.068 0.011 -0.044 0.110 0.052 0.770 0.016 0.005 -0.077 0.621
esiop:n järj:n yhteistyö 0.130 0.185 0.137 0.179 0.494 0.580 0.028 0.176 0.028 0.714
ong. rat ja luov. kehitt. tärkeää 0.036 0.247 0.182 -0.109 -0.056 0.479 -0.100 -0.062 0.231 0.408 
ruokailutottumusten tärkeys 0.060 0.028 -0.026 -0.021 -0.015 -0.250 0.741 0.143 0.096 0.647
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.012 0.020 -0.206 -0.064 0.200 -0.106 0.685 0.264 0.238 0.693
aamu- ja iltapäivähoito 0.017 0.122 -0.089 0.030 0.042 0.111 0.566 -0.111 -0.237 0.428
turv. kasv:n tärkeys -0.104 0.151 0.164 0.283 -0.106 0.086 0.523 -0.119 0.415 0.62 
paikalliset olosuhteet huomioon -0.062 0.239 0.047 -0.382 -0.086 0.085 0.036 -0.650 -0.116 0.661
opett. koul.taustan yht. tärkeää 0.112 0.030 0.025 0.068 0.010 0.001 0.176 0.606 -0.126 0.433
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.226 0.056 -0.408 -0.396 0.152 0.109 -0.081 0.559 -0.023 0.733 
kouluvaikeuksien kartoittaminen 0.071 0.290 -0.087 -0.360 0.261 -0.030 -0.004 0.549 0.179 0.628
ops yhtenäisyys  tärkeää 0.056 0.160 -0.070 0.200 -0.193 0.089 0.392 0.507 -0.164 0.556
atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.077 0.170 0.223 -0.010 -0.438 0.080 -0.162 0.453 0.101 0.525
1.  lk ops ja menetelmät siirretään -0.174 -0.182 0.161 0.010 -0.381 0.383 -0.137 0.394 0.157 0.581 
sosoaalisen kasv:n tärkeys 0.070 0.154 -0.081 0.135 0.036 -0.052 0.096 0.152 0.771 0.683 
yhetistyö koteihin -0.294 0.152 0.203 0.098 0.412 0.095 -0.135 -0.022 0.573 0.686
lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä 0.186 0.427 -0.110 -0.049 0.008 0.360 0.016 -0.162 0.511 0.648
opett. suht. myönt. esiopetukseen 0.381 -0.178 0.122 -0.011 0.150 0.078 0.130 -0.237 0.436 0.483 
Ominaisarvo 8.62 9.40 5.11 5.69 8.43 11.35 9.02 11.92 13.87 83.41 
Keskinäinen selityssuhde 10.33 11.27 6.13 6.82 10.11 13.61 10.81 14.29 16.63 100 
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varimax-ratkaisut

Liitetaulukko 22. Sosiaalitoimen opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe).
Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.811 -0.323 0.025 -0.058 -0.031 0.035 -0.010 -0.010 -0.172 0.798
oma ops esiopetukseen 0.804 0.170 0.161 0.145 -0.035 -0.058 -0.064 0.004 -0.139 0.750 
kouluvaikeuksien kartoittaminen 0.689 -0.232 -0.308 -0.129 0.345 0.250 -0.212 0.048 -0.007 0.869
ong. rat. ja luov. kehitt. tärkeää 0.675 -0.165 -0.286 0.276 0.239 0.059 0.196 -0.043 0.150 0.765
turv. kasv:n tärkeys -0.635 -0.044 0.266 0.065 -0.281 0.349 0.254 -0.167 0.212 0.819 
ympäristön viihtyisyys 0.617 0.193 0.219 -0.076 -0.246 -0.149 0.345 0.351 0.050 0.800 
opetustilat 0.577 0.130 0.366 -0.018 -0.088 0.174 0.513 -0.239 0.166 0.870 
kyyditys järjestetty -0.195 0.791 -0.182 -0.060 -0.089 -0.069 -0.087 0.280 0.191 0.835 
kyyditys tarvittaessa -0.113 0.774 -0.165 0.135 0.008 -0.199 0.142 0.154 0.102 0.751
lasten tasavertaisuus tärkeää -0.054 0.630 -0.054 -0.099 0.628 0.162 -0.016 0.090 0.044 0.843 
taideaineiden tärkeys 0.445 -0.625 -0.012 0.271 -0.310 -0.097 0.160 0.174 0.323 0.929
järj. hankalaa taloudell. kustannukset 0.154 -0.594 -0.063 0.002 0.216 -0.046 0.117 -0.576 -0.255 0.840 
halllintosuhteet esiop:n järjestämisessä 0.331 0.568 0.062 0.403 0.049 0.205 -0.032 0.330 0.138 0.772 
opetusvälineet 0.158 0.563 0.271 -0.355 0.140 0.066 0.134 0.075 -0.236 0.645
aamu- ja iltapäivähoito -0.016 -0.121 0.758 -0.013 0.106 0.132 0.142 -0.189 0.007 0.674
opett. suht. myönt. esiopetukseen -0.020 0.122 0.716 0.071 -0.113 0.009 -0.327 0.196 -0.022 0.692 
sosiaaliset tilat 0.489 0.038 0.668 -0.172 0.124 0.373 0.161 -0.042 0.038 0.900
vanh. vaativat esiopetusta 0.110 0.211 -0.664 -0.063 0.056 0.176 -0.381 -0.058 0.279 0.762
kalusto 0.217 0.536 0.536 -0.052 -0.009 0.317 0.164 0.092 -0.183 0.793
ong. kart. ja auttam. aikaisemmin 0.170 0.167 0.017 0.816 -0.081 -0.067 -0.266 0.037 -0.014 0.806
päätös hallinnosta kunnissa -0.107 -0.126 -0.086 0.774 0.103 -0.111 0.162 0.048 -0.118 0.699
lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä -0.17 -0.04 0.14 0.71 0.00 -0.37 0.12 -0.14 0.17 0.755 
kansainvälisyys 0.064 -0.143 -0.036 0.692 0.442 0.119 0.292 0.184 -0.082 0.839
kest. kehityksen tärkeys 0.130 -0.131 -0.316 0.538 0.074 0.336 0.420 -0.196 0.329 0.864
esiop:n järj:n yhteistyö 0.168 0.125 0.112 0.523 0.450 0.002 -0.004 0.356 0.007 0.660
atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.076 0.093 -0.114 0.103 0.808 -0.051 0.002 -0.299 -0.008 0.783 
eurooppal. identiteetin tärkeys 0.100 -0.095 0.151 0.274 0.728 -0.124 0.021 -0.005 -0.071 0.667 
paikalliset olosuhteet huomioon 0.228 -0.004 -0.097 0.162 -0.644 -0.206 -0.233 -0.099 -0.157 0.633
tutk. ja kokeileva opp. keskeistä 0.161 0.270 -0.046 0.533 0.615 -0.160 0.061 -0.197 -0.010 0.833
käytös- ja tapakultt. tärkeys 0.063 -0.255 0.285 -0.118 -0.208 0.780 -0.093 -0.013 -0.047 0.827
1 lk ops ja menetelmät siirretään 0.014 -0.140 0.137 0.252 0.134 -0.780 -0.362 -0.020 -0.003 0.859
ops yhtenäisyys tärkeää 0.092 0.389 0.099 0.068 0.290 0.688 0.187 -0.228 -0.088 0.826 
ruokailutottumusten tärkeys -0.094 -0.272 0.562 -0.137 0.132 0.594 -0.025 -0.023 -0.012 0.790 
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen 0.275 -0.245 -0.177 0.055 -0.114 -0.584 -0.380 0.318 -0.292 0.854 
sosiaalisen kasv:n tärkeys -0.042 -0.177 -0.097 0.029 0.062 0.165 0.854 0.001 0.078 0.810 
pihapiiri 0.349 0.270 0.097 0.207 0.100 -0.143 0.656 0.077 -0.064 0.717 
esiopetus kuuluu koulutoimeen -0.075 0.345 0.284 0.089 0.090 0.407 0.608 -0.171 0.175 0.817
järj. hermostuttanut vanhempia 0.241 -0.264 -0.463 -0.075 -0.132 -0.340 -0.571 -0.154 -0.011 0.830
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.123 -0.022 0.139 0.156 0.075 -0.382 0.228 0.776 0.076 0.870 
arvostetaan kunnassa -0.106 0.246 -0.162 0.077 -0.055 -0.028 -0.431 0.771 -0.079 0.894 
esiopettajien kritiikki huomioon 0.176 0.194 0.135 -0.095 -0.245 0.197 0.061 0.714 -0.199 0.748 
rakennusten kunto 0.071 -0.233 0.367 0.040 -0.069 0.395 -0.074 -0.649 -0.232 0.836
tiedoll. kasv:n tärkeys 0.185 -0.027 0.203 0.171 0.058 0.067 -0.035 0.019 -0.882 0.893 
yhteistyö koteihin -0.458 0.024 -0.321 0.276 0.137 0.006 -0.162 0.334 0.602 0.909 
avustavan henk.kunnan määrä 0.218 0.527 0.016 0.085 0.188 0.140 0.174 -0.041 0.528 0.698
lasten terv.hoidon tärkeys 0.432 0.086 0.038 0.138 0.500 -0.160 0.045 -0.138 0.514 0.775 
järjestäjänä mikä hyvänsä -0.298 0.114 0.234 0.179 -0.384 -0.001 0.297 0.030 0.504 0.679
opett. koul.taustan yht. tärkeää 0.361 0.154 0.238 -0.321 0.334 0.183 0.316 0.210 0.436 0.792 
Ominaisarvo 0.000 8.394 5.455 6.650 10.478 9.095 8.263 10.063 9.973 68.371 
Keskinäinen selityssuhde 10.61 6.90 8.41 13.25 11.50 10.45 12.72 12.61 13.57 100 



326
Liite 21 jatkuu
Liitetaulukko 23. Koulutoimen opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe).
Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
käytös- ja tapakultt. tärkeys 0.803 -0.067 -0.104 0.127 -0.045 -0.114 0.222 -0.252 0.087 0.813 
ruokailutottumusten tärkeys 0.679 -0.009 0.030 -0.020 -0.015 -0.095 -0.088 -0.248 -0.005 0.542 
kansainvälisyys 0.671 0.081 0.100 0.072 0.402 0.323 0.073 -0.196 0.128 0.798 
taideaineiden tärkeys 0.597 -0.081 0.091 0.114 -0.257 -0.047 -0.255 0.229 -0.167 0.598
turv. kasv:n tärkeys 0.524 0.254 0.118 0.442 -0.254 0.133 -0.032 0.048 0.269 0.706
järj. hankalaa taloudell. kustannukset -0.481 -0.366 0.249 0.009 -0.251 0.291 0.362 -0.185 -0.021 0.741 
hallintosuhteet esiop:n järjestämisessä -0.185 0.859 0.091 0.004 0.095 0.206 -0.057 0.119 0.069 0.854
esiop:n järj:n yhteistyö 0.247 0.801 0.216 0.132 0.142 -0.005 0.207 -0.083 -0.061 0.841 
esiopettajien kritiikki huomioon 0.324 0.745 0.259 0.008 0.010 0.235 -0.084 -0.217 -0.114 0.850 
arvostetaan kunnassa -0.169 0.629 0.299 0.243 0.361 -0.021 0.240 0.049 0.037 0.764
tutk. ja kokeileva opp. keskeistä 0.044 0.583 -0.123 0.390 -0.011 -0.167 -0.168 0.355 0.365 0.824
päätös hallinnosta kunnissa -0.436 0.562 -0.124 -0.011 0.102 0.012 0.010 -0.200 0.273 0.646
ong. rat. ja luov. kehitt. tärkeää 0.478 0.493 -0.157 0.452 0.180 -0.015 -0.040 0.145 0.010 0.756
järj. hernostuttanut vanhempia -0.052 -0.082 -0.751 0.123 0.038 -0.110 -0.042 -0.119 0.170 0.648 
kyyditys tarvittaessa -0.368 0.271 0.706 0.258 -0.199 0.008 0.063 0.207 0.089 0.869
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.025 0.079 0.704 0.176 0.046 0.204 -0.119 -0.334 0.024 0.704
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.177 0.126 0.679 0.323 0.350 -0.223 -0.013 -0.030 -0.086 0.794 
avustavan henk.kunnan määrä 0.153 0.079 0.526 -0.149 0.197 -0.251 -0.028 0.447 -0.058 0.635 
opetustilat 0.070 0.089 0.518 0.140 0.424 0.379 0.093 0.129 -0.221 0.699 
kyyditys järjestetty -0.476 0.347 0.506 0.238 -0.366 -0.184 -0.075 -0.119 0.170 0.877 
yhteistyö koteihin 0.046 0.117 0.121 0.825 0.185 -0.142 0.039 -0.069 -0.217 0.819 
sosiaalisen kasv:n tärkeys 0.244 -0.109 0.146 0.755 0.015 -0.058 0.307 0.034 0.098 0.772
lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä 0.115 0.151 -0.036 0.729 0.071 0.186 -0.063 0.242 0.321 0.774
opett. suht. myönt. esiopetukseen -0.142 0.153 0.147 0.692 0.159 0.307 -0.176 -0.015 -0.080 0.701
vanh. vaativat esiopetusta 0.237 0.205 0.223 0.384 0.195 -0.143 -0.235 -0.372 -0.197 0.586 
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen 0.168 -0.226 -0.056 -0.016 -0.835 -0.051 0.112 0.010 -0.029 0.795 
esiopetus kuuluu koulutoimeen -0.059 0.432 0.232 0.110 0.745 0.252 0.007 -0.095 0.073 0.889
ong. rat ja luov. kehitt. tärkeää 0.050 -0.080 -0.148 0.382 0.658 -0.049 0.048 -0.095 0.073 0.641 
sosiaaliset tilat 0.220 0.042 -0.006 0.129 0.619 0.262 0.122 0.091 -0.134 0.755 
rakennusten kunto 0.176 0.103 0.129 -0.263 0.488 0.248 0.063 0.460 0.103 0.789
oma ops esiopetukseen 0.319 0.039 0.150 0.234 0.347 0.209 0.195 0.467 0.373 0.421
kalusto -0.018 0.133 0.071 0.160 0.181 0.920 -0.013 0.085 0.180 0.933 
opetusvälineet 0.079 0.107 -0.012 -0.035 0.146 0.853 0.158 0.077 0.005 0.831
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.038 0.105 -0.327 -0.080 0.186 0.109 0.770 0.185 0.064 0.782 
paikalliset olosuhteet huomioon -0.022 -0.046 -0.414 0.053 0.085 -0.164 -0.686 0.081 0.105 0.723
lasten terv.hoidon tärkeys 0.483 0.078 -0.092 -0.051 0.149 0.323 -0.606 -0.048 -0.199 0.768
aamu- ja iltapäivähoito 0.170 0.330 -0.396 0.072 -0.081 0.233 -0.590 0.143 0.056 0.750
tiedoll. kasvatuksen tärkeys 0.126 0.027 -0.092 0.137 -0.043 0.221 0.567 -0.230 0.066 0.701 
kouluvaikeuksien kartoittaminen 0.370 0.233 -0.223 0.366 0.016 0.177 0.557 0.526 -0.086 0.757 
ympäristön viihtyisyys -0.095 0.045 0.187 0.135 0.266 0.311 -0.053 0.164 -0.115 0.831
atk ja viestintäkasv:n tärkeys -0.144 -0.050 -0.032 0.102 0.024 -0.027 0.141 0.760 -0.134 0.506 
järjestäjänä mikä hyvänsä -0.163 -0.052 0.066 -0.072 -0.101 0.480 -0.030 0.663 0.107 0.581
ops yhtenäisyys tärkeää 0.286 0.062 -0.121 -0.170 -0.140 -0.080 -0.061 0.545 0.066 0.833
opett. koul.taustan yht. tärkeää -0.078 0.045 -0.141 -0.079 0.106 0.168 0.400 0.236 0.786 0.692 
eurooppal. identiteetin tärkeys -0.118 -0.091 0.495 0.137 0.225 0.309 -0.138 -0.241 0.584 0.752
1. lk ops ja menetelmät siirretään -0.264 0.094 -0.073 0.115 0.075 -0.205 0.411 -0.037 0.548 0.589
kest. kehityksen tärkeys 0.516 0.145 -0.004 0.263 0.067 0.159 0.062 0.002 0.525 0.691 
pihapiiri 0.035 0.295 0.243 -0.228 0.254 0.337 0.154 0.170 0.521 0.540 
Ominaisarvo 6.206 9.680 6.872 11.858 10.012 11.706 8.731 11.484 13.418 89.966 
Keskinäinen 6.90 10.76 7.64 13.18 11.13 13.01 9.70 12.76 14.91 100.00 
selityssuhde
Opettajat - srk:n kerho, n=3, ei faktorianalyysia
Opettajat - koulu- ja sosiaalitoimi yhdessä, n=8, ei faktorianalyysia
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Liite 22 Hallinnon edustajien kyselyn yhteisten muuttujien 9 faktorin 
varimax-ratkaisu

Liitetaulukko 24. Yhteisten muuttujien hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuu-
det, yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7 8 9
kalusto 0.729 0.201 -0.004 0.179 0.003 0.225 -0.148 0.127 0.142 0.713 
sosiaaliset tilat 0.716 -0.256 0.168 0.068 -0.077 0.034 -0.136 -0.142 -0.171 0.686 
opetustilat 0.701 0.196 -0.043 0.051 -0.089 0.005 -0.014 0.071 0.010 0.547 
rakennusten kunto 0.669 0.011 0.333 -0.009 0.173 -0.034 0.204 -0.244 -0.160 0.716 
opetusvälineet 0.522 0.227 0.087 0.178 0.003 0.118 -0.242 -0.033 0.090 0.445
pihapiiri 0.451 -0.029 0.190 -0.110 0.233 0.045 0.138 0.062 -0.031 0.333
esiop:n järj. yht.työ -0.053 0.809 -0.194 -0.015 0.053 -0.071 -0.019 -0.076 -0.113 0.722 
hallintosuhteet esiop:n järjest. 0.235 0.804 0.078 0.027 0.131 -0.052 -0.061 0.035 0.031 0.734 
esiopettajien kritiikki huomioon 0.052 0.703 0.118 -0.078 -0.035 -0.053 -0.064 0.026 0.004 0.526 
avustavan henkilökunnan määrä 0.380 0.443 -0.002 0.304 -0.020 -0.110 -0.023 -0.065 0.089 0.458 
kouluvaikeuksien kartoittam. ja hoito 0.065 0.214 0.625 0.223 0.249 0.165 -0.065 -0.272 -0.004 0.658 
kansainvälisyys 0.116 -0.098 0.581 -0.036 -0.135 0.336 -0.207 0.232 -0.083 0.596 
ongelmien kartoitt. ja auttam. aikaisem-
min

0.072 0.114 0.495 0.187 0.281 -0.087 -0.027 0.029 -0.249 0.448 

taideaineiden tärkeys 0.089 0.171 0.491 -0.154 0.143 0.131 -0.007 0.182 -0.050 0.375
ong.rat. ja luovuuden kehittäm. tärkeys 0.107 -0.026 0.461 0.038 -0.038 -0.048 0.003 0.075 0.300 0.326
kest. keh:n tärkeys 0.061 -0.144 0.434 -0.078 0.011 0.206 -0.019 0.273 -0.064 0.341 
eurooppal. identiteetti tärkeää 0.185 -0.113 0.428 0.244 -0.009 0.100 -0.038 0.169 -0.008 0.330
ops:n yhtenäsyys tärkeää koko Suomessa 0.039 -0.031 0.107 0.826 -0.044 -0.008 0.015 -0.033 -0.048 0.702 
opettajien koul.taustan yhtenäsyys 0.043 -0.056 -0.081 0.783 0.015 0.176 0.061 0.027 -0.206 0.703 
oppilaiden terv.hoidon tärkeys 0.074 0.074 0.421 0.471 -0.027 0.023 0.090 -0.233 0.095 0.483
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.279 -0.019 0.180 0.456 0.115 -0.059 0.098 0.342 -0.072 0.468 
käytöstavat ja tapakultt. tärkeys 0.039 -0.184 0.022 -0.177 0.842 0.114 -0.172 0.054 0.102 0.832 
ruokailutottumuksen tärkeys 0.070 0.101 0.010 0.021 0.677 0.012 -0.034 -0.246 0.045 0.538
turv. kasv. tärkeys 0.057 0.065 0.097 0.106 0.452 0.143 -0.003 0.008 -0.032 0.253
sos. kasv. tärkeys -0.123 0.098 0.097 -0.001 0.342 -0.050 -0.122 -0.101 0.249 0.241
ilta- ja aamupäivähoito 0.116 -0.013 0.231 0.077 -0.331 0.062 0.172 -0.138 0.282 0.315 
atk-opetus ja viestintätekn:n tärkeys -0.008 -0.125 0.302 0.056 0.146 0.924 0.054 -0.032 0.101 0.999
tiedoll. kasv:n tärkeys 0.261 -0.101 0.124 0.108 0.099 0.574 0.098 0.147 -0.145 0.497
ma luku ja ki -taitojen keh. 0.392 -0.055 0.258 0.082 0.046 0.399 -0.098 0.172 -0.172 0.46
kyyditys tarvittaessa 0.213 0.188 -0.027 0.081 -0.092 -0.237 0.095 0.222 -0.076 0.217
järj.  hermostuttanut vanhempia 0.100 -0.188 -0.025 -0.005 0.029 0.030 0.739 0.160 -0.164 0.646 
vanhemmat tyytyväisiä esiopetukseen 0.116 -0.066 -0.019 0.004 0.205 0.149 -0.646 0.014 -0.172 0.529
esiop. hankala järj. -0.091 -0.007 -0.069 0.073 -0.033 0.058 0.433 0.025 0.196 0.250
1. lk ops ja menetelmät siirr. -0.063 -0.061 -0.102 0.089 -0.199 0.101 0.335 -0.128 -0.040 0.206
tutk. kokeileva opp. keskeistä -0.012 -0.123 0.115 0.010 -0.138 0.029 -0.049 0.557 -0.006 0.361 
vanhemmat vaativat esiopetusta -0.004 0.086 0.123 -0.050 -0.037 0.074 0.235 0.518 0.056 0.358
lasten oma tekem. ja valinnoille mahdol-
lisuus

-0.178 0.070 0.452 0.079 -0.019 0.127 -0.063 0.475 0.093 0.502 

paikalliset olosuhteet tärkeitä 0.252 0.064 0.016 -0.050 0.071 -0.170 -0.053 0.258 -0.126 0.19 
arvostetaan kunnassa 0.231 0.036 -0.027 -0.140 0.074 0.184 -0.143 0.241 -0.186 0.228 
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen 0.038 -0.172 -0.085 -0.052 0.114 0.026 0.120 -0.050 0.525 0.347
päätös hallinnosta kunnissa -0.058 0.358 0.073 -0.110 0.007 -0.078 -0.087 -0.003 0.466 0.379 
esiopetus kuuluu  koulutoimeen 0.052 0.342 0.066 0.396 -0.026 -0.063 -0.019 -0.209 -0.456 0.537
yhtyö koteihin 0.120 0.361 0.139 -0.101 0.184 -0.047 0.305 0.133 -0.397 0.479 
järjestäjänä mikä tahansa -0.092 0.146 0.027 -0.175 0.072 -0.091 0.161 0.056 0.359 0.232 
Ominaisarvo 7.96 6.01 9.67 7.88 8.42 9.31 7.80 10.68 9.00 76.74 
Keskinäinen selityssuhde 10.37 7.83 12.60 10.27 10.97 12.13 10.16 13.92 11.73 100 
Faktori 1: Fyysiset puitteet
Faktori 2: Hallintosuhteet (järjestäjien yhteistyö, hallintosuhteet, esiopettajien kritiikki huomioon, avustavan henkilökunnan määrä)
Faktori 3: Sisältöalueet (kouluvaik kart, kans.väl., ongelmien kart. ja hoito aikaisemmin, taide, ong rat. ja luovuuden kehitt.,  kestävä kehitys, euroop-
pal. ident.)
Faktori 4: Yhtenäisyys (ops yhtenäisyys, opett.koulutuksen yhtenäisyys, terv.hoito, tasavertaisuus)
Faktori 5: Käytöstavat ja tapakulttuuri (käytöstavat, ruok.tott., turv.kasv., sos.kasv.)
Faktori 6: Atk-opetus ja tiedollinen kasvatus (atk, tiedot)
Faktori 7: Vanhempien suhtautuminen (järj. herm.  vanhempia, vanh. tyytyväisiä esiopetukseen)
Faktori 8: Aktiivinen oppiminen ja vanhempien vaatimukset (tutk. ja kokeileva oppiminen keskeistä, vanh. vaativat esiopetusta, lasten oma tek. ja 
valinnat tärkeitä)
Faktori 9: Hallinto esiopetuksessa (kuuluu sos.toimeen, päättäm. kunnassa, kuuluu koulutoimeen, yht.työ koteihin, järjestämisen yhteistyö)
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Liite 23 Vanhempien kyselyn yhteisten muuttujien 7 faktorin varimax-
ratkaisu

Liitetaulukko 25. Yhteisten muuttujien vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet, seitse-
män faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

1 2 3 4 5 6 7 naliteetti
kalusto 0.839 0.114 0.133 0.038 0.130 -0.055 -0.033 ¨0,757 
opetustilat 0.804 0.104 0.113 0.027 -0.036 -0.025 -0.015 0.673 
sosiaaliset tilat 0.797 0.033 0.014 0.024 -0.004 -0.012 0.064 0.642 
rakennusten kunto 0.729 0.025 0.071 0.023 -0.055 0.006 0.010 0.540 
opetusvälineet 0.636 0.294 0.191 0.105 0.144 -0.085 0.026 0.567
pihapiiri 0.473 0.166 -0.035 0.144 0.090 -0.094 0.028 0.291 
avustavan henk.kunnan määrä 0.314 0.287 0.088 0.133 0.195 -0.043 -0.005 0.246 
hallintosuhteet esiop:n järjestämisessä 0.152 0.666 0.058 0.034 0.070 0.107 0.068 0.492
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.168 0.550 0.107 0.231 0.094 -0.055 -0.073 0.412 
esiopettajien kritiikki huomioon 0.121 0.543 0.114 0.005 -0.053 0.020 0.018 0.326
esiop:n järj:n yhteistyö 0.067 0.538 0.157 -0.010 -0.064 0.030 -0.014 0.324
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.116 0.494 0.051 0.180 0.139 0.092 -0.021 0.321 
arvostetaan kunnassa -0.018 0.481 0.009 0.178 0.173 -0.020 0.014 0.294 
yhteistyö koteihin 0.035 0.398 0.169 0.140 -0.017 0.183 0.132 0.259
päätös hallinnosta kunnissa 0.013 0.376 -0.004 -0.029 -0.079 0.134 0.122 0.182
järj. hermostuttanut vanhempia -0.052 -0.365 0.057 -0.081 -0.087 0.147 0.020 0.175
järj. hankalaa taloudell. kustannukset -0.051 -0.220 -0.012 0.008 -0.060 0.097 -0.064 0.068
vanh. vaativat esiopetusta -0.027 0.191 0.077 0.059 0.024 0.148 0.132 0.087
kest. kehityksen tärkeys 0.038 0.047 0.720 0.169 0.186 0.026 -0.004 0.586 
kansainvälisyys 0.052 0.014 0.645 0.079 0.212 0.047 0.019 0.472 
taideaineiden tärkeys 0.017 0.058 0.621 0.067 0.051 0.011 0.011 0.397
ong.rat ja luovuuden kehittäminen 0.157 0.183 0.501 0.300 0.121 -0.026 0.134 0.432
ma luki ja ki-taitojen tärkeys 0.204 0.271 0.317 0.226 0.152 0.009 0.013 0.29 
kouluvaikeuksien kartoittaminen 0.128 0.124 0.312 0.102 0.179 0.045 0.013 0.174 
paikalliset olosuhteet tärkeitä 0.033 -0.058 0.084 0.018 -0.075 -0.040 0.050 0.022
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.076 0.158 0.379 0.711 -0.057 -0.030 0.034 0.685 
ruokailutottumusten tärkeys 0.116 0.173 0.215 0.686 0.263 0.086 0.018 0.637 
sosiaalisen kasv:n tärkeys 0.133 0.152 0.423 0.459 -0.170 -0.035 0.049 0.463
turv. kasvatuksen tärkeys 0.065 0.198 0.333 0.453 0.315 -0.031 -0.028 0.461
tiedoll. kasvatuksen tärkeys 0.182 0.199 0.298 0.311 0.081 0.100 0.043 0.277
lasten terv.hoidon tärkeys 0.149 0.049 0.202 0.208 0.603 0.091 -0.019 0.482
atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.011 0.132 0.410 0.015 0.504 0.016 0.112 0.452
aamu- ja iltapäivähoito 0.085 0.027 0.165 0.108 0.397 0.024 -0.024 0.206
kyyditys järjestetty 0.012 0.308 -0.044 0.120 0.342 0.009 0.006 0.229 
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen 0.044 0.009 0.109 -0.004 0.292 0.015 0.090 0.107
1. lk ops ja menetelmät siirretään -0.055 -0.013 -0.012 -0.122 0.222 0.107 -0.004 0.079
opett. koul.taustan yht. tärkeää 0.000 0.005 0.072 -0.012 0.046 0.775 0.064 0.612
ops yhtenäisyys tärkeää -0.008 -0.064 0.013 -0.008 0.085 0.710 0.091 0.524 
eurooppalaisen identiteetin tärkeys -0.001 0.160 0.131 -0.064 0.194 0.297 0.202 0.214
ong. kart. ja auttam. aikaisemmin -0.015 0.122 -0.005 0.195 0.004 0.234 0.128 0.124 
järjestäjänä mikä hyvänsä 0.111 -0.009 0.045 -0.013 -0.036 -0.185 0.025 0.051
tutk. ja kokeileva opp. keskeistä 0.046 0.085 0.137 -0.025 -0.035 0.045 0.983 0.999
lasten oma tek. ja valinnat tärkeää 0.066 0.028 0.005 0.053 0.045 0.084 0.539 0.308 
esiopetus kuuluu koulutoimeen -0.070 0.094 -0.010 0.024 0.095 0.082 0.150 0.053 
Ominaisarvo 7.69 9.13 10.42 9.27 9.62 9.04 10.11 65.28 
Keskinäinen selitysuhde 11.78 13.99 15.96 14.20 14.74 13.85 15.49 100 
Faktori 1: Fyysiset puitteet (kalusto, op.tilat, sos.tilat, op.välineet, pihapiiri, rakennuksen kunto)
Faktori 2: Hallintosuhteet (hallintosuhteet, vanh. tyytyväisiä, esiopettajien kritiikki huomioon, järj. yht.työ, tasavert., arvostus kunnassa)
Faktori 3: Sisältöalueet (kest. kehitys, kans.väl.,  taide, ong rat.)
Faktori 4: Käytöstavat ja tapakulttuuri (käytös, ruok.tott., sos. kasv., turv.kasv., tiedoll. kasv.)
Faktori 5: Terveydenhoito ja  atk-opetus (terv.hoito, atk ja viestintäkasvatuksen tärkeys)
Faktori 6: Esiopetuksen yhtenäisyys (opett.koul.taustan yhtenäisyys, ops yhtenäisyys)
Faktori 7: Aktiivinen oppiminen (tutkiva oppiminen, lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä)
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Liite 24 Lasten kyselyn yhteisten muuttujien 3 faktorin varimax-
ratkaisu

Liitetaulukko 26. Yhteisten muuttujien lasten asenneavaruuden ulottuvuudet, kolmen fak-
torin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommunali-

teetti1 2 3
sopivia leluja ja välineitä 0.760 0.100 0.106 0.599
tyytyväisyys esiopetukseen 0.426 0.313 -0.007 0.280
sain tutkia ja kokeilla 0.199 0.613 0.082 0.422
sain valita tekemistäni 0.260 0.539 0.107 0.369
ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni 0.174 0.334 0.286 0.223
paljon kirjallisia tehtäviä 0.123 0.234 0.097 0.079
enemm.  tiedollisia tehtäviä -0.048 0.194 0.059 0.043
pihalla hyviä leikkipaikkoja 0.321 0.061 0.462 0.320
avustaja 0.074 0.143 0.397 0.184
kuljin taksilla tai linja-autolla -0.056 0.055 0.318 0.107
Ominaisarvo 3.23 4.59 4.91 12.73
Keskinäinen selityssuhde 100
Faktori 1: Tyytyväisyys esiopetukseen
Faktori 2: Aktiivinen oppiminen  - sisältöalueet
Faktori 3: Pihan hyvät leikkipaikat
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Liite 25 Opettajien kyselyn yhteisten muuttujien 7 faktorin varimax-
ratkaisu

Liitetaulukko 27. Yhteisten muuttujien opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet, seitse-
män faktorin varimax-ratkaisu.
Muuttuja Faktorien lataukset Kommu-

naliteetti1 2 3 4 5 6 7
opetustilat 0.843 0.076 0.084 0.289 -0.240 -0.096 -0.133 0.892
kalusto 0.709 0.037 0.020 -0.098 0.033 0.107 0.154 0.550
esiopetus kuuluu koulutoimeen 0.667 0.148 -0.350 0.173 0.184 0.173 -0.045 0.684
sosiaaliset tilat 0.661 0.148 0.087 -0.035 0.022 0.153 0.084 0.498
opetusvälineet 0.599 0.013 0.051 -0.154 0.211 0.064 0.178 0.466
rakennusten kunto 0.487 0.177 0.078 -0.271 0.025 0.166 -0.019 0.376
pihapiiri 0.474 0.020 0.033 0.211 0.130 -0.104 -0.104 0.309
eurooppal. identitettin tärkeys 0.345 0.091 -0.155 0.123 0.229 -0.038 -0.021 0.221
avustavan henk.kunnan määrä 0.315 0.266 -0.257 0.106 0.023 -0.136 0.156 0.290
järjestäjänä mikä tahansa 0.283 0.000 -0.233 -0.057 -0.037 0.007 -0.073 0.144
tutk. ja kokeileva opp. keskeistä -0.076 0.777 -0.025 0.061 0.396 -0.117 -0.091 0.793
kest. kehityksen tärkeys 0.155 0.656 -0.029 0.000 -0.097 0.189 0.098 0.511
ong. rat. ja luovuuden kehittäminen 0.150 0.571 0.442 0.418 0.013 0.094 -0.089 0.736
lasten terv.hoidon tärkeys 0.155 0.569 -0.020 -0.003 -0.162 0.034 -0.118 0.390
lasten oma tek. ja valinnat tärkeitä 0.100 0.558 0.029 0.175 0.106 0.034 0.113 0.378
kansainvälisyys 0.170 0.505 0.046 0.170 0.071 0.214 0.202 0.406
ong. rat. ja luovuuden kehittäminen -0.002 0.289 -0.003 0.144 0.222 -0.058 0.099 0.166
ma luki ja ki-taitojen kehittäminen 0.169 0.030 0.769 0.096 0.169 0.003 -0.279 0.736
kouluvaikeuksien kartoitt. aikaisemmin 0.013 0.242 0.572 0.275 0.118 0.111 -0.052 0.491
kyyditys järjestetty -0.032 0.033 -0.527 0.092 0.285 -0.223 0.061 0.423
esiopetus kuuluu sosiaalitoimeen -0.322 -0.034 0.468 -0.039 -0.131 -0.185 0.142 0.379
tiedollisen kasv:n tärkeys 0.250 -0.048 0.449 -0.043 0.296 0.083 -0.069 0.367
lasten tasavertaisuus tärkeää 0.239 0.014 -0.442 0.245 0.207 0.033 0.021 0.357
järj. hermostuttanut vanhempia -0.267 0.224 0.404 -0.287 -0.122 -0.058 0.191 0.422
yhteistyö koteihin -0.247 0.200 -0.171 0.686 0.071 -0.062 0.069 0.614
vanh. vaativat esiopetusta -0.189 0.098 0.006 0.587 -0.012 -0.019 -0.034 0.392
vanh. tyytyväisiä esiopetukseen 0.225 0.089 -0.033 0.531 -0.040 -0.124 0.279 0.436
esiopettajien kritiikki huomioon 0.251 -0.017 0.088 0.454 0.138 0.150 0.155 0.342
sosiaalisen kasv:n tärkeys 0.121 0.209 0.025 0.402 -0.070 0.286 -0.028 0.308
esiop:n järj:n yhteistyö 0.184 0.207 0.007 0.448 0.500 0.045 0.151 0.552
päätös hallinnosta kunnissa 0.017 0.073 -0.019 0.102 0.459 -0.050 0.058 0.233
hallintosuhteet esiop:n järjestämisessä 0.240 0.227 -0.284 0.079 0.459 -0.098 0.194 0.454
1. lk ja ops ja menetelmät siirretään -0.068 -0.116 0.026 -0.049 0.436 -0.059 -0.006 0.215
taideaineiden tärkeys -0.211 0.375 0.085 -0.002 -0.393 0.111 0.079 0.365
opett. koul.taustan tärkeys 0.169 -0.042 0.184 -0.006 0.286 0.238 -0.099 0.213
atk ja viestintäkasv:n tärkeys 0.110 0.139 0.005 -0.112 0.237 -0.043 -0.042 0.104
käytös ja tapakultt. tärkeys 0.040 -0.053 0.292 0.219 -0.137 0.786 0.103 0.785
ruokailutottumusten tärkeys 0.093 -0.016 0.083 -0.006 -0.241 0.666 0.054 0.521
turv.kassv:n tärkeys -0.054 0.207 -0.368 0.118 0.041 0.543 0.098 0.501
ops yhtenäisyys tärkeää 0.146 0.111 0.036 -0.170 0.295 0.484 -0.284 0.465
aamu- ja iltapäivähoito 0.016 0.164 -0.065 -0.102 -0.063 0.313 -0.166 0.171
arvostetaan kunnassa 0.122 -0.010 -0.034 0.312 0.426 -0.186 0.818 0.999
järj. hankalaa taloudell. kustannukset -0.039 -0.170 0.199 -0.053 0.072 -0.093 -0.461 0.298
paikalliset olosuhteet tärkeitä -0.228 0.257 -0.002 -0.224 -0.278 -0.145 0.282 0.346
Ominaisarvo 7.78 9.29 4.55 8.80 9.14 9.19 8.63 57.39
Keskinäinen selityssuhde 13.56 16.19 7.93 15.33 15.93 16.01 15.04 100
Faktori 1: Fyysiset puitteet (op.tilat, kalusto, kuuluminen koulutoimeen, sosiaal. tilat, op.välineet,rakennusten kunto,  pihapiiri, )
Faktori 2: Sisältöalueet (tutk. ja kokeileva  opp. keskeistä, kest. keh. ong.rat. ja luovuuden kehitt., terv.hoit. lasten oma tek. ja valinnat tärk., kans.väl., 
taide, ong.kart. aik.)
Faktori 3: Sisältöjä, kyyditys ja kuuluminen sosiaalitoimeen (ma luki ja ki-taitojen kehitt., kouluvaik. kart. aik., kyyd. järj., kuuluminen sos.toimeen, 
tiedoll. kasv.)
ma luki ja ki-taitojen kehittäminen
Faktori 4: Yhteistyö ja vanhempien suhtautuminen (yht.työ koteihin, vanh. vaat. esiopetusta, vanh. tyyt. esiopetukseen,  esiopett. kritiikki huomioon)
Faktori 5: Hallintosuhteet (järj. yht.työ, päätt. kunnassa, hallintosuhteet järjestämisessä)
Faktori 6: Käytös ja tapakulttuuri ja yhtenäisyys (käytös, ruokailutottumukset, turv.kasv., ops yhtenäisyys)
Faktori 7: Esiopetuksen arvostus (arvostus)
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Liite 26 Yhteisten muuttujien summamuuttujien arvot esiopetukseen 
suhtautumisesta hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja 

vanhemmilta (n=429)

Liitetaulukko 28. Yhteisten muuttujien summamuuttujan ”Fyysiset puitteet” arvot eri ryh-
missä.

Liitetaulukko 29. Yhteisten muuttujien summamuuttujan ”Hallintosuhteet” arvot eri ryh-
missä. 

Liitetaulukko 30. Yhteisten muuttujien summamuuttujan ”Sisältöalueet” arvot eri ryh-
missä.

Summamuuttuja ryhmä
Fyysiset puitteet Hallinnon edustajat Opettajat Vanhemmat
-kalusto 3.33 2.98 3.44
-opetustilat 3.56 3.27 3.39
-sosiaaliset tilat 3.31 3.06 3.35
-opetusvälineet 3.40 3.06 3.54
-pihapiiri 3.66 3.58 3.46
-rakennusten kunto 3.66 3.35 3.49
yhteensä 20.91 19.31 20.67
keskiarvo 3.49 3.22 3.44
prosentti % 58,2 66,4 68,8 
reliabiliteettikerroin 0,80 0,79 0,70
(Cronbach Alpha) (reliabiliteettikerroin hyvä, jos arvo ylittää 0,7)

Summamuuttuja ryhmä
Hallintosuhteet Hallinnon edustajat Opettajat Vanhemmat
-hallintosuhteet 3.70 3.38 3.41
-järjestäjien yhteistyö 3.54 3.19 3.22
yhteensä 7.24 6.57 6.62
keskiarvo 3.62 3.29 3.31
prosentti % 72,4 65,8 66,2 
reliabiliteettikerroin 0,78 0,66 0,62
(Cronbach Alpha) (reliabiliteettikerroin hyvä, jos arvo ylittää 0,7)

Summamuuttuja ryhmä
Sisältöalueet Hallinnon edustajat Opettajat Vanhemmat
-kestävä kehitys 3.72 3.25 2,79
-kansainvälisyys 3.30 2.90 2.62
-ong.rat.kyky ja luovuus 4.21 3.96 3.34
-taide 3.92 3.94 3.06
yhteensä 15.14 14.04 11.81
keskiarvo 3.79 3.51 2.95
prosentti 75,8 70,2 59,05 
Reliabiliteettikerroin 0,65 0,67 0,75
(Cronbach Alpha) (reliabiliteettikerroin hyvä, jos arvo ylittää 0,7)
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Liitetaulukko 31. Yhteisten muuttujien summamuuttujan ”Käytöstavat ja tapakulttuuri”
arvot eri ryhmissä.

Summamuuttuja ryhmä
Käytöstavat ja tapakultt. Hallinnon edustajat Opettajat Vanhemmat
-käytöstavat 4.46 4.46 4.12
-ruokailutottumukset 4.23 4.38 3.95
-turvallisuuskasvatus 4.21 3.73 3.50
yhteensä 12.90 12.56 11.56
keskiarvo 4.30 4.19 3.85
prosentti % 86 83,7 77,1 
Reliabiliteettikerroin 0,73 0,67 0,77
(Cronbach Alpha) (reliabiliteettikerroin hyvä, jos arvo ylittää 0,7)
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Liite 27 Tyttöjen (n=355) ja poikien (n=358) vastaukset avoimeen 
kysymykseen

Liitetaulukko 32. Tyttöjen ja poikien painottamat asiat esiopetuksessa avoimissa vastauk-
sissa.

Huomion kiinnittäminen esiope-
tuksessa

Tytöt
n=355

Pojat
n=358 Yhteensä

Opetuksen suunnittelu:
*toiveita 21 20 41
Sisällöt:
*liikunta
*leikki
*vapaa ulkoleikki 
*tehtävät 
*numerot
*kirjoittaminen
*opin lukemaan,
   laskemaan ja 
   kirjoittamaan
*matikka 
*askartelu
*retket
*piirtäminen

8
72
14
20
8
11
6

11
21
7
7

20
58
20
12
3
7
7

9
13
8
8

28
130
34
32
11
18
13

20
34
15
15

Oppimisprosessin ohjaus:
*Opettajuus

28 16 44
Tilat:
*materiaa
*opetuspaikka

26
6

35
3

61
9

Yhteistyö
*kaverit
*ilmapiiri
*muut aikuiset

43
42
1

39
38
1

82
80
2

Opetustyön suunnittelu:
*aika
*tasa-arvo

9
1

1 10
1
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Liite 28 Neljännen vaiheen yhteisten muuttujien summamuuttujien 
arvot lukuina esiopettajilta, hallinnon edustajilta ja vanhemmilta

Liitetaulukko 33. Summamuuttujan ”Esiopetuksen fyysiset puitteet” arvot eri ryhmissä, 4.
vaihe.

Liitetaulukko 34. Summamuuttujan ”Sisältöalueet” arvot eri ryhmissä, 4. vaihe.

Liitetaulukko 35. Summamuuttujan ”Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo” arvot eri
ryhmissä, 4. vaihe.

Esiopetuksen fyysiset puitteet x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Kalusto 2.91 2.93 2.41
Opetustilat 4.15 4.14 3.92
Pihapiiri 2.61 2.73 2.87
Sosiaaliset tilat 1.91 1.99 2.26
Ympäristön viihtyisyys 3.41 3.23 3.57
yhteensä 14.99 15.02 15.03
keskiarvo 2.99 3.00 3.01
prosentti % 59,8 60 60,1

Sisältöalueet x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Eurooppalainen identiteetti 1.69 1.70 1.54
Kansainvälisyys 2.28 2.41 2.25
Kestävän kehityksen periaate 3.31 3.40 3.31
Käytöstavat ja tapakulttuuri 4.20 4.21 4.40
Matematiikan, lukemis- ja kirjoitustaitojen keh. 3.53 3.28 3.54
yhteensä 15.01 15 15.04
keskiarvo 3.00 3 3
prosentti % 60 60 60

Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo (tasavertaisuus) x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito 3.60 3.51 3.66
Kyydityksen järjestäminen kunnan toimesta 2.35 2.59 2.55
Lasten ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aik. 4.03 3.90 4.08
Opettajien koulutustaustan yhtenäisyys 2.45 2.32 2.46
Opetussuunnitelman yhtenäisyys koko Suomessa 2.58 2.66 2.31
yhteensä 15.01 14.98 15.06
keskiarvo 3 2.99 3
prosentti % 60 59,8 60
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Liitetaulukko 36. Summamuuttujan ”Hallinto” arvot eri ryhmissä, 4. vaihe.

Liitetaulukko 37. Summamuuttujan ”Pedagogiikka” arvot eri ryhmissä, 4. vaihe.

Liitetaulukko 38. Summamuuttujan ”Ilmapiiri” arvot eri ryhmissä, 4. vaihe.

Liitetaulukko 39. Summamuuttujan ”Terveydenhoito” arvot eri ryhmissä, 4. vaihe.

Hallinto x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Esiopettajien kritiikki otetaan huomioon 3.58 2.90 3.54
Esiopetuksen järjest. per. hallintokuntien yht.työhön 3.23 3.58 2.86
Esiopetus kuuluu koulutoimeen 3.04 2.98 3.15
Esiopetus kuuluu perusturvaan 2.34 2.26 2.77
Päätös hallinnosta tehdään kunnissa 2.89 3.34 2.74
yhteensä 15.08 15.06 15.06
keskiarvo 3.02 3.01 3.01
prosentti % 60,3 60,2 60,2

Pedagogiikka x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Lasten omalle tekemiselle ja valinnoille mahdollisuus 2.53 2.64 2.72
Leikki 3.40 3.17 2.59
Ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen 2.99 3.13 3.16
Tutkiva, kokeileva oppiminen 2.91 3.19 3.12
Yksilöllisyyden huomioiminen 3.18 2.91 3.46
yhteensä 15.01 15.04 15.05
keskiarvo 3 3.01 3.01
prosentti % 60 60,2 60,2

Ilmapiiri x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Erilaisuuden hyväksyminen 3.24 3.17 3.23
Hyvä ilmapiiri (lapsilla on ”kivaa” esiopetuksessa) 2.85 3.07 3.65
Kaverien saamisen merkitys 2.43 2.32 2.34
Vanhempien ja opettajan välisen yhteistyön sujum. 2.47 2.48 2.22
Vuorovaikutustaitojen harjoittaminen (sosiaal. kasv.) 3.99 3.98 3.65
yhteensä 14.98 15.02 15.09
keskiarvo 2.99 3 3.02
prosentti % 59.9% 60% 60.4

Terveydenhoito x x x
opettajat ryhmähallinto vanhemmat

Er.avun ja /tai er.apuvälineiden saam. er.lapsille 3.82 3.62 3.62
Lapsen terv. koskevan tiedon välitt. kouluun ja kotiin 3.70 3.90 3.72
Terveydenhoitajan käynnit esiopetusryhmässä 2.40 2.45 2.53
Terveydenhoitajan pitämät terveyskasvatustunnit 1.94 2.06 2.14
Yleensä terveyspalvelujen saatavuus esioppilaille 3.12 2.99 3.04
yhteensä 14.98 15.02 15.05
keskiarvo 2.99 3 3.01

59.9 60 60.2
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Liite 29 Taajamakoulun määrittely kyläkouluksi

Luettelo kunnista (42), jotka määrittelivät koulunsa kyläkouluksi myös taajamissa.
Suluissa näkyy kaikkien perusopetuskoulujen määrä: 

Artjärvi (3), Brandö (2), Enontekiö (7), Finby (1), Hailuoto (1), Hämeenkoski (2), Ilmajo-
ki (18), Jaala (3), Jurva (3), Korsnäs (4), Jäppilä (4), Karjalohja (1), Kiikala (2), Kisko
(2), Kodisjoki (1), Kumlinge (2), Kuusjoki (3), Kökar (1), Larsmo (4), Maaninka (6),
Malax (7), Mouhijärvi (5), Nousiainen (4), Pernaja (6), Pertunmaa (4), Pyhäranta (3),
Pöytyä (5), Rovaniemen mlk (25), Ruukki (6), Saari (1), Sammatti (1), Simo (7), Suo-
menniemi (2), Uukuniemi (1), Vehkalahti (12), Vehmaa (4), Vesilahti (6), Virtasalmi (2),
Värtsilä (1), Västanfjärd (2), Ylistaro (9) ja Äetsä (5).
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Liite 30 Esiopetuksen järjestämistä koskevia tietoja lääneittäin 
lukuvuona 1998-99

Liitetaulukko 40. Taustatietoja esiopetuskunnista ja esiopetuksen järjestämisestä kunnissa
lukuvuonna 1998-1999 yhteenvetona.

Läänit ja kuntien
lukumäärä

Asukasluk Ala-asteet Ruotsinkiel. Kyläkoulut ruotsinkiel. Esiop:n 
järjestäm.

OPM:n
lupa

Koulutoim
esiop. saav

Yleensä
esiop. saav

Koko maa, 452 5147349 3274 281 1932 167 220 208 25.45% 56.14%
Ahvenanmaa, 16 25392 24 24 13 13 0 0% 68.43%
Etelä-Suomi, 89 2037147 904 119 362 55 30 27 13.77% 56.03%
Itä-Suomi, 68 603724 494 1 343 1 37 35 27.57% 54.63%
Lappi, 22 199051 196 1 148 0 17 17 48.80% 50.60%
Länsi-Suomi, 205 1829093 1276 137 797 98 104 97 28.17% 58.38%
Oulu, 52 452942 380 1 269 0 32 32 29.90% 48%

Liitetaulukko 41. Esiopetuksen järjestämisryhmät ja opettajat ammattiryhmittäin luku-
vuonna 1998-1999.
Läänit ja kuntien
lukumäärä

Esiopetus-
kyläkoulut

Erillis-
ryhmä

Opettaja Yhdys- Opettaja
lo lto muu luokka lo lto muu

Koko maa, 452 674 88 11 38 7 591 172 32 5
Ahvenanmaa, 16 0
Etelä-Suomi, 89 59 18 3 8 1 42 21 3 0
Itä-Suomi, 68 148 10 1 4 1 138 34 6 0
Lappi, 22 87 2 1 1 0 85 16 0 0
Länsi-Suomi, 205 266 49 4 20 5 220 71 17 3
Oulu, 52 114 9 2 5 0 106 30 6 2
lo=luokanopettaja, lto=lastentarhanopettaja. Huom: Opettajien lukumäärät ovat vain viitteellisiä, koska ne pyydettiin merkitsemään 
kyselyssä vain rastilla ei numerolla.

Liitetaulukko 42. Opettajat ammattiryhmittäin erillisluokissa lukuvuonna 1998-1999. 
Läänit ja kuntien
lukumäärä

Erillis-
luokka

Opettaja
lo lto muu

Koko maa, 452 202 31 102 15
Ahvenanmaa, 16
Etelä-Suomi, 89 55 6 17 3
Itä-Suomi, 68 18 4 11 2
Lappi, 22 13 2 6 1
Länsi-Suomi, 205 86 12 52 9
Oulu, 52 30 7 16 0
lo=luokanopettaja, lto=lastentarhanopettaja. Huom: Opettajien lukumäärät 
ovat vain viitteellisiä, koska ne pyydettiin merkitsemään 
kyselyssä vain rastilla ei numerolla.
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Liite 31 Kyselyjen väittämien t-testien arvoja

Liitetaulukko 43. Hallinnon kyselyn väittämien t-testiarvoja.

Liitetaulukko 44. Lasten kyselyn väittämien t-testiarvoja.

Väittämä Hallinnon ala N Mean t df Sig. (2-tailed)
yhteistyö koteihin koulutoimi

sosiaalitoimi
26
21

3.92
3.38

2.596
2.528

45
37,28

.013

.016
luottamus ylempään kouluhallintoon lisääntynyt koulutoimi

sosiaalitoimi
25
18

3.24
2.61

2.854
2.871

41
37,56

.007

.007
lasten tasavertaisuus tärkeää koulutoimi

sosiaalitoimi
27
23

4.70
4.22

2.558
2.448

48
32,843

.014

.020
lasten tasavertaisuus tärkeää seurakunta 

sosiaalitoimi
15
23

4.80
4.22

2.461
2.814

36
33,87

.019

.008
ongelmien kartoittaminen ja auttaminen aikaisemmin koulutoimi

sosiaalitoimi
26
22

4.50
3.91

2.296
2.304

46
45,253

.026

.026
esiopetus kuuluu koulutoimeen koulutoimi

sosiaalitoimi
26
20

4.38
2.75

5.632
5.371

44
32,20

.000

.000
esiopetus kuuluu koulutoimeen koulutoimi

seurakunta
26
14

4.38
2.36

5.862
5.016

38
17,785

.000

.000
kyyditys tarvittaessa koulutoimi

sosiaalitoimi
27
20

4.07
2.50

4.444
4.369

45
38,32

.000

.000
kyyditys tarvittaessa koulutoimi

seurakunta
27
14

4.07
2.71

3.111
2.777

39
19,75

.003

.012
ilta ja aamupäivähoito sosiaalitoimi

koulutoimi
27
22

3.86
2.70

3.134
3.131

45,19
47

.003

.003
ilta ja aamupäivähoito sosiaalitoimi

seurakunta
22
15

3.86
2.87

2.268
2.244

35
29,09

.030

.033
kouluvaikeuksien kartoittaminen ja hoito sosiaalitoimi

seurakunta
23
15

4.52
3.80

2.377
2.116

36
19,61

.023

.047
liikaa odotusta ja yliarvostusta seurakunta 

sosiaalitoimi
15
23

4.20
2.96

3.678
3.777

36
32.656

.001

.001
liikaa odotusta ja yliarvostusta seurakunta

koulutoimi
15
27

4.20
2.74

4.555
4.667

40
31,17

.000

.000

Väittämä Ryhmät N Mean t df Sig. (2-tailed)
Olen tyytyväinen saamaani esiopetukseen tytöt

pojat
353
387

4.51
4.31

2,936
2,973

738
715

.003

.003
Olen tyytyväinen saamaani esiopetukseen kyläkoulu

päiväkoti
307
156

4.56
4.21

4.108
3.941

461
279,2

.000

.000
Esikoulussa oli paljon kirjallisia, kynällä tehtäviä tytöt

pojat
353
387

4.07
3.74

3,591
3,615

738
735,8

.000

.000
Esikoulussa oli paljon kirjallisia, kynällä tehtäviä kyläkoulu

päiväkoti
307
156

4.06
3.78

2.233
2.196

461
298,3

.026

.029
Vanhempani olivat kiinnostuneita esikouluasioistani tytöt

pojat
354
386

4.11
3.91

2,191
2,208

738
731,8

.029

.028
Esikouluryhmä oli sopivan kokoinen oppilasmäärältään. kyläkoulu

päiväkoti
306
155

4.52
4.28

2.421
2.392

459
299,8

.016

.017
Opin kouluasioita vanhemmilta oppilailta. kyläkoulu

päiväkoti
306
151

3.26
2.46

5.425
5.381

305,3
455

.000

.000
Opin kouluasioita vanhemmilta oppilailta. kyläkoulu

seurakunta
306
252

3.26
2.48

6.043
6.041

536,5
556

.000

.000
Pihalla oli hyviä leikkipaikkoja. kyläkoulu

päiväkoti
307
156

4.30
4.52

2.077
1.996

347,4
461

.038

.046
Pihalla oli hyviä leikkipaikkoja. päiväkoti

seurakunta
156
252

4.52
3.04

11,058
9.898

405,7
406

.000

.000
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Liitetaulukko 45. Vanhempien kyselyn väittämien t-testiarvoja.

Liitetaulukko 46. Opettajien kyselyn väittämien t-testiarvoja.

Väittämä Hallinnon ala N Mean t df Sig. (2-tailed)
hallintosuhteet esiopetuksen järjestämisessä ovat olleet hyvät koulutoimi

sosiaalitoimi
172
78

3.65
3.31

2.797
2.767

248
145,1

.006

.006
vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen sosiaalitoimi

koulutoimi
83
176

3.92
3.59

2.364
2.364

184,8
257

.019

.026
vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen sosiaalitoimi

srk
83
137

3.92
3.18

4.372
4.702

218
209,4

.000

.000
vanhemmat vaativat esiopetusta lapsilleen sosiaalitoimi

srk
83
137

3.92
3.18

4.372
4.702

218
209,4

.000

.000
kunnan järjestämä kyyditys esiopetukseen tarvittaessa koulutoimi

sosiaalitoimi
174
80

3.70
2.39

6.728
6.543

252
143,6

.000

.000
esiopetus kuuluu koulutoimeen koulutoimi

sosiaalitoimi
175
83

4.39
3.41

6.929
6.085

256
119,8

.000

.000
esiopetus kuuluu koulutoimeen koulutoimi

srk
175
136

4.39
3.84

4.731
4.598

309
252,7

.000

.000
esiopetusta arvostetaan kunnassamme koulutoimi

sosiaalitoimi
174
82

4.10
3.57

3.890
3.726

254
142,9

.000

.000
esiopetusta arvostetaan kunnassamme koulutoimi

srk
174
132

4.10
3.31

6.396
6.219

304
248,3

.000

.000

Väittämä Hallinnon ala N Mean t df Sig. (2-tailed)
Esiopettajien kritiikki esiopetuksessa on otettu huomioon koulutoimi

sosiaalitoimi
24
19

2.71
3.37

2.377
2.251

38,7
41

.022

.030
matematiikan. lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittäminen sosiaalitoimi

koulutoimi
19
24

4.21
3,71

2.132
2.120

41
37,8

.039

.041
ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen sosiaalitoimi

koulutoimi
19
24

4.26
3.71

2.090
2.120

41
40,4

.043

.040
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Liite 32 Lasten esikoulumatkan pituus

Liitetaulukko 47. Lasten (n=717) esikoulumatkan pituus kilometreinä, oppilaslukumää-
rinä ja prosentteina.

Koulumatka km Oppilas f % Oppilas 
f

%

0,1 4 0,5

yht.
321

yht.
44,8

0,2 8 1,1
0,3 4 0,5
0,4 2 0,3
0,5 37 5,0
0,6 4 0,5
0,8 3 0,4
0,9 1 0,1
1 88 11,8
1,2 1 0,1
1,3 2 0,3
1,5 29 3,9
1,6 1 0,1
1,7 1 0,1
2 65 8,7
2,2 1 0,1
2,3 1 0,1
2,5 23 3,1
3,0 46 6,2
3,1 2 0,3

yht.
108

yht.
15,0

3,2 2 0,3
3,4 3 0,4
3,5 10 1,3
3,6 1 0,1
3,8 1 0,1
4,0 39 5,2
4,2 1 0,1
4,3 1 0,1
4,5 4 0,5
4,9 1 0,1
5,0 43 5,8
5,3 1 0,1
5,8 1 0,1
6,0 22 2,9
6,5 7 0,9
7,0 42 5,6
8,0 32 4,3
8,5 2 0,3
9,0 19 2,5 yht.

171
yht.
23,910,0 45 6,0

10,5 3 0,4
11,0 8 1,1
12,0 14 1,9
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Liitetaulukko 47. Jatkuu.
Koulumatka km Oppilas f % Oppilas 

f
%

12,5 1 0,1
13,0 10 1,3
13,5 2 0,3
14,0 3 0,4
14,5 1 0,1
15,0 20 2,7
16 7 0,9
17 3 0,4
18 2 0,3
20 15 2,0 89 12,4
21 2 0,3
22 1 0,1
23 1 0,1
24 2 0,3
25 12 1,6
26 2 0,3
27 1 0,1
29 1 0,1
30 1 0,1 23 3,2
37 1 0,1
39 1 0,1
40 1 0,1 3 0,4
45 1 0,1
50 1 0,1 2 0,3
yhteensä 717 96,0 717 100
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Lisäksi tutkijalla liitteet 33-38

Liite 33 Toisen vaiheen hallinnon edustajien (n=74) kyselyn 
keskiarvot, hajonnat ja suorat  jakautumat

Liite 34 Kolmannen vaiheen opettaja/ohjaajakyselyn (n=48) 
keskiarvot, hajonnat ja suorat  jakautumat

Liite 35 Kolmannen vaiheen vanhempien (n=429) kyselyn keskiarvot, 
hajonnat ja suorat jakautumat

Liite 36 Kolmannen vaiheen lasten (n=747) kyselyn keskiarvot, 
hajonnat ja suorat jakautumat

Liite 37 Kolmannen vaiheen eri ryhmien yhteisten muuttujien 
keskiarvot, hajonnat ja suorat jakautumat

Liite 38 Neljännen vaiheen opettajien (n=105), hallinnon edustajien 
(n=151) ja vanhempien (n=265) kyselyn  keskiarvot, hajonnat ja 

suorat jakautumat
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Lisäksi tutkijalla liitetaulukot 48-59

Liitetaulukko 48. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat hallinnon edustajien kyselyssä (2.
vaihe) kaikilta hallinnon edustajilta (n=74) sekä erikseen sivistystoimen hallinnon edusta-
jilta (n=6), koulutoimen hallinnon edustajilta (n=27), sosiaalitoimen (n=24) sekä seura-
kunnan hallinnon edustajilta (n=15) (Liite 33).

Liitetaulukko 49. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) hallinnon edustajien kyselyssä (2.
vaihe) kaikilta hallinnon edustajilta (n = 74) sekä erikseen sivistystoimen hallinnon edus-
tajilta (n = 6), koulutoimen hallinnon edustajilta (n = 27), perusturvan (n= 24) sekä seu-
rakunnan hallinnon edustajilta (n = 15) (Liite 33).

Liitetaulukko 50. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla
(eri mieltä 1–5 samaa mieltä) opettajien kyselyssä (3. vaihe) kaikille opettajille (n=48)
sekä erikseen koulutoimen opettajille (n=24), sosiaalitoimen opettajille (n=19) sekä seu-
rakunnan ohjaajille (n=3) ja Kuusamon (esiopetus järjestetty yhteistyönä koulu- ja sosi-
aalihallinnon kesken) opettajilta (n=8) (Liite 34).

Liitetaulukko 51. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) opettajien kyselyssä (3. vaihe) kaikilta
opettajilta (n=48) sekä erikseen koulutoimen opettajilta (n=24), perusturvan opettajilta
(n=19) sekä seurakunnan ohjaajilta (n=3) ja Kuusamon opettajilta (n=8) (Liite 34).

Liitetaulukko 52. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla
(eri mieltä 1–5 samaa mieltä) vanhempien kyselyssä (3. vaihe) kaikille vanhemmille
(n=429) sekä erikseen vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta koulutoimessa
(n=176), vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta sosiaalitoimessa (n=84) sekä
vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta seurakunnan kerhossa (n=136) sekä
Kuusamon vanhemmille (n=82) (Liite 35).

Liitetaulukko 53. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) vanhempien kyselyssä (3. vaihe) kai-
kilta vanhemmilta (n=429) sekä erikseen koulutoimen vanhemmilta (n=176), perusturvan
vanhemmilta (n=84) sekä seurakunnan vanhemmilta (n=135) ja Kuusamon (esiopetus
järjestetty yhteistyönä koulu- ja sosiaalihallinnon kesken) vanhemmilta (n=82) (Liite 35).

Liitetaulukko 54. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla
(eri mieltä 1–5 samaa mieltä) oppilaiden kyselyssä (3. vaihe) kaikille oppilaille (n=747)
sekä erikseen pienessä koulussa esiopetusta saaneille oppilaille (n=307), päiväkodissa
esiopetusta saaneille oppilaille (n=157), seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneille
oppilaille (n=254), Kuusamon (koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti järjestämää esiopetusta
saaneille) oppilaille (n=135) sekä tytöille (n=355) ja pojille (n=388) (Liite 36).

Liitetaulukko 55. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) oppilaiden kyselyssä (3. vaihe) kaikilta
oppilailta (n=747) sekä erikseen koulussa esiopetusta saaneilta oppilailta (n=307), päi-
väkodissa esiopetusta saaneilta oppilailta (n=157) sekä seurakunnan kerhossa esiope-
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tusta saaneilta oppilailta (n=254) ja Kuusamon koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti järjes-
tämää esiopetusta saaneilta oppilailta (n=135) sekä tytöiltä (n=355) ja pojilta (n=388)
(Liite 36).

Liitetaulukko 56. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla
(eri mieltä 1–5 samaa mieltä) hallinnon edustajille (n=74), opettajille (n=48), vanhem-
mille (n=429) ja joissakin väittämissä myös lapsille (n=747) (Liite 37).

Liitetaulukko 57. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) hallinnon edustajilla (n=74), opettajilla
(n=48), vanhemmilla (n=429) ja joissakin väittämissä myös lapsilla (n=747) (Liite 37).

Liitetaulukko 58. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat opettajakyselyssä (4. vaihe) kaikilta
opettajilta (n=105), perusturvan (n=50) ja koulutoimen opettajilta (n=51), kaikilta hallin-
non edustajilta (n=151), perusturvan (n=46) ja koulutoimen hallinnon edustajilta (n=99),
kaikilta vanhemmilta (n=265), perusturvassa (n=98) ja koulutoimessa esiopetusta saanei-
den lasten vanhemmilta (n=149) (Liite 38).

Liitetaulukko 59. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1–5
samaa mieltä tai erittäin huono 1–5 erittäin hyvä) opettajilta (n=105), hallinnon edusta-
jilta (n=151) ja vanhemmilta (n=265), 4. vaihe (Liite 38).
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