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Abstract
The purpose of the study was to investigate a project which applied a nongradedness approach to
combined pre-school education (for six-year-old children) and primary school education in the first
and second grades (seven and eight year -olds). The object of the research was an educational
developmental project in which I participated as a teacher, and which I followed and evaluated over
a three year period. The study took the form of a case study. The purpose was to study how the project
supported the goals set for the children's learning. I used multiple techniques in data gathering, such
as observations, questionnaires and diaries, as well as assessing learning employing the tools used in
schools. In the data analysis, I implemented a format common in qualitative case studies: 1) a
description of each case and the themes within the case, 2) a thematic analysis across the cases and
3) an interpretation of the meaning of the cases. I followed an abductive reasoning and a
hermeneutical interpretation. 

Those findings which were connected to the teaching arrangements, and which reinforced
reaching the goals were: easy transition from pre-school to primary school, organizing the school day
(the length of the lessons and the breaks), as well as flexible use of the staff, facilities and equipment
of the school. A finding which reinforced the children's learning, was the successful cooperation
between the children and their parents, as well as with staff members. This cooperation was one
supporting factor in becoming aware of the children's individual learning, and it contributed to
maintaining a sense of safety in the children. Some findings revealed problems in teaching
arrangements which hindered reaching the goals; these included the difficulties with professional
adjustment among the staff, prejudices and attitude problems among both children and adults, as well
as the large size of the learning groups. The learning environment and the instructional materials were
occasionally inappropriate. The assessment tools which were utilized were also problematic in this
project. Factors which were found not to enhance children's learning, and indeed prevented the
attainment of goals, were: inadequate assessment of the children's learning, failure to use ability
groups, and difficulties in the social adjustment of children and adults. In addition, adults and children
had problems in finding their roles in different situations.

In conclusion, I observe that the advantage of the project was that pre-school and primary school
first and second graders had a closer relationship. Consequently, when the children's individual
learning was noted, the continuation of their learning and the arrangements for their learning became
more flexible. The parents' active role also increased in the project. However, I did find it challenging
to focus on appropriate learning goals for each child and affording opportunities for supporting
individual progress. It was also challenging to find appropriate pedagogical and didactic solutions to
new situations, especially tools for assessing the children's learning. Finally, I would like to point out
that there is still much to be done in developing combined pre-school and first and second grade
education. The school should have more resources and readiness to receive different kinds of
children.

Keywords: case study, development, nongradedness, pre-education, primary education





Leppälä, Reetta, Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kehittäminen yhdistetyssä
esi- ja alkuopetuksessa
Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto,
PL 2000, 90014 Oulun yliopisto 
Acta Univ. Oul. E 86, 2007
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tehtävänä oli arvioida vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua soveltavaa yhdistetyn esi- ja
alkuopetuksen kehittämishanketta. Tutkimuksen kohteena oli kentällä toteutettu kehittämishanke,
jossa olin mukana yhtenä opettajana ja jota seurasin ja arvioin kolmen vuoden ajan intensiivisen
tapaustutkimuksen luonteisesti. Toteutettua kehittämishanketta tutkin lasten oppimisen
näkökulmasta. Arvioin, miten kehittämishanke pääsi lasten oppimista koskeviin tavoitteisiin, joita
olivat lasten yksilöllisen oppimisen korostaminen ja samanaikaisesti heidän sosiaalisen kasvun
tukeminen. Arviointi kohdistui sekä kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin että kuuden lapsen
tiedolliseen ja sosiaaliseen oppimiseen esiopetuksen ja alkuopetuksen ajan. Aineistoa keräsin monilla
eri tiedonkeruumenetelmillä kuten havainnoinnilla, kyselylomakkeiden ja päiväkirjojen käytöllä sekä
koulun arviointivälineillä. Aineiston analysoinnissa käytin laadulliseen tapaustutkimukseen
soveltuvaa analyysia: 1) tapausten kuvaukset teemoittain, 2) temaattinen analyysi tapausten kesken
ja 3) tapausten merkityksen tulkinta. Analyysissa noudatin abduktiivista päättelyä ja hermeneuttista
tulkintaa.

Kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin liittyviä, tavoitteiden saavuttamista vahvistaneita,
tuloksia olivat lasten esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen helppous, koulupäivän organisointi
(oppituntien ja välituntien kesto) sekä henkilökunnan, tilojen ja välineiden joustava yhteiskäyttö.
Lasten oppimista vahvistaneet tulokset olivat lasten, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan
yhteistoiminnan onnistuminen, lasten yksilöllisen oppimisen tiedostaminen ja lasten turvallisuuden
tunteen säilyminen. Tulokset paljastivat opetusjärjestelyihin liittyviä ongelmia, jotka heikensivät
tavoitteiden saavuttamista kuten henkilökunnan ammatillisen muuttumisen vaikeus, ennakkoluulot ja
asenteet sekä suuret opetusryhmien koot. Myös oppimisympäristö, tilat ja oppimateriaalit olivat
ajoittainen soveltumattomia. Lisäksi arviointivälineiden käyttö oli vaikeaa. Tulokset, jotka eivät
vahvistaneet lasten oppimista ja pikemminkin haittasivat tavoitteiden saavuttamista, olivat lasten
oppimisen arvioinnin puutteellisuus, tasoryhmien käytön epäonnistuminen sekä lasten ja aikuisten
sosiaalisen sopeutumisen vaikeus. Lisäksi lapsilla ja aikuisilla oli vaikeuksia heidän eri rooleissaan
erilaisissa tilanteissa.

Johtopäätöksenä totean, että kehittämishankkeen etuna oli esi- ja alkuopetuksen lähentyminen.
Siitä seurasi että, kun lasten yksilöllinen oppiminen huomioitiin, heidän oppimisensa saatiin
järjestettyä joustavaksi jatkumoksi. Kehittämishankkeessa lisääntyi myös lasten ja heidän
vanhempiensa aktiivinen rooli. Haasteina taas näen oppimistavoitteiden painottamisen ongelman ja
lasten yksilöllisen tiedollisen oppimisen etenemismahdollisuudet. On myös haastavaa kehittää
yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen sopivaa pedagogiikkaa ja didaktisia ratkaisuja, erityisesti lasten
oppimisen arviointivälineitä. Lopuksi tähdennän, että yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa on vielä
paljon kehitettävää. Koulussa pitäisi olla resurssia ja valmiutta ottaa vastaan erilaisia lapsia. 

Asiasanat: alkuopetus, esiopetus, kehittäminen, tapaustutkimus, vuosiluokkiin sitomaton
opiskelu
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tekeminen alkoi kohdallani tutkimuksen kohteena olevan yhdistetyn 
esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeen suunnittelun käynnistyttyä omalla työpaikallani 
alakoulussa. Osa tutkimuksen lähtökohdista löytyi kuitenkin vielä kauempaa ajalta, jol-
loin tulevasta kehittämishankkeesta ei vielä tiedetty. Tässä johdannossa esittelen 
tutkimukseni lähtökohdat, jotka ovat yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittäminen, 
tilanne Suomessa 1990-luvulla, oma työkokemukseni sekä aihepiirin aikaisempi tieteelli-
nen tutkimus. Lisäksi selostan tutkimukseni tarkoituksen ja tutkimusasetelman.  

1.1  Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittäminen ja järjestäminen 

Yhdistettyä esi- ja alkuopetusta on Suomessa kehitetty kauan. 1920-luvun alussa Aukusti 
Salo yritti esittää, että lastentarhat ja alakansakoulut sekä niiden opettajien koulutus pi-
täisi yhdistää (Hänninen & Valli 1986, 131-132). Lastentarhanopettajien ja 
alakansakoulunopettajien ammattilehdissä kirjoitettiin esiopetuksesta ja sen järjestämisen 
vaihtoehdoista 1940-luvun alussa (Virtanen 1998, 148). Jo 1960-luvun loppupuolella 
lainsäädäntö antoi mahdollisuuden päivähoidon ja koulutoimen entistä tiiviimpään yhteis-
työhön. Esimerkkejä ovat toteutetut esikoulukokeilut ja ensimmäinen suunnitteluvaihe 
esikoulun järjestämiseksi. 1970-luvulla uusi lainsäädäntö kuitenkin taas eriytti koulu- ja 
sosiaalialan kentän. Esikoulukokeiluja toteutettiin kuitenkin sekä sosiaali- että koulutoi-
men alaisuudessa. (Puhakka 2002, 33-44.) Esiopetukseen osallistuneiden määrä kasvoi 
1980-luvulla. Esiopetusta järjestettiin päiväkodeissa ja peruskouluissa. Esiopetusta 
järjestettiin kouluissa joko erillisissä esiluokissa tai 1.-2.-luokkien yhteydessä. (Virtanen 
1998, 175, 249.) Tässä tutkimuksessa pidän yhdistettyä esi- ja alkuopetusta tilanteena, 
jossa esiopetuksessa olevat lapset ja alkuopetuksen oppilaat työskentelevät tiiviissä 
yhteistyössä käyttäen yhteisiä tiloja, välineitä ja materiaaleja. Heitä voi ohjata sekä 
lastentarhanopettaja että luokanopettaja. Yhdistettyä esi- ja alkuopetusta voivat olla 
järjestämässä sekä sosiaali- että koulutoimi.  

Yhdistetty esi- ja alkuopetus olivat tämän tutkimuksen kohteena olevan 
kehittämishankkeen toteuttamisen aikana 1990-luvulla ristiriitaisessa ja sekasortoisessa 
tilanteessa maassamme. Kiisteltiin siitä, kenelle kuusivuotiaiden opetus kuuluu silloin, 
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kun yhdistettyä esi- ja alkuopetusta järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen kes-
ken. Lastentarhanopettajat ja luokanopettajat pelkäsivät, että toinen ammattikunta ”syö 
toiselta leivän”. Päivähoidon ja koululaitoksen tavoitteiden sekä pedagogiikan erilaisuutta 
käytettiin hyväksi perusteltaessa oma ”kanta” oikeaksi. Jotkut pitivät koulun 
oppimisympäristöä sopimattomana kuusivuotiaille lapsille ja näkivät sen esteenä sosiaali- 
ja koulutoimen yhteistyölle. Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät tarvitsivat koko ajan 
lisää yhteistyöhön valmentavaa jatkokoulutusta, kun paineet yhteistyöstä ja koulutuksen 
jatkuvuudesta alettiin vähitellen tiedostaa.  

Vanhempien käsitykset esiopetuksesta olivat vielä hyvin varovaisia, eivätkä he välttä-
mättä tienneet mistä oikein puhuttiin. Varsinkin koulussa annettava esiopetus liitettiin 
usein vahvasti käsitykseen koulusta, millainen se oli silloin, kun vanhemmat itse sitä 
kävivät. Tällöin ajatusta kuusivuotiaasta koulussa ei ymmärrettävästi hyväksytty. Harvat 
vanhemmista olivat tutustuneet hyvin kouluun omien kouluaikojensa jälkeen, eivätkä he 
tienneet, mitä ja miten koulussa toimittiin. (Pulkkinen 1991; Tiihonen 1991.)  

Ensimmäisiä esi- ja alkuopetuksen yhdistymisen merkkejä 1990-luvulla oli 
lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen yliopistoon. Myös muutamat kokeilut eri 
paikkakunnilla sekä joissakin kunnissa laaditut yhteiset esi- ja alkuopetuksen 
opetussuunnitelmat 5-8-vuotiaille lähensivät esi- ja alkuopetusta. Puhakan (2002) mu-
kaan yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämisessä vuosina 1968-2000 olivat yhtenäiset 
tavoitteet yleisesti hyväksytty periaate. Kuitenkin riidanaiheeksi jäi yhä se, kenelle 
esiopetuksen järjestäminen kuuluisi hallinnollisesti. Puhakka selitti yhdistetyn esi- ja 
alkuopetuksen hidasta kehittymistä samanaikaisesti tapahtuneilla voimakkaalla päivähoi-
don kehittämisellä, peruskoulu-uudistuksella ja koulutoimen sisällä toteutetulla resurssien 
uudelleenarvioinnilla.  

Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen järjestäminen ei ole vieläkään aivan selkiytynyt. Esi-
opetuksen järjestämisvelvollisuus tuli pakolliseksi elokuussa 2001. Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (2000) ja Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2001; 
2004) myötä mahdollistui myös yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen: 
kunnille annettiin hyvin väljät mahdollisuudet esiopetuksen järjestämiseksi. Se voidaan 
nykyisin toteuttaa joko päiväkodissa tai koulussa. Esiopetuksen opettajina voivat toimia 
ammatilliselta koulutukseltaan eroavat lastentarhan- tai luokanopettajat. Käytännössä 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen toteutuminen ei kuitenkaan näytä olevan kunnossa, joten 
ratkaisemattomia ongelmia löytyy yhä (Puhakka 2003, 54-55). Esimerkiksi kasvatuksen 
jatkuvuuden takaaminen ja joustava siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen ei tunnu 
toteutuvan. Päivähoidolla ja koululla on suuria kulttuurieroja, jolloin puhutaan samoista 
asioista eri termein, eri viitekehyksissä ja erilaisiin taustateorioihin perustuen (Brotherus, 
Hytönen & Krokfors 2002, 21-22, Kess 2001). Varhaiskasvatus luo perustan koulukasva-
tukselle (Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 33), joten yhtenäisen kasvatuksen turvaa-
minen on tärkeää. Tutkimusalueeni kohdistuu siirtymävaiheeseen, jossa lapsi siirtyy var-
haiskasvatuksesta koulukasvatukseen. Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe lapsen elä-
mässä. Sen tulisi tapahtua silloin, kun lapsi on motivoitunein. Esiopetus ja ensimmäiset 
vuodet koulussa luovat perustan lapsen asennoitumiselle myöhempää koulunkäyntiä koh-
taan (Ojala 1993, 93). Tällä hetkellä voimassa olevassa esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2000, 7) korostetaan esiopetuksen ja perusopetuksen johdonmukaisesti 
etenevää kokonaisuutta. Siksi pidän tärkeänä yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittä-
mistä ja tutkimista. 
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Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä on paljon tehtävää. Koska on vähän 
tutkimustietoa lasten esiopetuksesta kouluun siirtymistä helpottavien siirto-ohjelmien ja 
lasten kouluun sopeutumisen suhteesta, on tarpeen kehittää siirto-ohjelmia, joiden avulla 
lasten siirtymistä varhaiskasvatuksesta koulun antamaan perusopetukseen helpotetaan 
(Margetts 2002, 106-107). Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen tilojen ja välineiden 
yhteiskäyttö pitäisi saada toimimaan (Luukkainen 2003, 16-17). Ongelmina ovat myös 
pedagogiset erot ja yhtenäisen pedagogiikan puuttuminen käytännön työstä. Käytäntöön 
kaivattaisiin kuusivuotiaille suunnatun pedagogiikan kehittämistä sekä esi- ja alkuopetuk-
selle yhteisiä toimintaperiaatteita, jotka omalta osaltaan yhdistäisivät esi- ja alkuopetusta.  

Kuntien huono taloudellinen tilanne vaikeuttaa esiopetuksen kehittämistä ja järjestä-
mistä. Esiopetuksen toteutuminen koulujen yhteydessä on hyvin kirjavaa. Koulussa 
tapahtuvan esiopetuksen pahin mahdollinen uhkakuva on tilanne, jossa esioppilaat sijoite-
taan pieneen kouluun alkuopetuksen yhdysluokan nurkkaan kouluavustajan ohjattavaksi, 
koska niin kunta säästää ja samalla turvataan pienen koulun säilyminen (ks. Lähteenmäki 
2002, 95). Laadukkaan esi- ja alkuopetuksen toteutumisen mahdollisuudet ovat tuolloin 
hyvin pienet.  

1.2  Käytännön opetustyön omakohtainen kokemus 

Aloin nähdä puutteita omassa työssäni viisi vuotta luokanopettajaksi valmistumiseni jäl-
keen. Kriittiseen tarkasteluun työtäni kohtaan vaikuttivat työskenteleminen kolmessa eri 
kaupungissa ja erisuuruisissa kouluissa. Tutustuin moniin erilaisiin opettajiin, opettajien 
yhteistyöhön ja koulujen toimintatapoihin. Myös omien alle kouluikäisten lasteni 
kehityksen seuraaminen ja uskomattomien oppimisvalmiuksien löytyminen jo ennen 
kouluikää herättivät huomaamaan lasten aliarvostuksen, jota minä harrastin. Huomasin 
kohtelevani kouluun tulevia lapsia ilman menneisyyttä. En ollut kiinnostunut, missä he 
olivat olleet edellisinä vuosina. En tutustunut ihmisiin, jotka olivat hoitaneet ja kasvatta-
neet lasta ennen minua, vaikka heillä olisi ollut valtavasti hyödyllistä tietoa lapsesta. En 
ottanut selvää, mitä lapsi oli oppinut jo ennen koulua. Vain lukutaitoinen ekaluokkalainen 
sai erityishuomion luokassani. Minä en tiennyt lapsen kiinnostuksen kohteista. En 
tutustunut lapsen vanhempiin enkä kysynyt heidän toivomuksiaan koulua kohtaan. En 
kertonut lapselle, miksi koulussa ollaan ja mitä häneltä odotetaan. Käskin lapsia vain 
tekemään ja surin sitä, että kaikki eivät aina jaksaneet ja häiritsivät käyttäytymisellään 
tuntia. Ajatuksissani oppilaiden oppiminen alkoi vasta koulussa. Kohtelin kaikkia lapsia 
keskivertolapsen tavoin ja opetin kaikkia samojen tavoitteiden mukaan. Eriyttämisellä 
pyrin vain edistyneiden oppilaiden työllistämiseen heidän odotellessaan heikoimpia. 
Edistyneet saivat siis harjoitella hyvin osaamiaan asioita lisää. Heikommat oppilaat ehti-
vät hädin tuskin oppia vanhaa asiaakaan, kun jo kiiruhdettiin yhdessä uuteen asiaan. 
Eriyttämisen tunsin myös työlääksi suurissa luokissa. Kärsin heikkojen oppilaiden 
raahaamisesta keskitason mukana. Näin lastenkin kärsivän tilanteesta. Vain heikon oppi-
laan luokalle jättäminen tai siirtäminen erityisopetuksen pienluokkaan (ent. mukautettu 
opetus) toiseen kouluun toi ratkaisun asiaan. Koululykkäysoppilaan kohdalla vain siirto 
erityisopetuksen pienryhmään oli käytännössä mahdollista. Itse koin usein luokalle 
jättämisen tai siirron epäonnistumisena ja luovuttamisena. Aistin itseäni kohtaan tulevan 
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myös vanhempien syytöksen. Olin huono opettaja, kun en saanut kaikkia oppimaan. Oli-
siko toinen opettaja pystynyt parempaan?  

Suomalaista koulutusjärjestelmää aloin itse asettaa kyseenalaiseksi omien 
työkokemuksieni vuoksi. Erityisopetuksessa pienluokkien oppilaat aloittavat koulun 
kuusivuotiaana, sillä heidän katsotaan tarvitsevan kasvatusta ja opetusta enemmän kuin 
ns. ”normaalin” lapsen. Sen sijaan ”normaalille” luokalle tulevaa ”poikkeavaa ja eri-
laista” oppilasta ei oteta kouluun, vaan hänen kouluuntuloaan lykätään vuodella, koska 
hänen ei katsota kykenevän vielä käymään koulua. Miksi koululykkäys on jälkimmäiselle 
lapselle tarpeen eikä aikaisempi kouluuntulo? Pystyykö esiopetus vastaamaan näiden 
lasten tarpeeseen? Eikö ”normaaleissa” kouluissa pitäisi osata ottaa vastaan kaikenlaisia 
lapsia? Nykyajan peruskoulu ei tunnu vielä olevan lapsikypsä. 

Järvilehto (1995, 163-168) kritisoi Suomen koulutusjärjestelmää kärjistetysti, mutta 
osuu olennaisiin asioihin, joihin pitää nykyäänkin kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa 
koulutusjärjestelmä perustuu vanhentuneisiin käsityksiin oppimisesta ja opetettavista 
yksilöistä. Oppiminen käsitetään tiedon siirtämiseksi opettajan päästä oppilaan päähän. 
Oppimista tapahtuu vain koulutuksessa tietyissä oppimistilanteissa, joten on ympäristöjä, 
joissa ei opita mitään. Oppilas on ymmärtänyt opetettavan asian silloin, kun hän osaa 
toistaa sen ulkoa. Koulussa huomioidaan oppimistoiminnan yksilöllisyys samanlaista-
malla oppilaat iän mukaan. Järvilehdon mukaan luokkajärjestelmä on oppimisen kannalta 
pahin haitta. Se ei edistä opetettavan asian sisällön oppimista vaan suuntaa oppijaa luo-
kalta siirtymisen keinojen oppimiseen. Opetus perustuu käsitykseen, että opettajat tai 
opetussuunnitelmat voivat kontrolloida ja säädellä oppilaan toimintaa. Koulu kannustaa 
kilpailuun ja yksilöllisiin suorituksiin. Koulu edistää tottelemista ja kirjauskoa. Peruskou-
lussa on epäonnistuttu pyrkimyksessä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa.  

Koulutusjärjestelmään liittyvät muutospaineet vahvistavat yhdistetyn esi- ja 
alkuopetuksen kehittämisen ja tutkimisen tarvetta. Anderson (1996/97, 15-16) väittää 
vanhojen koulujärjestelyjen (mm. ikään perustuva vuosiluokkajärjestelmä) kestävyyden 
johtuvan muun muassa siitä, että lähes kaikki vanhemmat ja kouluasioista päättävät 
henkilöt kantavat mukanaan muistoja omista lapsuuden- ja nuoruudenaikaisista 
kokemuksistaan. Heillä on selvät ja pysyvät käsitykset siitä, minkälaista koulunkäynnin 
ja koulutuksen tulisi olla. Anderson ihmettelee syitä siihen, miksi aikuiset haluavat 
vanhanaikaista koulutusta lapsilleen.  

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että suomalaisessa peruskoulussa on edelleen 
vallalla staattinen tiedonkäsitys ja lapsille opetetaan vanhanaikaisen tiedonkäsittelyn 
mukaisesti. Holopaisen (2003) mukaan vallitseva tiedonkäsittelyn tapa koko peruskou-
lussa on mieleen painaminen eivätkä oppilaat ole tottuneet päättelemään tai arvioimaan. 
Arvaja (2005) totesi, että koulun toimintakulttuuri ja -tavat eivät tue yhteisöllistä oppi-
mista. Hänen tutkimuksessaan perusopetuksen ylimpien luokkien oppilaiden yhteisölli-
sessä toiminnassa keskustelu oli kritiikitöntä, pinnallista, kuvailevaa ja faktoja luettelevaa 
tiedonjakamista.  

Hytönen (1997a, 195-197) on huomannut 1990-luvun alkupuoliskon koulutusjärjestel-
män kehittämistyötä ohjanneen yksilöllisyyden, joustavuuden ja valinnaisuuden lisäämi-
sen koulutusratkaisuissa. Tämä on hänen mielestään seurausta kasvatustietoisempien van-
hempien vaatimuksista sekä talouselämän ajattelumallien ja työelämästä johdettujen hyö-
tynäkökohtien korostamisesta. Hän taas pelkää tasa-arvoisen aseman, yhteisöllisyyden ja 
yhtäläisten kasvatusmahdollisuuksien vaarantuvan, kun koulutuspolitiikka korostaa lasten 
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yksilöllisyyttä ja vanhemmat mielletään asiakkaiksi, jotka voivat valita ja vaatia lapsil-
leen sopivaa opetusta mieleisestään koulusta. Hytönen varoittaa yksilöllisyyden 
muuntumisesta yksilökeskeisyydeksi. On tärkeää arvioida 1990-luvun kehittämistyötä, 
jotta Hytösen (1997a) edellä esittämät pelot eivät toteutuisi, vaan kehittäminen ja siitä 
seuraava muutos johtaisi parempaan koulutusjärjestelmään.  

Aloitin työni ja samalla itseni kehittämisen ensin varovaisesti yhdessä toisen luokan-
opettajan kanssa. Tutustuin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun periaatteisiin. Muuta-
man vuoden kuluttua saimme kouluumme toteutettavaksi koulu- ja sosiaalitoimen yh-
dessä järjestämän yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeen. Saimme 
esikoululaiset ja uutta henkilökuntaa kouluun. Laajentunut yhteistyö ja vastuun kantami-
nen yhdessä esi- ja alkuopetuksessa toimivien luokanopettajien, lastentarhanopettajan ja 
muun henkilökunnan kanssa alkoi. Aloin laajemmin toteuttaa vuosiluokkiin sitomatonta 
opiskelua. Päästessäni mukaan kehittämishankkeeseen huomasin, että kun yksi asia 
muuttui, tuli tarve muuttaa ja kehittää myös jotain muuta. Muutos on kuitenkin hidasta ja 
vaatii vuosia. Tämä kehitys ei tunnu pysähtyvän. 

1.3  Aihepiirin aikaisempi tieteellinen tutkimus 

Tutkimukseni merkityksellisyyttä vakuuttaa sekä vuosiluokkiin sitomattomaan opiske-
luun että yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen liittyvän tieteellisen tutkimuksen vähäisyys 
Suomessa. Tutkimukseni on Suomen ensimmäinen väitöstutkimus yhdistetystä esi- ja 
alkuopetuksesta, jossa sovellettiin vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Tutkimuksia esi- 
ja alkuopetusta käsittelevistä vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta on tehty ulko-
mailla paljon, mutta niiden antaman tiedon hyödyntäminen on vaikeaa, koska nykyiset 
vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun sovellukset voivat olla niin erilaisia toteutuksel-
taan, että niiden hyötyä ei voi tietää vanhempien tutkimusten avulla (Gutierrez & Slavin 
1992, 370; Luvisi & Miller 2001). On myös huomioitava suomalaisen päivähoito- ja 
koulujärjestelmän suuri eroavaisuus ulkomaisiin järjestelmiin verrattuna.  

Yhdysvalloissa vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun suosio on viime aikoina laske-
nut, vaikka kymmenen vuotta sitten sitä pidettiin lupaavana tapana uudistaa kouluja ja 
lisätä lasten saavutustasoa. Yhdeksi syyksi on arveltu standardisoituja luokkatasomittauk-
sia (ks. myös Melliger 2005), joilla varmennetaan, ettei kenenkään lapsen oppiminen jäisi 
toisista lapsista jälkeen. Toisena syynä suosion laskuun pidetään akateemisten tietojen ja 
taitojen arvostuksen nousua emotionaalisten ja sosiaalisten tavoitteiden kustannuksella. 
Myös opettajan työmäärän lisääntyminen monenikäisten lasten luokissa arvellaan 
vaikuttaneen asiaan. (Pardini 2005.) Kansainväliset tutkimukset antavat hyvin ristiriitaista 
tietoa lasten tiedollisen oppimisen ja sosiaalisen kasvun tuloksellisuudesta vuosiluokkiin 
sitomattomassa opiskelussa (ks. luku 3). Vinterek (2001, 46-47; 2003, 44-45) ihmettelee, 
miksi Ruotsissa ei ole 20 vuoden aikana paljoa keskusteltu monenikäisten lasten luokista 
ja niiden vaikutuksista, vaikka niiden käyttö on yksi suurimmista muutoksista Ruotsin 
kouluissa viime vuosisadan kuluessa. Ruotsissa on saatu kriittisiä tuloksia monenikäisten 
lasten luokkien negatiivisista vaikutuksista oppilaille (Sundell 1994; 1995; 2002; 
Vinterek 2001; 2003). Koska Suomen ja Ruotsin päivähoito- ja koulujärjestelmät ovat 
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samantyyppiset, vahvistavat ruotsalaiset tutkimustulokset tarvetta tutkia suomalaisia 
vuosiluokkiin sitomattomia toteutustapoja ja niiden vaikutuksia.  

Tutkimukseni aihepiiriin liittyviä suomalaisia tutkimustuloksia esittelen tarkemmin 
myöhemmin tulevissa luvuissa aina asiayhteyteen sopivissa kohdissa. Suomalaisia vuosi-
luokkiin sitomatonta opiskelua käsitteleviä tutkimuksia on vähän. Tutkimukset käsittele-
vät lähinnä 1990-luvulla toteutuneita akvaarioprojektiin kuuluneita kehittämishankkeita. 
Mehtäläinen (1997) on tutkimuksessaan arvioinut ala- ja yläasteen vuosiluokattomien 
kehittämishankkeiden opetusjärjestelyjen toimivuutta. Hänen tekemästään tutkimuksesta 
puuttuu lasten ja heidän vanhempiensa näkemysten tuottama aineisto, koska tutkija on 
kerännyt alakoulua koskevan aineiston lähes kokonaan opettajia haastattelemalla. Ojala ja 
Siekkinen (1998) analysoivat esi- ja alkuopetuksen kehittämistä valtakunnallisessa akvaa-
rioprojektissa. 5-8-vuotiaiden kasvatuksen ja opetuksen kehittämishankkeita on kartoi-
tettu (Kankaanranta & Tiihonen 1994) ja kuvailtu (Kankaanranta, Mäkitalo & Tiihonen 
1999). Kankaanranta (1994; 1999) on esitellyt edellisen tutkimushankkeen etenemistä. 
Lyytinen-Lund (1998) on toimittanut julkaisun, jossa esitellään erilaisia toimintamalleja 
esi- ja alkuopetuksen järjestämisestä Suomessa.  

Vaikka yhtään väitöskirjatutkimusta ei vuosiluokkiin sitomattomuutta soveltavasta yh-
distetystä esi- ja alkuopetuksesta ole Suomessa tehty, kuitenkin läheisesti ilmiöön liittyviä 
ja esi- ja alkuopetuksen vuosiluokkiin sitomattomuuden kehittämistä edistäviä väitöskir-
joja on olemassa. Ne käsittelevät esimerkiksi lasten sosiaalisia suhteita (Lehtinen 2000), 
oppilaan työskentelytapoja luokassa (Aunola 2001), luokan myönteistä ilmapiiriä (Tuomi 
2001), vanhempaintapaamisia (Seikkula 2000), vanhempien kasvatusnäkemyksiä 
(Poikolainen 2002; Torkkeli 2001), kodin ja koulun yhteistyötä (Siniharju 2003), arvioin-
tia (Kankaanranta 2002; Oksanen 2001), opettajuutta (Haring 2003; Luukkainen 2004; 
Perkkilä 2002), draamaleikkiä (Heinonen 2000; Korhonen 2005), opetussuunnitelmia 
(Poikonen 2003), lasten yksilöllisyyttä koulussa (Saukkonen 2003), lukemaan opetta-
mista (Aro 2004; Karvonen 2005; Korkeamäki 1996; Lerkkanen 2003; Mäkinen 2002) ja 
yhteistoiminnallisuutta (Makkonen 2005; Mäkitalo 2006). Merkille pantavaa on, että lap-
siin liittyvissä tutkimuksissa on alettu vähitellen korostaa lasten oman näkökulman ja 
kokemusten huomioimista (ks. esim. Lehtinen 2000; Metsäpelto 2003; Tauriainen 2000). 
Siihen pyrin myös tässä tutkimuksessa. Lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia ja 
näkemyksiä vuosiluokkiin sitomattomasta yhdistetystä esi- ja alkuopetuksesta ei Suo-
messa ole juuri tutkittu. 

Suomessa on ilmestynyt vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua alakoulussa käsitteleviä 
tai sivuavia pro gradu-tutkielmia, joista osa (esim. Kokkarinen 1997; Köntti 1999; 
Mäkitalo 1998; Neuvonen 1995; Penttinen 1997, Toiviainen 1995; Viitanen 1998; Välläri 
& Ylitalo 1998) käsittelee nimenomaan yhdistettyä esi- ja alkuopetusta. Useimmissa tut-
kielmissa lähinnä kuvataan toteutettua toimintaa sekä niistä saatuja kokemuksia ja näke-
myksiä. Yleisesti tulokset ovat hämmästyttävän positiivisia ja lupaavia. Tähän on ehkä 
syynä se, että tutkielmissa on useimmiten tutkimusaineiston tuottamisessa käytetty työ-
tään kehittäviä ja asiasta innostuneita opettajia. Pro gradu-tutkielmien tuloksia en tässä 
tutkimuksessa tarkemmin esittele, koska ne eivät ole metodologisesti kovin vahvoja eikä 
niiden vaatimustaso ole korkea. 
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1.4  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma  

Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen tilanne Suomessa, oma työkokemukseni ja tutkimusalu-
eesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset sekä niiden vähäisyys johdattivat minut yhdistetyn 
esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen ja tutkimiseen. Koin kehittämisen erittäin tarpeelli-
seksi kuten edellisissä luvuissa esitin. Myös tutkimustarve oli ilmeinen, koska oli tärkeää 
tietää uusien käytäntöjen aiheuttamia seurauksia. Ojala ja Siekkinen (1998, 61-65) 
kaipaavat tieteellisen tutkimuksen nivomista pedagogiseen kehittämistyöhön, josta he 
raportoivat valtakunnallisen akvaarioprojektin esi- ja alkuopetuksen aiheverkon arvioin-
nissa. He toivovat valtakunnallisen akvaarioprojektin jatkokehittelyihin tieteelliset kritee-
rit täyttävää kehittämistä ja huomion kiinnittämistä kehittämistyön laatuun. Silloin tulok-
silla saadaan aikaan myös todellista muutosta ja samalla paremmat mahdollisuudet sekä 
varhaiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen tieteelliseen kehittämiseen. Myös 
Högström (2003, 74) määrittelee laadukkaan päivähoidon ja opetuksen tarvitsevan 
arvioinnin tukemaa tavoitteellista kehittämistyötä. Yhteisen teoriapohjan etsiminen on 
yksi tapa yhdistää varhais- ja koulukasvatusta sekä näin varmistaa kasvatuksen jatkuvuus. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käyttävän 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeen arvioiminen. Tavoitteena on tieteelli-
sen tutkimuksen nivominen toteutettuun kehittämishankkeeseen sekä yhdistetyn esi- ja 
alkuopetuksen kehittämisen teoreettinen syventäminen. Lisäksi henkilökohtaisella tasolla 
tutkimuksen tavoitteena on oman praktisen tiedon analysoiminen ja jäsentäminen sekä 
ammatillinen kasvu.  

Tässä tutkimuksessa en varsinaisesti pyri tuloksellisuuden tai laadun arviointiin (ks. 
5.1). Arviointini kohde ja näkökulma pienessä lapsiryhmässä ovat väistämättä suppeita. 
Tutkimuksen kohteena on vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua soveltava, yhdistetty esi- 
ja alkuopetuksen kehittämishanke, jossa painotan kuuden esioppilaan seuraamista esiluo-
kan alusta perusopetuksen toisen luokan loppuun asti. Käytän oppilas-termin rinnalla 
lapsi-käsitettä, koska mukana ovat esiopetusikäiset lapset ja perusopetuksen nuorimmat 
oppilaat. Tutkin toteutettua kehittämishanketta lasten oppimisen näkökulmasta. Arvioin, 
miten kehittämishanke pääsi lasten oppimista koskeviin tavoitteisiin, joita olivat lasten 
yksilöllisyyden korostaminen ja sosiaalisen kasvun tukeminen. Määrittelen kehittämis-
hankkeessa annetun koulutuksen olleen onnistunutta, jos tavoitteiden saavuttaminen ja 
resurssien käyttö onnistuivat (Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 1998, 19-21). 
Oletan, että arvioinnilla on mahdollista saada tietoa koulutuksen järjestämisen, 
oppimisympäristön ja opetusmenetelmien yhteydestä oppimistuloksiin (Linnakylä & 
Välijärvi 2005, 14). Laadukas arviointi vaatii harkittua tutkimusasetelmaa, havainto-
aineiston keräämistä, analyysiä ja tulkintaa. Tieteellisen tutkimuksen sääntöjen 
noudattamisella varmistan tulosten ja niistä tehtävien johtopäätösten luotettavuutta. 
(Robson 2001, 25.) Aineistoa keräsin monilla eri tiedonkeruumenetelmillä. Lasten 
tiedollisia oppimissaavutuksia mittasin esi- ja alkuopetuksessa käytössä olleilla arviointi-
välineillä, koska tavoitteenani oli nähdä, miten koulussa tehty lasten oppimisen arviointi 
soveltui vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun korostamaan lasten yksilöllisen oppimisen 
edistymisen seuraamiseen. Tutkimusasetelma voidaan esittää seuraavasti (Kuvio 1): 
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma 

Arviointini kohdistuu kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin ja lasten oppimiseen. Ope-
tuksen käsitän laajasti lapsen oppimisen tukemisena, johon pyritään erilaisin 
opetusjärjestelyin, joita ovat oppimisympäristö ja -välineet sekä pedagogiset järjestelyt. 
Opetusjärjestelyjen soveltuvuutta kehittämishankkeeseen arvioin opetusjärjestelyjen 
tarjoaman koulutuksen toimivuuden, joustavuuden ja oikean ajoituksen kautta. Toimivuus 
tarkoittaa opetukseen käytettävien resurssien laatua ja niiden tehokasta käyttöä. Jousta-
vuus on koulutusjärjestelmän kyky palvella lapsia ja ajoitus tähtää koulutuksen oikeaan 
ajoitukseen lapsen kannalta. Toiminnan on myös vastattava joustavasti ja riittävän nope-
asti koulutustarpeessa tapahtuviin muutoksiin. (Koulutuksen tuloksellisuuden arviointi-
malli 1998, 19-21, 26-33.) 

Lasten oppimista arvioin tiedollisen oppimisen ja sosiaalisen kasvun avulla. 
Oppimistuloksiin käsitän kuuluviksi lasten oppimissaavutukset sekä lapsen, hänen 
vanhempiensa ja koulun henkilökunnan toiminnan ja kokemukset, jolloin kykenen 
paljastamaan ja arvioimaan myös lasten oppimisen kehittymisprosessia sekä tiedollisessa 
oppimisessa että sosiaalisessa kasvussa. Tässä tutkimuksessa määrittelen sosiaalisen kas-
vun Mehtäläisen (1997, 26) määritelmän avulla: 

”…Oppilas oppii ottamaan huomioon toiset ihmiset, heidän näkemyksensä, 
ajattelutapansa, käyttäytymisensä, oppii sietämään erilaisuutta ja osaa toimia 
erilaisten ryhmien jäsenenä, hallitsee vuorovaikutustaidot ja osaa käyttäytyä 
asianmukaisesti.”  

Pidän yhdistettyä esi- ja alkuopetusta nimenomaan lapsille ja heidän vanhemmilleen 
suunnattuna palveluna. Siksi koen tärkeäksi selvittää, miten vuosiluokkiin sitomaton, 
yhdistetty esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke palvelee ja tukee lapsia heidän 
kehittymisessään ja oppimisessaan. Tutkimukseni kohteena olevassa kehittämishank-
keessa sovellettiin vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua/opetusta. Käytän termiä 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu, koska haluan painottaa oppimisessa lasten osuutta 
opettajan ollessa oppimisen tukijana ja ohjaajana. Opiskelu-käsite kuvaa tässä tutkimuk-
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sessa lasten työskentelyä esi- ja alkuopetuksessa. Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua 
käytettiin kehittämishankkeessa kasvatuksellisena toiminta-ajatuksena (Kuvio 2): 

Kuvio 2. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (VSOP) kasvatuksellisena toiminta-ajatuksena 
tässä tutkimuksessa.  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun, josta käytetään usein lyhennystä VSOP, päämää-
ränä oli opetusjärjestely, jolla pyrittiin eri-ikäisten lasten yksilölliseen, jatkuvaan, jousta-
vaan ja sosiaaliseen oppimiseen vuorovaikutuksessa monenikäisten lasten ja aikuisten 
kanssa. Kehittämishankkeessa vuosiluokkiin sitomattomuus näkyi kasvatusajattelussa ja 
opetusjärjestelyissä. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun avulla pyrittiin 
kehittämishankkeen päätavoitteiden, lasten yksilöllisyyden korostamisen ja sosiaalisen 
kasvun, toteuttamiseen. Sosiaalista kasvua ja oppimista oli tarkoitus edistää antamalla 
mahdollisuus eri-ikäisten lasten työskennellä yhdessä sekä kiinnittämällä huomiota 
oppimisen sosiaalisuutta korostaviin työtapoihin. Myös lasten taitojen mukaan perustet-
tuja, väliaikaisia tasoryhmiä käytettiin äidinkielessä ja matematiikassa yksilöllisen 
oppimisen tukemiseksi. Jatkuvaa ja joustavaa oppimista toteutettiin yksilöllisyyttä koros-
taen sallimalla lasten oppia omaa tahtiaan ilman iän määräämiä instituutio- tai luokkaja-
koja. Kehittämishankkeessa pyrittiin yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen toteutukseen. 
Kehittämishankkeen toteutuksesta kerron tarkemmin luvussa 5.3. 

VSOP
 

Jatkuva 
oppiminen 

 
Joustava

oppiminen

Yksilöllinen oppiminen 

Sosiaalinen kasvu 



2 Oppiminen sosiaalisena toimintana 

Tämän tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishankkeessa painotettiin lasten yksilölli-
syyttä ja sosiaalisuutta esi- ja alkuopetuksen aikana. Yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden 
suhde on erittäin mielenkiintoinen. Ei ole sosiaalisuutta ilman yksilöllisyyttä ja päinvas-
toin. Sosiaalisuuden ja yksilöllisyyden määritelmät ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa, joten 
ne määritellään tavallisesti toisen kautta. Yksilöllisyys ja sosiaalisuus eivät siis ole tois-
tensa vastakohtia. Systeemiteoriat lähestyvät tätä ajatusta. Tämän tutkimuksen näkemys 
sosiaalisuuteen ja yksilöllisyyteen sekä myös tutkimuskohteeseen on lähinnä samanlainen 
kuin systeemisen psykologian, jossa maailman ilmiöitä ymmärretään mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti niiden oikeissa yhteyksissä. Lähtökohtana on, että ”ihminen ja ympä-
ristö muodostavat yhden toiminnallisen järjestelmän”. (Järvilehto 1995, 8.)  

Vahvasti yksilöön liittyvät ominaisuudet minä ja minäkuva voidaan määritellä sosiaali-
suuden kautta. Mead (1983, 135, 140, 154-155, 158) eritteli sitä vuorovaikutusta, jossa 
yksilö saa kuvan omasta minästään toisten ihmisten kautta. Minä ei ole olemassa lapsen 
syntyessä, vaan se kehittyy sosiaalisen kokemuksen ja toiminnan prosesseissa. Minä on 
sosiaalinen rakenne. Sosiaalisessa konstruktivismissa1 ovat olleet juuri Meadin ajatukset 
lähtökohtana siihen teoriaan, miten merkitysten oppiminen sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä tapahtuu (Rauste von Wright & von Wright 1994, 116-117). Yksilöiden väliset suh-
teet siis muodostavat persoonallisuuden eli minän. Minäkuva muodostuu meille välitty-
vien käsitysten yhdistelmästä, joita muilla ihmisillä meistä on. Yhden ihmisen mielipide 
ei vielä vaikuta minäkuvaan, koska ihmissuhteiden määrä on valtaisa. Kuitenkin tärkeän 
ihmisen osuus on olennaisempi itsetunnon kasvussa ja kehityksessä kuin vieraamman 
ihmisen osuus. (Järvilehto 1994, 191.) Ainoastaan yhteisössä yksilö on yksilö, koska 
yhteisö antaa ihmiselle yksilöllisen aseman. Ihmisen erottuminen omaksi itsekseen 

                                                           
1 Termejä konstruktivismi ja konstruktionismi käytetään kirjallisuudessa vaihtelevasti tieteenalasta riippuen. 
Tässä tutkimuksessa käytän yleiskäsitteenä oppimisen tutkimuksessa vakiintunutta konstruktivismi-termiä, joka 
voidaan jakaa karkeasti yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktivismiin. Tässä tutkimuksessa 
tukeudun sosiaaliseen konstruktivismiin, johon kuuluvat sosiokulttuuriset lähestymistavat, symbolinen 
interaktionismi ja sosiaalinen konstruktionismi. Sosiaalisessa konstruktivismissa painotetaan tiedon sosiaalista 
konstruointia sekä oppimisen sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia prosesseja. Kuitenkin sosiaaliseen 
konstruktivismiin voidaan yhdistää sosiaalisen painotuksen lisäksi myös oppimisen yksilöllistä näkökulmaa. 
(Tynjälä 2000, 38-39.)   
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edellyttää yhteistyötä. Yksilöllinen olemassaolo eli rooli ja asema määräytyy yhteistyön 
avulla. Yksipuolinen sosiaalinen toiminta kaventaa ihmisen persoonallisuutta. (Järvilehto 
1995, 139, 142-143.) Lapsille on tärkeää olla tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten lasten 
kanssa. Lapsen minäkuvalle ei ole yhdentekevää, millaisessa ryhmässä hän päiväkodissa 
tai koulussa työskentelee. Mäkisen (1994) mukaan kehittyvä lapsi on oman elämänsä ja 
kehityskulkunsa subjekti. Hän vaikuttaa ympäristöönsä ja toisiin sekä on samalla itse 
monimuotoisen toiminta- ja vuorovaikutusympäristön vaikutuksen piirissä. Yksilöllistä 
kehitystä voidaan estää ja edistää sen mukaan, ovatko vaikutukset epäsuotuisia vai 
suotuisia. (Mäkinen 1994, 260.) 

Lapsi osallistuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen välittömästi synnyttyään. Sosiaalisuus 
on siis yksilöllisyyden kasvualusta. Kaikki mitä ihminen tekee, kokee tai oppii saa merki-
tyksensä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Strandell 1995, 105-106.) Näin sosiaalista ja 
tiedollista oppimista ei voi erottaa toisistaan (Gerard 2005, 249). Oppiminen on koko ajan 
käynnissä oleva perusprosessi, joka muodostaa elämisen perustan. Oppiminen on 
sosiaalinen prosessi, jossa ihmisen yhteisöllinen olemassaolo laajenee. Oppiminen on 
samalla myös yksilöllistä toimintaa, koska ihmisen maailma jäsentyy hänen oman toimin-
tansa kannalta mielekkäiksi osiksi. Siksi oppimisen tehokkuus johtuu yksilön kunkin 
hetkisestä kehitysvaiheesta ja elämäntilanteesta. (Järvilehto 1995, 164, 166, 184, 190-
191.) Tässä tutkimuksessa ymmärrän oppimisen Järvilehdon määritelmän tapaan sosiaali-
sena prosessina, johon yksilöllinen oppiminen sisältyy. Yksinään yksilöllistä oppimista ei 
ole olemassa, sillä sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa kaikkeen siihen, miten tietoa otetaan 
vastaan sekä tuotetaan. Siksi en pidä tarpeellisena erotella sosiaalisen ja yksilöllisen 
oppimisen kokemuksia toisistaan. Myös Soini (1999, 116) korostaa oppimisprosessin 
olevan luonnostaan sosiaalinen ja yksilöllinen samaan aikaan. Hän väittää, että yksilöl-
listä oppimista ei ole olemassa erillisenä ”pään sisäisenä prosessina”, koska sellaista osaa 
tai systeemiä ei ole olemassa. Hänen mielestään oppimisteorian pitäisi perustua sosiaali-
seen ja ekologiseen interaktioon. 

2.1  Oppimisen tutkimisen lähestymistapa 

Edellä esittämäni määrittelyt vaikuttavat tässä tutkimuksessa oppimisen tutkimisen 
lähestymistapaan. On tärkeää miettiä, miten tutkimuksessa käsitetään tutkittava ilmiö ja 
miten sitä tutkitaan. Kasvatustieteen kaksoisolemus varsinaisena tieteenä ja soveltavana 
tieteenä vaatii tutkijalta omien lähtökohtien ja ennakko-oletusten järjestelmällistä pohdin-
taa, koska se on altis ideologisille vaikutteille ja vinoutumille. (Lehtovaara 1994.)  

On vaikea tietää, miten on tutkittava oppimista, joka on prosessi, joka näyttää tapahtu-
van sekä yksilön sisällä että yksilöiden välillä (Soini 1999, 8). Sosiaalisessa oppimisessa 
käytetään ”shared cognition”-käsitettä, jossa verbin ”jakaa” voidaan käsittää joko ”olla 
jotakin yhteistä” tai ”jakaa osiin”. Tietäminen on kulttuurisesti välittynyttä ja sosiaalisesti 
jaettua. Tutkimuksen yksikkönä ei saa pitää ryhmää eikä yksilöä, vaan tulisi mieluummin 
tutkia tapoja, joissa kognitiivinen ja sosiaalinen toiminta tapahtuu kulttuurisesti välitty-
neessä ympäristössä. Kulttuuri on yksilön ja sosiaalisuuden kohtauspiste. (Cole 1993; 
Resnick 1993.) Dewey (1988) piti kokemusta yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden yhdistä-
vänä tekijänä. Dewey ajatteli kokemuksen liittyvän aina ympäristön tapahtumiin, tapahtu-
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van jossakin ajassa ja paikassa sekä muuttuvan ajassa. Siksi oppimiskokemusten tutkimi-
sella oletetaan saavutettavan sekä yksilöllinen että sosiaalinen ulottuvuus (Soini 2001, 
52).  

Tutkin oppimista Salomon ja Perkinsin (1998, 8-10) määrittelyä mukaillen sosiaali-
sena toimintana lähestymistavalla, jossa oppija on osana kontekstia sekä kohteena on 
mukana olleet ihmiset ja heidän välinen toimintajärjestelmänsä. Tutkin kehittämishank-
keessa tapahtuvaa oppimista lähinnä ihmisten kokemusten, tilanteiden ja toimintojen 
avulla pyrkien ottamaan huomioon kontekstien erilaiset kulttuurit lasten kotona sekä esi- 
ja alkuopetuksessa. Lisäksi olen kiinnostunut lasten kehittymisessä ja oppimisessa lasten 
oppimissaavutuksista, joita lapset esi- ja alkuopetuksen aikana saavuttivat.  

2.2  Sosiaalinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä 

Tässä tutkimuksessa ja tutkittavana olevassa kehittämishankkeessa oppimiskäsityksenä 
sovellettiin sosiaalista konstruktivismia ja lähinnä Vygotskyn (1978; 1982) ajatuksia. 
Konstruktivismissa ajatellaan, että suurin osa tiedosta on kokemuksen tulkintaa, joka 
perustuu yksilöille ainakin yksityiskohdiltaan omaperäisiin skeemoihin, jotka sekä 
mahdollistavat että hillitsevät yksilön prosesseja, joissa hän konstruoi kokemuksensa 
järkeviksi (Resnick 1993, 1). Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä ihminen valikoi 
tietoa ja tulkitsee sitä omien tavoitteittensa, odotustensa ja käsitystensä perusteella (von 
Wright 1996, 10). Tieto ei yksinkertaisesti siirry ihmiseen, vaan ihminen konstruoi sen 
itse (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 53). Konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaisesti oppimisessa on keskeistä merkitysten rakentaminen, joka 
edellyttää ymmärtämistä (Tynjälä 2000, 43). Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 
oppijan oma aktiivisuus painottuu vuorovaikutuksessa. Oppija sekä vaikuttaa 
elinympäristöönsä että tulkitsee saamansa informaation. Konstruktivistiselle oppimiselle 
on siis tyypillistä tiedon aktiivinen konstruointi eikä passiivinen rekisteröinti. Tiedon 
konstruktio on tilannesidonnainen, joten oppiminen on aina sidoksissa siihen kulttuuriin, 
kontekstiin ja toimintaan, jossa tietoa opitaan ja käytetään. Kun tiedon prosessointi eli sen 
vastaanotto, muokkaus ja tulkinta aiheuttavat pitempää kuin hetkellistä muutosta tie-
doissa, käsityksissä ja tunteissa, tapahtuu oppimista. (Rauste-von Wright & von Wright 
1994, 19-20, 33, 36-37, 61.) 

Sosiokulttuuristen teorioiden mukaan tiedonmuodostus ja oppiminen perustuvat 
sosiaalisiin ilmiöihin, joten niitä on tarkasteltava sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historialli-
sesta kehyksestä käsin. Tämän suuntauksen isänä pidetään L. S. Vygotskya. (Tynjälä 
2000, 38-39, 44.). Tämän tutkimuksen konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä koroste-
taan yksilöllistä tiedonmuodostusta, oppijan aktiivisuutta, kontekstisidonnaisuutta ja 
oppimisen sosiaalista vuorovaikutuksellisuutta. 

Analysoitaessa opettamisen ongelmallisuutta on määriteltävä lapsen oppimisen ja 
kehittymisen suhde. Vygotsky (1978; 1982) lähti siitä tosiseikasta, että lasten oppiminen 
alkaa paljon ennen kuin he menevät kouluun. Kaikella oppimisella on aina edeltävä 
historia. Hyvin tunnettu ja empiirisesti perusteltu tosiasia on, että oppiminen pitäisi sovit-
taa jollakin tavalla lapsen kehitystasoon. Vygotskyn mukaan ei kuitenkaan voida rajoittua 
määrittelemään vain kehitystasoja, jos haluamme löytää kehitysprosessin todelliset yhtey-
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det oppimiskykyihin. Oppiminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin yhteisessä sosiaali-
sessa toiminnassa ja myöhemmin yksilöllisenä toimintona. Vygotskyn termi lähikehityk-
sen vyöhyke (zone of proximal development) kuvaa etäisyyttä kahden kehitysvaiheen 
välillä. Ensimmäinen on lapsen aktuaalinen kehitysvaihe, jolloin lapsen henkisten 
toimintojen kehitystaso on muodostunut jo tiettyjen täydellisten kehitysvaiheiden tulok-
sena. Tällöin lapsi kykenee jo suoriutumaan tehtävästä itsekseen ilman kenenkään apua. 
Toisessa, potentiaalisessa kehitysvaiheessa hän kykenee suoriutumaan tehtävästä vain 
tehdessään yhteistyötä ohjaavan aikuisen tai osaavampien vertaistensa kanssa. Aktuaali-
nen kehitystaso kuvaa henkistä kehittymistä takautuvasti, kun taas potentiaalinen kehitys-
taso kuvaa odotettavissa olevaa henkistä kehittymistä. Oppiminen ikään kuin herättää 
erilaisia sisäisiä kehitysprosesseja, jotka ensin pystyvät toimimaan vain vuorovaikutuk-
sessa toisten ihmisten kanssa, mutta heti, kun nämä prosessit ovat sisäistyneet, lapsi osaa 
tehdä uuden tehtävän yksinään ilman muiden apua. Sisäistämisperiaate on kehityksessä 
keskeistä. Tämä sisäistämisperiaate korostaa ohjaavan aikuisen keskeistä merkitystä ja 
psyykkisten toimintojen työkaluvälitteistä luonnetta. (Vygotsky 1978, 52-57, 84-91; 
1982, 184.)  

Aluksi lapsen oppiminen on tiedostamatonta ja hallitsematonta. Jos lapsi ei pysty edis-
tymään, opettaja tai vertainen auttaa oppijaa siihen asti, kunnes oppija itse kykenee hallit-
semaan omaa toimintaansa oman tietoisuuden ja itsekontrollin avulla. Opettajan on 
”varustettava oppimistehtävä rakennustelineillä”, jotta lapsen on mahdollista sisäistää 
ulkoinen tietämys ja muuttaa se oman tietoisuutensa työkaluksi. (Bruner 1985, 24-25.) 
Lähikehityksen vyöhykkeellä toimittaessa yksilö sisäistää omaan ajatteluunsa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen välittämää ja siinä syntyvää tietoa (Tynjälä 2000, 115). Yksilöllinen 
oppiminen tapahtuu yksilön toimiessa yhteistoiminnassa. 

Vygotsky (1978) ei siis pidä oppimista erillisenä kehittymisestä. Oppimisprosessit ei-
vät hänen mielestään ole samanaikaisia kehittymisprosessien kanssa, vaan viimeksi 
mainitut ”laahaavat” oppimisprosessien perässä. Tämä järjestys johtaa lähikehityksen 
vyöhykkeeseen. Hän korostaa kuitenkin, että kehitys- ja oppimisprosessien välillä on 
erittäin monimutkainen, dynaaminen suhde. Tällaisesta oppimisen ja kehityksen määritel-
mästä seuraa Vygotskyn mukaan muutos suhtautumiseen kehitystä mittaaviin diagnosti-
siin testeihin. Normaaleilla lapsilla oppiminen, joka on suunnattu kohti kehitystasoja, 
jotka on jo saavutettu, on tehotonta lapsen koko kehityksen näkökulmasta. Oppimistehtä-
viä ei kannata sovittaa tietylle jo saavutetulle tasolle, sillä silloin toiminta ei tähtää 
kehitysprosessin uudelle tasolle eikä stimuloi uutta kehitystä, vaan laahaa tämän proses-
sin perässä. Hän painottaa, että opettamisen täytyy kulkea kehityksen edellä tarkoituksena 
herättää kypsymisprosessin toiminnot. Siten lähikehityksen vyöhykkeen huomioimisen 
takia ainoaa ”hyvää oppimista” on se, mikä edeltää kehitystä. (Vygotsky 1978, 88-91; 
1982, 185-186.)  

Suomalaisissa peruskouluissa on perinteisesti opetettu niin, että kaikki samanikäiset 
oppilaat ovat mukana koko luokan opetuksessa. Silloin on hankala kunnioittaa Vygotskyn 
edellä kuvailemaa opetusta ja oppimista sekä sosiaalista konstruktivismia. Tämän 
tutkimuksen kohteena olevassa yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeessa 
pyrittiin muuttamaan opetusjärjestelyjä ja pedagogista ajattelua niin, että Vygotskyn 
ajatuksilla opettamisesta ja oppimisesta sekä sosiaalisella konstruktivismilla olisi ollut 
mahdollista toteutua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida onnistuttiinko tässä 
tehtävässä.  
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2.3  Konstruktivistisen oppimiskäsityksen soveltamista 
pedagogiikkaan 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen käytännön oletuksista ollaan yleensä samaa mieltä. 
Oppilaiden tulisi olla yhteistyökykyisiä, itsenäisiä, oppimisprosessin subjektina sekä 
aktiivisesti osallistua oppimistapahtumaan ja omien oppimistavoitteidensa asettamiseen. 
Sen sijaan löytyy suurta erimielisyyttä siitä, kuinka näitä uusia ajatuksia tulisi pohtia teo-
reettisesti oppimistutkimuksissa. (Cole 1993.)  

Konstruktivismissa tiedon organisointi on ratkaisevaa tiedon käytölle. Koulujen 
käyttämää keinotekoista oppiainejakoa, joka paloittelee maailmaa irrallisiin asioihin, 
asetetaan kyseenalaiseksi. (Rauste von Wright & von Wright 1994.) Spesialisoitumisen 
tilalle tulee monitieteisyys ja ongelmakeskeinen opetus. Näin alkuopetuksessa yleisesti 
käytetty kokonaisopetus puoltaa paikkaansa konstruktivistisesta näkökulmasta käsin, jotta 
opittavia asioita voidaan oppia kokonaisuuksina. Myös osaamisen kriteerit muuttuvat 
oppimisen transferiaa, ymmärtämistä, ongelmanratkaisuvalmiuksia ja itsereflektiota 
korostaviksi. Tähdätään siis kriittisen ajattelun ja itsesäätelyn taitoihin. (von Wright 1996, 
19.)  

Koska tiedon konstruktio tapahtuu aina tilanteessa ja kontekstissa, joka vaikuttaa tie-
don tulkintaan ja sen myöhempään käyttöön, se asiayhteys, jossa oppiminen tapahtuu, 
toimii tehokkaana mieleen palauttamisen vihjeenä. Sen takia tiedon siirtymiseen eli 
transferoitumiseen on luotava hyvät valmiudet. Näin oppimisympäristöjen ja -tilanteiden 
eli oppimiskontekstien järjestämisessä on otettava huomioon erityisesti tiedon tai taidon 
tuleva käyttö. Oppilaan on siis osattava käyttää vanhoja tietojaan ja taitojaan uutta 
oppiessaan, uusissa tilanteissa. Tähän opettaminen muistuttaa ymmärtämisen opettamista. 
Tuetaan siis oppimaan oppimista. Koulutuksen keskeisin tavoite on oppimaan oppimisen 
taito. (Rauste von Wright & von Wright 1994, 18, 33, 158; von Wright 1996, 17-18.)  

Oppimisen oma säätely on tärkeää konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Oman op-
pimisprosessin tavoitteellinen säätely määritellään metakognitiiviseksi. Metakognitiiviset 
tiedot tarkoittavat omia kognitiivisia ja emotionaalisia prosesseja koskevaa tietoa. 
Metakognitiiviset taidot tarkoittavat oppijan taitoja käyttää hyväkseen omia 
metakognitiivisia tietoja. Kognitiiviset prosessit ovat kaksitasoisia, koska ihminen on 
tietoinen siitä, mitä hän ymmärtää ja mitä ei ymmärrä. Näin yksilö pystyy reflektoimaan 
ja säätelemään omaa toimintaansa. Tällainen itsereflektion rooli on tärkeää tavoitteellisen 
oppimisen säätelyssä. Itsereflektiossa ihminen tiedostaa ja tulkitsee omaa ”sisäistä” 
toimintaansa sekä tarkastelee omia intentioitansa ja motiiveitansa. (Rauste von Wright & 
von Wright 1994, 30-31, 68.) Oppimaan oppimisessa itsereflektiivisella ajattelulla on 
merkittävä osuus (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 136). 
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2.3.1  Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvat 
opetussuunnitelmat 

Suomessa on pitkään makrotasolla toteutettu esi- ja alkuopetuksen erillistä kehittelyä. 
Kehittämishankkeen aikana käytössä olivat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
vuodelta 1996 ja peruskoulun opetussuunnitelman perusteet vuodelta 1994. Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa (1994) tavoitteet oli asetettu lapsen oppimiselle, kun taas 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996) ne oli asetettu oppimisympäristölle. 
(Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, 138-142.) Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteista (1996) puuttui esiopetuksen oppimisteoreettinen ja kehityspsykologinen poh-
dinta. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1994) oli jo oppimisteoreettista poh-
dintaa, jota ei kuitenkaan käsitelty missään teoreettisessa kehyksessä tai erilaisten teorioi-
den valossa, mutta kehityspsykologinen aines puuttui siitäkin. Ensiksi mainittu suunni-
telma rakentui lapsikeskeisyyden varaan ja toinen taas yhteiskunnan sekä oppiainekeskei-
syyden varaan. (Ojala & Siekkinen 1998, 11-15.) Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden (1996) laadintaa voidaan nähdä ohjanneen kapea ja perinteisesti tulkittu 
kognitiivinen oppimiskäsitys. Perusteissa esiopetuksessa painottuu lapsen oppimistapah-
tuma eli yksilöllinen oppiminen, kun taas yhteisökasvatus jää hyvin vähälle huomiolle. 
(Hytönen 1997a, 198-199.) Tällainen suunnitelmien erilaisuus vahvistaa varhais- ja 
koulukasvatuksen erillisyyttä. Nykyään käytössä olevat uudet opetussuunnitelmien perus-
teet sekä esiopetuksessa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000) että 
peruskoulun alkuopetuksessa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) ovat 
yhteneväisempiä, joten ne tukevat enemmän kasvatuksen jatkuvuutta esiopetuksesta 
perusopetukseen. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, 140-142.) Molemmat 
opetussuunnitelman perusteet ainakin periaatteessa kannattavat konstruktivistista 
oppimiskäsitystä, joten ne pitäisi pystyä soveltamaan konstruktivistisen oppimiskäsityk-
sen omaavaan opetussuunnitelmaan.  

Kun opetussuunnitelmien lähtökohdaksi otetaan konstruktivistinen oppimiskäsitys, 
voivat vain tavoitteiden yleispiirteet ja opetustoiminnan kehykset olla opetussuunnitel-
massa yleisiä ja yhteisiä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogiset seuraukset 
viittaavat joustaviin ja ainoastaan pääkohdilta ennalta määrättyihin opetussuunnitelmiin. 
(Rauste von Wright & von Wright 1994, 121, 132-133.) Opetussuunnitelman runkona 
pitäisi käyttää taitoja, valmiuksia, yleisiä periaatteita ja ideoita, joiden hallintaan ja 
ymmärtämiseen opetus tähtää. Tärkeää on uuden tiedon jäsentymiseen ja faktojen 
ymmärtämiseen tarvittavat teemat ja kysymyksenasettelut. Tavoitteiden toteuttamiset taas 
vaihtelevat kovasti tilanteesta riippuen. (von Wright (1996, 19.) Konstruktivistiseen oppi-
miskäsitykseen perustuvissa opetussuunnitelmissa on vaikeaa erottaa opetussuunnitel-
man, oppimisen ja opettamisen näkemykset toisistaan. Kaikki kolme vaikuttavat siihen 
olettamukseen, mikä on tärkeintä tietoa ja kuinka sitä pitäisi opettaa. Opetussuunnitelma, 
joka on johdonmukainen oppimisen ja opettamisen konstruktivististen näkemysten 
kanssa, näkee opetussuunnitelman tärkeiden tietojen verkostona, joka pitää tutkia. Tämä 
opetussuunnitelman ”avointen systeemien” näkemys näkee maailmankuvan monimutkai-
sena ja muuttuvana. Opettaja ei enää valitse ja organisoi tietoa sopimaan ennalta 
määrättyjen lopputuloskriteerien kanssa. Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perus-
tuva opetussuunnitelma kannattaa interaktiivisempaa mallia, jossa opetussuunnitelman 
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jotkut tärkeät yksityiskohdat tulevat esiin oppilaiden kanssa käytävän tavoitekeskustelun 
kautta. Opettajan vastuulla on eksperttinä asettaa laajat tavoitteet, mutta niiden pitäisi 
palvella enemmän keskustelun ohjaajina opettajan auttaessa rakentamaan keskustelua. 
Opetussuunnitelma sisältää kaksi tasoa. Ensimmäisessä tasossa asetetaan kaksi tai kolme 
laajaa, yleistä tavoitetta. Kun ne on määritelty, voidaan sitoutua eräänlaiseen käsitteelli-
seen analyysiin, joka tuottaa isojen ideoiden pienemmät tavoitteet, jotka ovat olennaisia 
jokaiselle suurelle tavoitteelle. (Prawat 1992, 382-388.)  

Opetussuunnitelma stimuloi opettajia ja vanhempia yhteistyöhön ja reflektoimiseen. 
Opetussuunnitelma kulkee kehityksen edellä eikä seuraa sen perässä. Näin nojaudutaan 
Vygotkyn (1978) ajatukseen, että hyvää oppimista on se, mikä edeltää kehitystä. Opetus-
suunnitelma ei saa olla joustamaton. (Smith 1996, 100-101.) 

2.3.2  Oppijan rooli 

Sosiaalisen konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan lapsi ei opi itsekseen ilman 
apua, vaikka konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaakin lapsen omaa aktiivisuutta. 
Pedagogiikassa täytyy kiinnittää enemmän huomiota kehityksen sosiaaliseen ja 
kulttuurilliseen kontekstiin ja vähemmän siihen kehitykseen, jossa yksilöllinen lapsi on 
osallisena ilman aikuista. Lapsilla on valtavia yksilöllisiä eroja tavoissa, joilla he kykene-
vät spontaaniin oppimiseen ympäristössään. Syynä ovat erot sosiaalisten osallistujien 
herkkyydessä sekä tapahtumien ja tilanteiden rikkaudessa; ei siinä, että pitää odottaa lap-
sen kehitystä. Jos halutaan kaikkien lasten oppivan enemmän ymmärrystä elinympäristös-
tään, niin silloin he tarvitsevat aikuisen tai vertaisen osallistumaan työskentelyyn heidän 
kanssaan. (Smith 1996, 91-92.) 

Leikki on tärkeää lapsen oppimisessa. Lapsi pystyy leikeissä saavuttamaan suorituk-
sia, joita hän ei leikin ulkopuolella osaa, jonka takia leikki luo lapselle lähikehityksen 
vyöhykkeen. Kun lapsen leikki kehittyy, muuttuu leikkiminen kohti tietoista toteutta-
mista. Leikki ei ole tarkoituksetonta toimintaa. Esiopetusikäinen astuu mielikuvitusmaail-
maan, jossa toteuttamattomat toiveet voivat toteutua. Mielikuvitustilanteen luomisen pro-
sessi johtaa abstraktin ajattelun kehittymiseen. Kehityksen viimeisessä vaiheessa ilmesty-
vät leikkiin säännöt, joiden kehittyminen johtaa toimintoihin, joiden pohjalta on mahdol-
lista erottaa työ ja leikki. Tämä erottelu on tosiasia kouluiässä. Koululaiselle leikki on 
vakavaa puuhaa. Hänelle leikistä tulee toiminnan rajoittuneempi muoto, enimmäkseen 
urheiluntyyppinen. Leikki täyttää erityisroolin koululaisen kehityksessä, mutta siltä puut-
tuu se merkitys, joka leikillä on esikoululaiselle. (Vygotsky 1978, 93, 101-104.) Vygotsky 
ei puhu mitään lähikehityksen vyöhykkeen toimimisesta yhteisleikeissä (Hännikäinen 
1995, 39). Esiopetuksessa korostetaan yleisesti leikin merkitystä lapsen oppimisessa (Esi-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 9: Hakkarainen 2002: Hujala 2002), mutta 
se on tärkeää vielä alkuopetuksessakin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004, 12). 

Esi- ja alkuopetusikäisten lasten leikin ohjaaminen on haastavaa. Gmitrova ja Gmitrov 
(2003) osoittivat nimittäin tutkimuksessaan, että 3-6-vuotiaiden lasten kognitiiviset alueet 
kehittyivät enemmän lasten omissa leikkiryhmissä kuin aikuisen ohjaamissa leikeissä. 
Heidän mielestään on tärkeää luoda eri-ikäisille lapsille ympäristö, jossa lasten on 
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mahdollista opettajan tukemana toimia yhdessä kyvyiltään erilaisten lasten kanssa. Sa-
malla olisi pidettävä lasten yksilöllisiä tietoja ja taitoja arvokkaina, jolloin lapset saavat 
vahvistusta kognitiivisille taidoilleen. Hyvin toteutetuissa yhteistyöryhmissä lapset 
ajattelevat, oppivat ja muistavat enemmän sekä ovat tuottavampia ja viettävät enemmän 
aikaa tehtäviensä parissa kuin yksin työskennellessään. (Gmitrova ja Gmitrov 2003.) 
Korkeamäki (1996) on osoittanut, miten lapset oppivat luku- ja kirjoitustaitoa ympäris-
tössä, jossa leikki oli keskeisin elementti.  

Lähikehityksen vyöhykkeen käsite tekee lapsen oppimisvalmius-näkemyksen 
hyödyttömäksi. Lapsen ei tarvitse olla ”valmis”. Jokainen lapsi saa oppia omalla 
lähikehityksen vyöhykkeellään. Pätevämmät vertaiset sekä opettavat että auttavat 
järjestämään opetusta. Tämä on taloudellistakin, koska millään yhteisöllä ei ole varaa 
kustantaa opettajaa joka lapselle. Opettaja ei ole yksin vastuussa lähikehityksen luomi-
sessa. (Korkeamäki 1996, 30.) 

Lähikehityksen vyöhykkeen käsitettä on kehitetty, tulkittu ja sovellettu monin tavoin 
(John-Steiner & Mahn 1996). Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä sovelluksia ovat 
oppimisen tukemiseen pohjautuvat ideat sekä parityöskentelyssä (aikuinen-lapsi tai lapsi-
lapsi) että ryhmätyössä. Tällaisia sovelluksia ovat Brunerin (1985) kehittämä oppimisen 
oikea-aikainen tukeminen (”scaffolding”), Rogoffin (1990; 1993) hyvin paljon samaa 
tarkoittavat ohjattu osallistuminen (”guided participation”) ja ”kisälli-oppipoika”-ohjaus 
(”apprenticeship”) sekä Lancasterin ja Bellin jo 1800-luvulla kehittelemä vertaisohjaus 
(”peer tutoring”) (Goodlad & Hirst 1990). Edellä luetelluissa pari- ja ryhmätöiden 
sovelluksissa tehdään yhteistyötä ja jaetaan ymmärrystä erilaisissa 
ongelmanratkaisutehtävissä oli sitten kyseessä jonkin asian opettaminen ja oppiminen tai 
käytännön tilanteesta selviäminen. Yhteistyö muiden ihmisten kanssa tukee lasten 
kehittymistä ohjaten heidän osallistumistaan olennaisissa toiminnoissa, auttaen heitä 
mukauttamaan ymmärrystään uusissa tilanteissa jäsentäen heidän 
ongelmanratkaisuyrityksiään ja auttaen heitä selviämään ongelmanratkaisusta itse. 
Yhteistyössä korostuu lapsen aktiivisuus eikä aikuisen rooli. Lasten oma halukkuus 
toimintoihin osallistumisessa ja oman ymmärryksensä kasvattamisessa on olennaista 
sosiaalisessa kontekstissa oppimiseen. (Rogoff 1990, 191; 1993, 351.) Oppivalla lapsella 
on aktiivinen ja kekseliäs rooli, jossa hän uudelleen konstruoi tehtävää hänen oman 
ymmärryksensä avulla. Oppilas ei vain passiivisesti kopioi aikuisen tai osaavamman 
vertaisen toimintastrategiaa tehtävän suorittamisessa. (Smith 1996, 99.) 

Kun ryhmän jäsenet oppivat yhteistoiminnassa, on tavoitteena se, että he muodostaisi-
vat opiskeltavasta asiasta yhteisen merkityksen. Voidaan pohtia yhteisymmärryksen 
ongelmallisuutta, sillä konstruktivismissa oletetaan, että kaikki mitä yksilö tietää on 
persoonallisesti konstruoitu. Miten ryhmissä siis on mahdollista saavuttaa yhteisymmär-
rys, kun jokainen ajattelee eri tavalla? Kuitenkin vain osa konstruoinnin perustasta on 
suoraan koettuja tapahtumia, ja loput tiedon rakenteet pohjautuvat siihen, mitä toiset ovat 
heille kertoneet puhumalla, kirjoittamalla, kuvilla ja eleillä. Konstruktivismi siis yhdistää 
tietämisen sosiaalisiin prosesseihin. (Resnick 1993, 2.)  

On todettu, että ensimmäisen luokan vertaisten ryhmätyön aikana kaikki oppilaat oli-
vat motivoituneita tuomaan rohkeasti julki heidän ajatuksiaan, koska autoritaarisia oikeita 
vastauksia ei odotettu. Siksi ryhmän jäsenet ilmaisivat pelottomasti erilaisia ajatuksiaan, 
joita tutkittiin, laitettiin järjestykseen ja täsmennettiin. Jotkut jäsenet olivat joinakin het-
kinä pätevämpiä kuin toiset, koska jäsenien väliset roolit muuttuivat. Parhaimpana 
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ryhmäkokona tutkimuksessa pidettiin vähintään kolmea jäsentä, ja siihenkin mieluummin 
lisättiin vielä muutama jäsen lisää. Ongelman ratkaisussa ryhmällä oli tavallisesti rik-
kaampi tietopohja kuin sen yksittäisellä jäsenellä. Jos ryhmän jäsenillä olevat tiedot 
kerättiin hyvin yhteen, ryhmäongelman ratkaisu oli tehokkaampaa kuin yksilöllinen 
yritys. Tutkimustuloksissaan tutkijat totesivat yhteisen ymmärtämisen usein tapahtuneen, 
kun tiedollinen ja sosiaalinen motivaatio olivat mukana. Ryhmäkeskusteluun innosti 
sosiaalinen motivaatio. Samaan aikaan keskustelu auttoi yksilöitä tiedostamaan heidän 
persoonallisen tietämyksensä aukot ja puutteellisuudet. Jopa ryhmän hiljaiset jäsenet 
pystyivät osallistumaan tähän prosessiin välillisesti. Tiedon konstruointiin ryhmässä 
liittyi kaksi prosessia: tiedon yksilöllinen keksiminen ja muiden edeltävässä interaktiossa 
esittämän tiedon mukauttaminen. Tutkijat korostavat, että ymmärtäminen on olennaisesti 
yksityinen saavutus, sillä ryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmän jäsenet voivat hyvin 
ymmärtää opitun asian eri tavalla. Siten jaettua ymmärtämistä esiintyy vain yhteisen 
yrityksen aikana. (Hatano & Inagaki 1993; Resnick 1993.) 

Jopa alle 3-vuotiaat pystyivät tekemään yhteistyötä toisten kanssa ratkaistakseen 
yksinkertaisia ongelmia, vaikka mukana ei ollut eksperttiä ohjaamassa. Tiedot tai taidot 
täytyi siis konstruoida yhdessä. Se, mitä ja kuinka lapset oppivat yhteistyössä olivat 
riippuvaisia lapsen iästä ja yksilöllisistä eroista. (Brownell & Carriger 1993.) Lapset (7-9-
vuotiaat) tiesivät vuosiluokkiin sitomattomissa ryhmissä, että he voivat opettaa vertaisi-
aan ja kykenevät vaihtamaan opettajan ja oppijan roolia (Williams 2001).  

Lasten yhteistoiminnallisuuden onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää, koska 
siihen vaikuttavat monet toimintaympäristöön ja osallistujiin liittyvät tekijät (Makkonen 
2005). Mäkitalo (2006) huomasi, että korkeakouluopiskelijoilla tiedon jakaminen ryhmän 
toisten jäsenien kanssa ei yksinään edistänyt oppimista, vaan osallistujien oli myös 
kehitettävä ideoita ja tietoa yhdessä. Tukea antava ja myönteinen palaute oli merkittävää. 
Jos oppija sitoutui yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin, he saavuttivat parempia 
tuloksia. (Mäkitalo 2006.)  

Myös Rogoff (1993) korostaa, että yksilön oppimiseen vaaditaan erityiset olosuhteet ja 
opetustapa. Onnistuneeseen tutorointiin saatetaan tarvita tietyt jo kehittyneet yksilölliset 
kognitiiviset kapasiteetit. Vertaisten työskentelyssä oli eroja siinä, olivatko lapset saman-
ikäisiä vai eri-ikäisiä. Eri-ikäisten lasten yhteistyö loi mahdollisuuksia johtajuuteen ja 
jäljittelyyn, kun taas samanikäisten lasten yhteistyö salli ajatusten tasa-arvoisen vertailun 
ja selittämisen. Lasten parityössä olisi tärkeää, että taitavampi jäsen mukauttaisi selityk-
sensä ja kommunikaationsa tasolle, joka on sopivaa vähemmän taitavalle jäsenelle. Usein 
parityöskentelyn taitavampi jäsen kuitenkin saattaa dominoida päätöksentekoa, laimin-
lyödä pariaan ja puhua vähän. Rogoffin tutkimuksessa aikuiset pyrkivät ohjaamaan lapset 
piirtämisprosessin läpi, kun taas lapsi-tutorit olivat taipuvaisia piirtämään itse ja vain 
kertomaan kumppanilleen, miten toiminta toteutetaan. Rogoff korostaa kuitenkin, että itse 
lasten osallistuminen muuttaa jo heidän ymmärrystään. (Resnick 1993, 16-17; Rogoff 
1993; ks. myös Rogoff 1990.)  

Interaktio aikuisen kanssa näyttäisi siis olevan oppimisen kannalta tehokkaampaa kuin 
vertaisten kanssa. Lapsen ja aikuisen välisessä parityöskentelyssä on tärkeää kiinnittää 
huomio lasten osallistumiselle ja sosiaaliselle ohjaukselle, joka rakennetaan lapsen 
perspektiivistä (Rogoff 1990). Kaikki lapset, jotka tekivät yhteistyötä aikuisen kanssa 
(tavallisimmin äidin kanssa), todennäköisimmin saivat tehtävänsä suoritettua onnis-
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tuneesti. Lapset oppivat aikuisten merkityksiä, käyttäytymistä ja teknologiaa 
yhteistyöprosessin aikana. (Tudge 1990.)  

Kun osaavampi oppilas selittää asioita heikommin osaavalle, hyväksytään helposti se, 
että heikommin osaava hyötyy tästä interaktiosta. Yleisesti epäillään kuitenkin sitä, onko 
osaavammalle lapselle mitään hyötyä tästä interaktiosta. Vygotsky ei itse problematisoi 
lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen merkitystä kykenevämmälle lapselle (Tudge 
1992). Vertaisopetuksesta on todettu hyötyvän sekä vertaisopettajan että oppijan 
(Goodlad & Hirst 1990). Kun oppilas selittää ja perustelee omia tulkintojaan toiselle, hän 
tulee samalla tietoiseksi omista tulkinnoistaan ja oppii reflektoimaan niitä (von Wright 
1992). Dowling (2003) toteaa monenikäisten lasten ryhmässä nuoremman olevan utelias 
vanhemman töistä, joten vanhempi saa selittää nuoremmalle ja selkeyttää samalla 
ajatuksiaan myös omassa päässään.  

Oppijan aktiiviseen rooliin kuuluu myös vastuun kantamista omasta oppimisestaan. 
Hyvän itsetunnon omaavalla lapsella kasvaa valmius olla itse vastuussa omista asioistaan. 
Siksi lapsen on hyvä opetella vastuun kantamista. Jakku-Sihvonen ja Etelälahti (1997, 
397) huomauttavat oppilaan vapauden ja vastuun korostuvan yksilöllistä oppimista 
toteuttavassa opiskelussa. Kun lasta kohdellaan yksilöllisesti, hän voi vaikuttaa, mihin 
suuntaa oman mielenkiinnon ja valita eri vaihtoehdoista. Vastuun antaminen lapselle 
edellyttää myös suuremman vapauden sallimista lapselle. Jotta lapsi osaa käyttää vas-
tuunsa ja vapautensa omaa oppimistaan tukevasti, hänen täytyy olla motivoitunut oppimi-
seen. Pienellä lapsella on Jakku-Sihvosen ja Etelälahden mukaan luontainen kyky olla 
motivoitunut oppija. Sitä kykyä pitää osata tukea ja edistää. Vuosiluokkiin sitomatto-
massa opiskelussa on lapsen yksilöllisyyden tukeminen ja valjastaminen oppimiseen tär-
keää. 

2.3.3  Opettajan rooli 

Sosiaalinen konstruktivistinen näkemys vaikuttaa suuresti opettajan rooliin lasten oppimi-
sessa. Lehto (2005) on kritisoinut konstruktivismin periaatteiden soveltumista peruskou-
luun, koska hänen näkemyksensä mukaan empiirisen didaktiikan tutkimustulokset puolta-
vat tehokkaan oppimisen liittymistä opettajajohtoiseen opetukseen. Hän käsittää 
konstruktivismin johtavan oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn itse keksimien ongelmien 
parissa, mistä ei tämän tutkimuksen konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä ole kysy-
mys. Tämän tutkimuksen sosiaalisessa konstruktivismissa korostetaan yhteistyössä aikui-
sen ohjauksen tärkeyttä ja ajoittain myös opettajajohtoisuutta (Tynjälä 2003, 225), vaikka 
oppija nähdään aktiivisessa roolissa. 

Olennaisinta konstruktivismissa on opetuksen säätelyn painopisteen siirtyminen 
opetussuunnitelmasta opettajalle (von Wright 1996, 19). Konstruktivistisen oppimis-
käsityksen soveltaminen on vaativaa, koska ei voida antaa valmista mallia, vaan so-
veltaminen riippuu opettajasta. Näin opettajuus ja opettajan rooli korostuvat konstrukti-
vistisen oppimiskäsityksen soveltamisessa. (Rauste von Wright & von Wright 1994, 37.) 
Pedagogisen ajattelun muuttumisen ja kehittymisen on todettu olevan hidasta, johon insti-
tuutioiden kulttuurit ja opettajien koulutus suuresti vaikuttavat (Haring 2003). Espinosa ja 
Chen (2001, 26-27) huomasivat opettajilla olevan vaikea omaksua opetukseensa kon-
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struktivistista näkemystä. Heidän tutkimuksessaan opettajat muuttivat opetustaan 
konstruktivistisempaan suuntaan projektin toisena vuonna, mutta vaihtoivat traditionaali-
sempiin käytäntöihin kolmannen vuoden lopussa.  

Opettajan tehtävänä on oppimisympäristön luominen. Oppimisympäristö on turvalli-
nen ja ”hyväntahtoinen”. Se tukee lapsen oppimismotivaatiota. Oppimistilanteen 
lähtökohtana on lapsen osaaminen. Oppimisympäristön ulkoiset puitteet ovat kunnossa. 
Opettaja voi käyttää mitä opetusmenetelmiä tahansa. Oppimisympäristön toimivuutta 
opettaja ja oppilaat arvioivat yhdessä. (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 62-
63.) Sopivan opetusta tukevan ympäristön löytyminen on osoittautunut vaikeaksi raken-
taa. Lapsilla pitää olla monia, ylimääräisiä tahoja, joiden puoleen he voivat kääntyä 
löytääkseen kognitiivista kehitystä tukevia ympäristöjä. Tutkijat korostavat, että oppimi-
seen ei aina tarvita kasvokkain tapahtuvaa interaktiota, vaan myös erilaiset tekstit, 
tietokoneet ja muu media voivat tuottaa samanlaista tulosta. (Gelman, Massey & 
McManus 1993.) 

Konstruktivismia soveltavan opettajan on tunnettava oppilaiden maailmankuvaa ja 
arvomaailma, tiedostettava omat näkemyksensä ja arvonsa sekä hallittava oma alansa. 
Hänen on ymmärrettävä oppimisprosessia ja sen säätelyä sekä oppilaiden että itsensä 
osalta. Opettajan on viritettävä ja ohjattava oppilaissa tapahtuvia konstruktiivisia proses-
seja. Luokassa opettajan on toimittava virikkeiden antajana, mallina, ristiriitaisten 
mielipiteiden tuottajana ja ratkaisujen fasilitaattorina. Opettaja ohjaa oppilaitaan kohti 
itsenäisempää työskentelyä ja itsesäätelyä. Tällaiseen opettajuuteen pääseminen tuntuu 
melko utopistiselta, mutta edellä oleva odotusten luettelo viittaa lähinnä siihen suuntaan, 
johon tulisi pyrkiä. Opettajakoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen tulisi ottaa 
haaste vastaan. (von Wright 1996, 19-20.)  

Konstruktivismissa opettaminen on oppimisen tukemista. Lapsen oppimisen ja 
kehittymisen perusta lepää yhteistyön varassa, joka käsittää vanhempien ja 
opetushenkilöstön välisen yhteistyön (Hujala 2002, 64-66). Oppimisvaikeuksien syntyyn 
saattaa suoritusstrategioilla eli oppilaan työskentelytavoilla olla keskeinen merkitys. Jo 
ensimmäisellä luokalla voidaan nähdä suoritusstrategioiden vaikutus. Epämielekkäiden 
työskentelytapojen varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää. Myös van-
hempien merkitys on tärkeää lapsen oppimisessa. Jos vanhemmat luottivat lapsen 
koulutaitoihin koulunaloitusvaiheessa, kasvoivat lapsen positiiviset työskentelytavat. 
(Aunola 2001.)  

Konstruktivismia soveltava opettaja osallistuu interaktiiviseen, dynaamiseen suhtee-
seen lasten kanssa mukautumalla lasten kykyihin, kiinnostuksen kohteisiin ja vahvuuk-
siin. Opettajan on oltava lasten käytettävissä, että hän voi tukea lapsia ja rakentaa siltoja 
tunnettujen ja outojen asioiden välille. Smith (1996, 194.) Oppimisen vastuu pyritään 
jakamaan oppilaan ja hänen opettajansa kesken (Järvelä 1993, 131). Opettajalla on oltava 
kykyä yhdistää lasten oppimisen organisointi ja ohjaaminen sekä lasten kanssa tehtävä 
yhteistyö. Opettajan pitää lasten kanssa yhdessä etsiä ja tutkia. Hän jakaa toiminnan las-
ten kanssa. Opettaja luo edellytyksiä oppilaiden etenemiselle ja kokeilemiselle. Opettajan 
rooli on siis epäsuora ohjaaja. Hänen päätöksentekonsa on samalla opetussuunnitelman 
luomista. Opettaja kehittää oppivaa yhteisöä päivittäin. Opettajan taidot arvioida ja seu-
rata oppimista sekä kehitystä korostuvat. (Hakkarainen 2002, 160-162.) Opettajan tehtä-
vänä on lapsen systemaattinen havainnoiminen, jotta lapsen oppimisen haasteet kyetään 
kartoittamaan. Tavoitteellinen opetus perustuu pedagogisesti tietoisiin ja tavoitteellisiin 
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opetussuunnitelmiin. (Hujala 2002, 72-73.) Opettajalla pitää olla hyvät perustelut toimin-
noilleen eli hänen on tiedettävä, mitä hän on tekemässä ja miksi hän sitä tekee (Smith 
1996, 100).  

Hoffman (2002) edellyttää opettajalta Vygotskyn (1978) lähikehityksen periaatteiden 
(ks. 2.2) ja ”kisälli-oppipoika”-ohjauksen (ks. 2.3.3) ymmärtämistä, jotta opettaja voi 
käyttää hyväkseen joustavia ryhmittelyjä, joita ovat pienryhmät, parityöskentely, 
yksilöllinen työ ja suurryhmät. Opettajan on myös opetettava ennen työskentelyä ja sen 
aikana kuinka lasten on tehtävä töitä yhdessä, jos halutaan saada aikaan positiivista 
vuorovaikutusta lasten kesken. Mehtäläinen (1997, 22-23) toteaa amerikkalaisissa vuosi-
luokkiin sitomattomissa opetusjärjestelyissä käytetyn jatkuvan kehityksen teorian 
(Goodlad & Anderson 1959/1963/1987) nojautuvan Vygotskyn (1978) lähikehityksen 
vyöhykkeeseen. Opettajan on pyrittävä tunnistamaan, milloin oppilas on kehityksessään 
valmis seuraavaan vaiheeseen ja ”vedettävä” hänet siirtymään siihen teettämällä sopivia 
tehtäviä. Mehtäläinen pitää edellä kuvattua ”vedättämistä” järjellisenä perusteluna 
vuosiluokattomien ryhmien muodostamiseen. 

On varottava olosuhteita, joissa yhteistyö muiden kanssa saattaa johtaa jopa lapsen 
taantumiseen. On todettu, että 5-6-vuotiaiden yhteistyö matematiikan tehtävien tekemi-
sessä pätevämmän vertaisen kanssa on osoittautunut erittäin tehokkaaksi kognitiivisen 
kehityksen aiheuttajaksi. Sosiaalinen interaktio vertaisten kesken toi erilaisia näkökulmia 
ongelmaan. Aina lasten välinen yhteistyö ei kuitenkaan ollut ekspertti-noviisi tyylistä, 
vaan joskus ekspertti oli kyvyiltään pätevämpi, mutta ei välttämättä itsevarmempi kuin 
hänen parinaan oleva noviisi. Tällöin tulokset yhteistyön tehokkuudesta eivät olleet niin 
selvät, vaan vertaisyhteistyö saattoi johtaa myös ajattelun takautumiseen yhtä hyvin kuin 
kehittymiseen, jos lapset eivät saaneet opettajan antamaa palautetta. Opettajien täytyy siis 
tehdä enemmän kuin vain pyytää lapsia ratkaisemaan ongelman joko yhteistyössä tai 
parityöskentelyssä. On kiinnitettävä huomiota lasten interaktioprosessiin ja palautteen 
antamiseen. (Tudge 1990, 155-167; 1992, 1364-1377.) 

Hyvän opettamisen ehto on opettajan taito suunnata sekä opettajan omaa että oppilaan 
tarkkaavaisuutta (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 112). Ihminen on tiedon 
käsittelijänä joustava, mutta tiedonkäsittelytaidoilla on myös rajoituksia. Ihminen pystyy 
mieltämään ja työstämään vain rajoitetun määrän ympäristössämme olevasta runsaasta 
informaatiosta. Informaation konstruoimiseen vaikuttavat ihmisen tarkkaavaisuus ja työ-
muisti, koska tarkkaavaisuutta voidaan kohdistaa vain yhteen viestiin kerrallaan sekä 
informaatiota työstää ja tulkita vain rajoitetun määrän kerralla. Tämän seurauksena ihmi-
sen maailmankuva on aina yksilöllinen perustuen suppeaan ja pitkälle muokattuun sekä 
tulkittuun informaatioon. Tiedon käsittelyn kapasiteetin rajoitukset selittävät monia ilmi-
öitä. Jos esimerkiksi oppilaan sopeutuminen uuteen ympäristöön vie jo lähes kaiken 
kapasiteetin, ei siitä liikene paljon annettuihin oppimistehtäviin. Opettajan on vaikea 
yrittää ymmärtää oppilaan tapaa hahmottaa maailmaa, koska häntä itseään sitovat samat 
tiedonkäsittelyn rajoitukset kuin muitakin. Siksi opettajalle on tärkeää tuntea oma tapansa 
konstruoida tietoa sekä ymmärtää oman tiedonkäsittelytaitonsa rajoitukset. Vain siten hän 
voi ehkä valita sopivimpia tiedon analyysin ja päätöksenteon strategioita. (Rauste von 
Wright & von Wright 1994, 76-88.)  

Kouluiässä lapsen tarkkaavaisuudesta tulee tahdonalaista toimintaa (Vygotsky 1982, 
165). Valikoivan tarkkaavaisuuden tietoista hallintaa voidaan harjoitella (Rauste von 
Wright, von Wright & Soini 2003, 113). Esi- ja alkuopetusta ajatellen opettajan on tuet-
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tava lapsen tarkkaavaisuuden kohdentumista työtehtävien kannalta olennaisiin asioihin. 
Lisäksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen on oppimisedellytysten 
parantamiseksi kiinnitettävä huomiota lasten ympäristöön sopeuttamisen tärkeyteen.  

2.3.4  Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuva 
oppimisen arviointi  

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuva oppimisen arviointi on opetus-
oppimisprosessin ohjauksen väline eikä vain loppusuorituksen mitta. Arvioinnista saatu 
tieto ja sen tulkinta ohjaa sitä, mitä pitää jatkossa oppia. (Rauste von Wright, von Wright 
& Soini 2003, 179.) Arviointi kohdistuu sekä oppimiseen että opetukseen. Arvioinnin 
tehtävänä on oppimisen ja opettamisen tukeminen ja edistäminen (Koppinen, Korpinen & 
Pollari 1999, 8). Koulun alussa lasten äidinkielen ja matematiikan taidot ovat hyvin 
heterogeeniset. Lasten yksilöllisissä oppimisen prosesseissa on huomattavia eroja. Siksi 
arvioinnin on paljastettava opettajalle luokan erityistarpeet ja annettava tietoa lasten 
henkilökohtaisesta kehityksestä. (Kananoja 1999.) 

Lasta opetetaan arvioimaan itseään. Arviointi on lapsen osaamisen näytön paikka, 
jossa lapsella itsellään on mahdollisuus tunnistaa vahvuuksiaan ja huomata uusia 
opiskeluhaasteita (Linnakylä & Välijärvi 2005, 13). On vaikeaa ohjata oppijaa ulkoapäin 
kohti ymmärtämistä. Kullakin oppijalla on oma oppimisen strategiansa eli oma tapansa 
toimia jäsentäessään uusia asioita. Siksi opetuksessa on korostettava oppijan 
metakognitiivisten valmiuksien kehittämistä. Tärkeintä ovat oppijan oman toiminnan 
tavoitteellisen ohjaamisen taidot. Oppijan on ymmärrettävä, mistä on kysymys ja mihin 
pyritään. (von Wright 1996, 15, 17-18.) Jotta lapsi pystyisi tavoitteellisesti ohjaamaan 
omaa toimintaansa, on hänen kyettävä itsereflektioon. Itsereflektiossa lapsi tulee tietoi-
seksi omista ajatuksistaan ja tulkitsee niitä sekä tarkastelee omia tarkoituksiaan ja 
motiiveitaan. Esimerkki itsereflektiivisten taitojen opettamisesta on kognitiivisten 
konfliktien käyttäminen houkuteltaessa oppilasta itsereflektioon. (Rauste von Wright & 
von Wright’n 1994, 70.) 

Suomessa on kehitelty ja tutkittu portfolioarviointia (Kankaanranta 1998; 2002; 
Linnakylä 1993; Linnakylä, Pollari & Takala 1994; Pollari, Kankaanranta & Linnakylä 
1996). Yleensä portfolio tarkoittaa lapsen kasvua ja oppimiskokemuksia kuvastavaa 
kokoelmaa tehtävistä ja saavutuksista, jotka ovat merkityksellisiä (Kankaanranta 2002). 
Portfolioarviointi on oppijalähtöinen ja kontekstisidonnainen arviointitapa, jossa lapsi 
aktiivisesti arvioi toimintaansa (Kankaanranta 1998; Linnakylä 1994). Portfolion 
kokoaminen vaatii lapsilta reflektiivista pohdintaa. Lapset joutuvat dokumentoimaan, 
vertailemaan tehtäviä ja tarkastelemaan yleistä oppimistaan, jotka edistävät reflektiota. 
(Paulson & Paulson 1992.) Stone (1994/95) kannattaa arvioinnissa portfolioiden käyttöä 
eri-ikäisten lasten luokissa. Itsereflektioon pyrkiminen on lasten opettelua arvioimaan 
itseänsä ja omaa toimintaansa. 

Oppimisen arviointi liittyy vahvasti oppimisen tavoitteisiin. Konstruktivistisessa 
pedagogiikassa oppimismotivaatio ja oppimisen tavoitteisuus ovat tärkeitä. Se johtuu 
motivaation määrittelystä, jonka mukaan motivaatio kuvastuu toiminnan tavoitteissa. On 
tärkeää, että oppilaat omaksuvat oppimisen tavoitteeksi, jotta he menestyisivät. Koulutuk-
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sen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tavoitteiden lisäksi myös tarkoituksenmukai-
siin keinoihin, joilla tavoitteisiin pyritään, koska oppimista säätelee se, mitä lapsi tekee. 
(Rauste von Wright & von Wright 1994, 35.) Koska oppimisen tavoitteisuuden 
tiedostaminen on oppijalle tärkeää, niin lapset on otettava mukaan sekä oppimisen 
suunnitteluun että myös arviointiin, jotta he näkevät, miten heidän työskentelynsä on 
onnistunut. Siten lapset saavat palautetta omasta toiminnastaan ja pystyvät sitä kautta 
tarvittaessa muuttamaan toimintaansa. Mitä pienemmistä lapsista on kyse sitä tärkeämpää 
on vanhempien osallistuminen sekä oppimisen suunnitteluun että arviointiin, jotta lapsi 
saa tukea ja ohjausta.  

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä arvioinnin ongelmana on se, että pyrittäessä 
muodollisesti samoihin tavoitteisiin, lapset oppivat laadullisesti eri asioita, koska käyttä-
vät eri reittejä tavoitteisiin pyrkiessään. Tällöin arvioimiskriteereiden asettaminen ei ole 
helppoa. Oppimisprosessi vaikuttaa arviointiin. Jos arviointikriteerit ovat monipuolisia, 
voi se saada oppijan tiedostamaan paremmin oppimisprosessiaan ja omia itsereflektiivisiä 
valmiuksiaan. (Rauste von Wright & von Wright 1994, 131.) Koulussa yleensä opettajat 
asettavat oppimiskriteerit (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003, 174), joten arvi-
ointi haastaa opettajan pätevyyden arvioida lasten oppimista monipuolisesti eri kriteereitä 
käyttäen konstruktivismin tapaan.  

Koulussa suoritettu arviointi on oppilasarvioinnin lisäksi myös opetuksen arviointia 
(Linnakylä & Välijärvi 2005, 13). Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostetaan 
opettajan itsetiedostusta, joka johtaa siihen, että hänen tulee jatkuvasti kasvattaa myös 
itseään. Hänen pitää oppia huomaamaan omat reaktionsa sekä osattava tulkita niitä ja 
kasvatustilanteen tarjoamia vihjeitä. (Lehtinen 1991, 94.) Se merkitsee, että myös opetta-
jan on arvioitava itseään ja omaa toimintaansa. Opettajan itsearvioinnin tehtävä on auttaa 
opettajaa näkemään työnsä heikkoudet ja onnistumiset sekä löytämään kehittämis-
mahdollisuudet työssään. 



3 Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeessa sovellettiin vuosiluokkiin sitoma-
tonta opiskelua kasvatuksellisena toiminta-ajatuksena. Vuosiluokkiin sitomattomassa 
opiskelussa voidaan pitää oppimista sosiaalisena toimintana, jolloin eri-ikäiset lapset 
työskentelevät yhdessä. Eri-ikäisten lasten oppiminen yhdessä ja sen hyöty lasten 
kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kasvulle perustuvat lähinnä Vygostkyn 
(1978) ajatuksiin. Lasten eri-ikäisyys luokassa johtaa sosiaalisuuden korostamisen lisäksi 
lasten yksilöllisen oppimisen painottumiseen, jolloin tärkeänä pidetään lasten mahdolli-
suutta oppia omassa tahdissaan jatkuvasti ja joustavasti ikään katsomatta. Koska 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu korostaa sekä sosiaalista että yksilöllistä näkökulmaa 
oppimisesta, kehittämishankkeessa oppimiskäsityksenä sovellettiin lähinnä sosiaalista 
konstruktivismia, joka ottaa huomioon oppimisen sosiaalisuuden ja yksilöllisyyden 
(Tynjälä 2000, 38-39). Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyvää oppimisen mää-
rittelyä ja sen soveltamista käsittelin tarkemmin edellisessä luvussa (luku 2).  

Kansainvälisiä vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua tarkastelevia esi- ja alkuopetusta 
koskevia tutkimuksia löytyy varsinkin 1990-luvulta paljon; sitä vastoin suomalaisia tutki-
muksia on vähän. Tutkimukset ovat siis jo varsin vanhoja ja saatavilla ei välttämättä ole 
yleistämiskelpoista tietoa, koska toteuttamiskäytänteet vaihtelevat kouluittain ja jopa 
koulun sisällä (ks. myös Gutierrez & Slavin 1992, 369-371; Mehtäläinen 1997, 33-34; 
Luvisi & Miller 2001). Lisäksi kansainvälisten koulutusjärjestelmien erot Suomeen 
verrattuna vaikeuttavat tutkimustulosten soveltuvuutta Suomen esi- ja alkuopetukseen. 
Useat tulokset on saavutettu nuoremmilla lapsilla kuin Suomen esi- ja alkuopetusikäiset 
lapset ovat. Amerikassa ja Englannissa ero erillisluokkien ja monenikäisten lasten luok-
kien välillä on suurempi. Siellä monenikäisten lasten luokat nähdään mahdollisuutena, 
jossa sama opettaja opettaa luokkaa useamman vuoden ajan, kun se normaalisti vaihtuu 
joka vuosi. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa taas on selvää, että sama opettaja voi seu-
rata omaa luokkaansa useamman vuoden ajan (ks. myös Vinterek 2001, 78). Vuosiluok-
kiin sitomatonta opiskelua kuvaava käsitteistö on myös erittäin sekalainen, ja paino-
tuseroja löytyy paljon, mikä vaikeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä.  

Tässä luvussa tarkastelen hieman myös yhdysluokista tehtyjä tutkimuksia, koska 
niissä on mahdollista toteuttaa vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Yhdysluokkien 
opettamisen on todettu olevan ongelmallista ja vaativaa (Hedlund 1995; Miller 1991). 
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Yhdistettyä esi- ja alkuopetusta toteutetaan Suomessa usein pienillä kouluilla olevissa 
alkuopetuksen yhdysluokissa. Suomessa yhdysluokkien opetusjärjestelyihin ei juurikaan 
ole kiinnitetty huomiota, eikä siitä ole paljon tutkittua tietoa (Kalaoja & Pietarinen 2002, 
9; Peltonen 2002, 206). Tämän tutkimuksen kehittämishankkeessa olivat alkuopetusluo-
kat yhdysluokkia, joissa opiskelivat yhdessä ensimmäiset ja toiset luokat sekä ajoittain 
myös esioppilaat.  

3.1  Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua kuvaavia käsitteitä 

Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyy kirjava käsitteistö (ks. myös Gutierrez & 
Slavin 1992, 342-343; Katz 1992; Mehtäläinen 1997, 15-20, 32; Vinterek 2001, 13-14, 
31-33; 2003, 5-7, 29-32), jota tässä luvussa esittelen. Tutkimuksia lukiessa ei aina voi 
olla varma, minkä tyyppisestä vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta puhutaan, koska 
eri tutkijat käyttävät samoja käsitteitä eri merkityksissä. Hyvin samanlaisilla käsitteillä on 
pieniä vivahde-eroja. On vaikeaa tietää, millaisia tuloksia eri tyyppiset vuosiluokkiin sito-
mattoman opiskelun toteutustavat ovat tuottaneet, koska tutkimuksista ei aina tarkalleen 
selviä, miten termit on käsitetty. Myös kulttuurierot vaikeuttavat käsitteiden ymmärtä-
mistä. Termien suomentaminen on vaikeaa, koska useiden termien käännöksiä ei meillä 
yleisesti käytetä. Edellä esitettyjen syiden takia on tärkeää esitellä ja analysoida 
vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun yhdistettyjä käsitteitä ja määritelmiä. Selvitin, 
miten tutkimuksissa käsitetään erilaiset vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua koskevat 
termit tarkoituksena löytää niiden yhteiset ominaisuudet (ks. Pehkonen 1993).  

Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyvissä määritelmissä kohdistin huomioni 
siihen, mitä tavoitteita niissä pidettiin tärkeinä. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
käsitteet ja lähinnä suomalaisia yhdysluokkia tarkoittavat käsitteet olen luokitellut seuraa-
van kuvion (Kuvio 3) mukaisesti:  

Yksilöllistä oppimista painottava 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Sosiaalista oppimista painottava 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Yhdysluokat  

nongradedness 
continuous progress 

developmentally appropriate education 
individually guided education 

nongraded 
ungraded 
continuous progress 
 

mixed-age 
multiage 
åldersintegrerad  
åldersblandad  
årskurslös 

combined-grade classes 
combination classes 
combined grades 
multigrade classes 
split classes 
blended classes 
double year classes 
åldersblandad  
Bb-form 

Kuvio 3. Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyviä kansainvälisiä käsitteitä.  

Kuviossa olevat vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käsitteet ovat tässä tutkimuksessa 
yläkäsitteitä, koska ne kuvaavat lähinnä kokonaisvaltaista toimintafilosofiaa eivätkä ne 
ole vain pelkkiä ryhmittelytapoja. Määritelmien analysoinnin avulla erottui yksi kaikkia 
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määritelmiä yhdistävä ominaisuus ja kaksi erilaista ominaisuuksien ryhmää. Kaikissa 
määritelmissä yhteisenä tavoitteena vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa oli 
jonkinlainen oppimisen parantaminen, helpottaminen tai mielekkäämmäksi tekeminen. 
Jaottelin kansainvälisesti käytetyt käsitteet sen mukaan, onko tavoitteena ollut lähinnä 
yksilöllisyys vai sosiaalisuus vai molemmat. Joidenkin vuosiluokkiin sitomattomia toteu-
tustapoja kuvaavien käsitteiden tavoitteet painottivat sekä yksilöllisyyttä että sosiaali-
suutta. Sellaisia käsitteitä en väkisin erotellut kumpaankaan tavoitesuuntaukseen, sillä 
niiden käyttötapa ja erilainen määrittely ratkaisee, kumpaan ryhmään ne kuuluvat vai 
kuuluvatko kumpaankin. Yhteen ryhmään luokittelin määritelmät, joissa yhteiseksi 
ominaisuudeksi nousi oppimisen yksilöllistäminen, johon liittyy samalla oppimisen jatku-
vuus ja joustavuus (esim. yksilöllinen kehittyminen, jatkuva kehittyminen/oppiminen, 
omassa vauhdissa kehittyminen). Tavoitteena oli useimmiten lasten osaamistason suhteen 
homogeenisemmät opetusryhmät, jotta oppiminen olisi tehokkaampaa ja mielekkäämpää. 
Toinen ryhmä muodostui sosiaalista oppimista painottavista määritelmistä (esim. 
vuorovaikutus, yhteistyö, yhteistoiminnallisuus, vertaisohjaus, heterogeeniset ryhmät, 
oppimisympäristö, jossa erilaisia lapsia). Näissä käsitteissä korostettiin iän suhteen 
heterogeenisten opetusryhmien tarpeellisuutta lasten oppimisessa, mutta osaamistason 
mukaan homogeenisiä ryhmiä käytettiin myös ajoittain aina tarvittaessa, vaikka painotus 
oli vahvasti heterogeenisissä ryhmissä.  

Yhdysluokat (ks. 3.2) eroavat muista monenikäisten lasten ryhmittelyistä siinä, että yh-
deksi luokaksi on tavallisesti olosuhteiden pakosta jouduttu yhdistämään kaksi luokka-
astetta tai enemmän (Lloyd 1999, 188-189). Esimerkiksi pienissä kyläkouluissa oppilas-
määrän vähyys pakottaa yhdistämään luokkia yhden opettajan opetettavaksi. Vuosiluok-
kiin sitomattomassa opiskelussa eri-ikäiset lapset taas työskentelevät samassa luokassa 
pedagogisin perustein (Veenman 1995, 319). Seuraavaksi käsittelen yksilöllistä oppimista 
korostavia vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteutustapoja. 

3.1.1  Yksilöllistä oppimista painottava vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Kansainvälisiä käsitteitä olen suomentanut vain silloin, kun suomennoksesta voi selvästi 
päätellä alkuperäisen käsitteen. En ole suomentanut käsitteitä ungraded ja nongraded, 
koska Suomessa luokattomuus-termillä tarkoitetaan lähinnä lukion luokattomuutta eikä 
sitä peruskoulussa käytetä (Apajalahti, Geber, Kartovaara, Merimaa, Salminen, Seppälä 
& Turpeinen 1995, 18; Mehtäläinen 1997, 16; Merimaa 1996, 109). Suomessa aloitettiin 
syksyllä 1994 peruskoulun vuosiluokattomien opiskelujärjestelyjen kehittäminen. Silloin 
otettiin käyttöön käsite vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (Mehtäläinen 1997, 16), jonka 
lyhennyksenä on käytössä VSOP. Sama lyhennys voi joskus tarkoittaa myös vuosiluok-
kiin sitomatonta opetusta. Näissä käsitteissä ei juuri ole eroa, vaan niitä käytetään 
synonyymin tavoin. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käsitettä käytetään Suomessa 
kuvaamaan kaikenlaisia toteutustapoja peruskoulussa riippumatta siitä, mitä tavoitteita ne 
painottavat. En korvaa mitään käsitettä vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun termillä, 
koska kansainvälisissä käsitteissä on havaittavissa selviä painotuseroja.  

Termit nongraded ja ungraded grouping sekä continuous progress eli jatkuva 
kehittyminen/oppiminen määritellään usein hyvin samantapaisesti. Yleensä nongraded 
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grouping-termiä käyttävissä kouluissa jatkuva kehittyminen sisältyy opetussuunnitelmaan 
(Gutierrez & Slavin 1992, 334; Lloyd 1999, 189). Kaikki edellä esitetyt käsitteet 
painottavat lasten yksilöllistä oppimista. Joskus kuitenkin liitetään jatkuvan kehittymisen 
tavoitteisiin myös sosiaalinen oppiminen (ks. 3.1.2). Merkille pantavaa on, että yksilölli-
syyttä painottavien käsitteiden käytössä ollaan eri mieltä siitä, sekoitetaanko ryhmitte-
lyissä ikäluokkia vai ei. Nongraded ja ungraded viittaavat ryhmittelyihin, joissa on eri-
ikäisiä lapsia, mutta tavoitteena on pyrkiä luomaan homogeenisempia opetusryhmiä eikä 
interaktiota ryhmien välillä (Gutierrez & Slavin 1992; Katz 1992, 2). Nongraded ja 
ungraded grouping ovat järjestelyjä, joissa oppilaat jaotellaan väliaikaisiin tai vakinaisiin 
opetusryhmiin heidän taitojensa perusteella eikä iän perusteella. Tällaisissa luokissa oppi-
laita on ainakin kahdelta eri vuosiluokalta. (Katz 1992, 2.) Nongraded voidaan toteuttaa 
hyvin eri tavoilla. Keskeistä on perinteisten luokkatasojen poistaminen. Jako opetusryh-
miin voidaan tehdä kaikissa aineissa tai vain yhdessä aineessa. Oppilaiden annetaan edetä 
luokat omaa vauhtiaan. Heidän siirtämisensä omalle tasolleen sopivaan ryhmään on help-
poa, koska koulussa on monentasoisia luokkia. Tuloksena on, että oppilas ei jää koskaan 
luokalle eikä hän koskaan hyppää koko luokan yli. Usein tämän tyylisiä ryhmittelyjä 
käytetään vain ensimmäisillä luokilla (1-3 tai K-3). Ideana on, että kaikki oppilaat 
saavuttavat tietyn akateemisen suoritustason, kun he siirtyvät neljännelle luokalle, mutta 
heiltä voi kulua enemmän tai vähemmän aikaa saavuttaakseen tuon tason. (Gutierrez & 
Slavin 1992, 334-335.) Oppilaat ja opettaja ovat yhdessä samalla luokalla vuosia, koska 
oppilaat saavat oppia oman aikataulunsa mukaisesti (Lloyd 1999, 189).  

Käsitteellä jatkuva kehittyminen tai oppiminen on monia eri merkityksiä. Yleensä se 
tarkoittaa sitä, että lapset voivat jäädä heidän ikäluokkansa pariin huolimatta siitä, että he 
eivät ole saavuttaneet luokkatasonsa tavoitteita. Jatkuvan kehityksen toteutuksessa ei 
pyritä maksimoimaan eri-ikäisten ja kyvyiltään erilaisten lasten kasvatuksellista hyötyä 
oppia yhdessä, vaan tavoitteena on antaa lasten kehittyä omassa yksilöllisessä oppimis- ja 
kehitystahdissaan. Katz (1992, 3.) Sen sijaan Rogne (1993, 10) ymmärtää käsitteet 
nongraded grouping ja jatkuva kehittyminen täysin samoiksi, joten hänen mielestään 
myös jatkuvan kehittymisen strategiassa ryhmässä voi olla eri-ikäisiä lapsia. Hän pitää 
jatkuvan kehittymisen systeemissä oppilaalle sopivan oppiaineksen määriteltävän oppi-
laan aikaisemman valmius- ja oppimistason perusteella. Rognen mielestä on myös 
mahdollista, että isoissa kouluissa toteutetaan jatkuvan kehittymisenstrategiaa, mutta 
ikäluokkia ei kuitenkaan sekoiteta.  

Goodlad ja Anderson (1959/1963/1987) ovat selittäneet lasten jatkuvaa kehittymistä 
oppimis- ja kehityspsykologisten väittämien avulla painottaen lasten yksilöllistä oppi-
mista. Mehtäläinen (1996, 9) on suomentanut nämä väittämät seuraavasti:  

− ”Kouluun tulevat lapset ovat erilaisia tiedoiltaan, taidoiltaan ja valmiuksiltaan eivätkä 
nämä erot kouluaikana välttämättä kavennu. 

− Lasten kehittymisessä on kausia, jolloin minkäänlaista edistymistä ei näytä tapahtuvan 
ja vastaavasti on nopean edistymisen kausia. 

− Lasten edistyminen, kehittyminen, on erilaista ja eritahtista eri oppiaineissa.” 

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua kuvaavien yläkäsitteiden lisäksi on lukuisia lähinnä 
tasoryhmiksi luokiteltavia ryhmittelytapoja kuvaavia käsitteitä, joita voidaan käyttää, kun 
pyritään yksilöllistämään opetusta vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa. 
Kansainvälisesti käytetyissä tasoryhmissä voidaan jaotella yhden luokan, yhden luokkata-



 44

son tai eri luokkatasojen oppilaat tasoryhmiin. On huomattava, että siis myös tasoryh-
missä yhdessä luokassa voi olla eri-ikäisiä tai samanikäisiä oppilaita. Lisäksi on erilaisia 
käytäntöjä tasoryhmiä koskevien opetettavien oppiaineiden määrästä. Tasoryhmiä voi-
daan käyttää vain yhdessä, kahdessa tai useissa oppiaineissa. Samannimisiä tasoryhmiä 
määritellään tutkimuksissa hyvin eri tavoilla.  

Mehtäläinen (1996, 7-18; 1997, 17, 20-28) korostaa Suomessa peruskoulussa käytetyn 
käsitteen, vuosiluokkiin sitomaton opiskelu, tavoitteena oppijan yksilöllisyyttä. 
Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tarkoituksena on hänen mielestään ottaa oppilaat 
huomioon yksilöinä ja rakentaa yksilölliset opintosuunnitelmat joko tilapäisesti tai pysy-
västi kullekin kouluasteelle ominaisella tavalla. Peruskoulun 1-6 luokilla opettajat päättä-
vät pedagogisin perustein ratkaisuista, jotka koskevat vuosiluokkiin sitomatonta opiske-
lua ja vuosiluokattomia opetusryhmiä sekä niiden koostumuksia. Tavoitteena on 
opetusjärjestelyjen muuttuminen entistä joustavammiksi. Vuosiluokkiin sitomaton opis-
kelu voi olla joko ajoittainen opetusjärjestely tai kokonaisvaltainen toimintafilosofia. Jos 
se on ajoittainen toimenpide, se on eräs joustava opetusjärjestelmä muiden joukossa, kun 
taas kokonaisvaltaisena toimintafilosofiana se on keskeisin joustava opetusjärjestelmä. 
Joustavat opetusjärjestelmät tarkoittavat hänen mukaansa kaikkia niitä opetuksen organi-
sointiin liittyviä järjestelyjä, joilla poiketaan normaalin perusopetusryhmän opetuksesta 
(esim. oppiaineksen itsenäinen suorittaminen, valinnaisuus, ajoittainen vuosiluokaton 
opetus ja opiskelu). Mehtäläinen on muodostanut monenlaisille vuosiluokkiin sitomatto-
man opiskelun toteutuksille neljä erilaista perustelua: oppilaiden harrastuneisuuden ja 
kiinnostuksen mukaisen opiskelun lisääminen, kypsyystason mukainen eteneminen, 
sosiaalinen ja henkinen kasvu sekä taloudellisuus. Näin hän liittää myös oppijan sosiaali-
sen kasvun yhdeksi mahdolliseksi tavoitteeksi. Tämän tutkimuksen kohteena olevassa 
kehittämishankkeessa perusteltiin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun soveltamista 
lähinnä lasten kypsyystason mukaisen yksilöllisen etenemisen ja sosiaalisen kasvun 
avulla.  

Apajalahti (1995, 15-19) määrittelee vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen ja opiske-
lun yläkäsitteeksi, jolla on kolme ulottuvuutta sen mukaan, miten oppilaan opetus on si-
dottu vuosiluokkaan, miten opetus on sidottu vuosiluokkiin/opintovuosiin, ja miten opis-
kelu on sidottu aikaan. Jos edellisissä tapauksissa ei ole sidonnaisuutta, voidaan käyttää 
käsitteitä luokaton oppilaitos, vuosiluokkiin sitomaton opiskelu ja yksilöllisellä nopeu-
della etenevä opiskelu. Lisäksi nämä kolme ominaisuutta jakavat opiskelumahdollisuudet 
kahdeksaan kategoriaan, joissa vallitsevat erilaiset opetusjärjestelyt vaihtuen ensimmäi-
sen kategorian täydellisestä opetusjärjestelyiden vapaudesta viimeisen kategorian tasatah-
tiin etenevään opiskeluun. Tällaisella määrittelyllä hän haluaa erottaa lukiossa käytetyn 
luokattomuuden peruskoulussa toteutetusta vuosiluokkiin sitomattomuudesta. 

3.1.2  Sosiaalista oppimista painottava vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Suomessa käydyssä keskustelussa on kiistelty vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
mahdollisuudesta toteuttaa yksilöllisen oppimisen lisäksi oppimista myös sosiaalista 
kasvua edistävänä. Hytönen (1995; 1997a) näkee vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
yksilöllisyyttä korostavana ja itse käsitteen peruskoulussa vielä epämääräisenä. Hänen 
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käsityksensä mukaan siinä luovutaan kiinteistä perusopetusryhmistä, ja lapset sijoitetaan 
eri aineissa opiskelemaan kykyjensä mukaisiin ryhmiin. Hän kritisoi suomalaisia 
vuosiluokkiin sitomattomien opiskelun sovelluksia siitä, ettei niissä kiinnitetä huomiota 
siihen, miten luonteeltaan ja sisällölliseltä rakenteeltaan erilaiset oppiaineet soveltuvat 
opetettavaksi homogeenisissä ryhmissä. Hän myöntää homogeenisten lapsiryhmien 
soveltuvan esi- ja alkuopetuksen äidinkielen tunneille mutta varoittaa kielelliseltä 
kehitystasoltaan heikoimpien lasten pitkäaikaisesta sijoittamisesta omaan ryhmäänsä. 
Hänen mielestään vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa ymmärretään oppiminen 
yksilöllisenä, eikä oppimista voida toteuttaa sosiaalisena tapahtumana lyhytaikaisten ja 
koostumukseltaan vaihtelevien ryhmien takia. Hän korostaa peruskoulun yhteiskunnal-
lista tehtävää, kansalaiskasvatusta, joka vaatii heterogeenisia ja pysyviä lapsiryhmiä. Hä-
nen mielestään ainakin alakoulussa lapsen pitäisi saada kokea oppiminen sekä sosiaali-
sena että yksilöllisenä tapahtumana, ja siihen vaatimukseen päästään helpommin luokalli-
sen koulun kuin luokattoman koulun avulla. Vaikka Hytönen mieltää vuosiluokkiin sito-
mattoman opiskelun olevan täysin kykenemätön sosiaaliseen kasvatukseen, niin jo kaksi-
kymmentä vuotta sitten Koskenniemi (1982) kaipasi suomalaisiin kouluihin sosiaalista 
kasvatusta ja vaati ratkaisuksi vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Vuosiluokista 
luopuminen eli luokkien heterogeenisyys suosii Koskenniemen mielestä sosiaalisia 
opetusmuotoja. Hänen mukaansa kouluyhteisö on tehokkaasti kasvattava, jos oppilaiden 
välillä on riittävän suuria kehityseroja.  

Edellä esitetyssä keskustelussa tulee esiin eräs vuosiluokkiin sitomattomaan opiske-
luun liittyvä käsitteellinen sekaannus. On monta mielipidettä siitä, milloin lapsiryhmä on 
heterogeeninen ja milloin homogeeninen, koska ryhmittelyperusteita on monia. Jotkut 
arvioivat homogeenisyyttä lasten osaamistason mukaan, kuten Hytönen edellä. Silloin he 
pitävät eri-ikäisten lasten ryhmiä homogeenisinä ja samanikäisten lasten ryhmiä taas 
heterogeenisinä. Toiset taas arvioivat ryhmiä iän mukaan, kuten Koskenniemi edellä. Sen 
vuoksi eri-ikäisten ryhmät ovatkin nyt heterogeenisiä ja samanikäisten ryhmät 
homogeenisiä. Tämä ristiriita on selvästi havaittavissa vuosiluokkiin sitomattomia tutki-
muksia lukiessa, mikä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä lukijalle.  

Monet kansainväliset vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käsitteet painottavat vah-
vasti sosiaalisuutta. Andersonin (1996/97, 16-17) mielestä käsitteitä nongradedness, jat-
kuva kehittyminen, developmentally appropriate education eli kehityksellisesti sopiva 
opetus ja individually guided education eli yksilöllisesti ohjattu opetus käytetään 
synonyymeina. Hän mainitsee neljä seikkaa, jotka liittyvät kaikkiin edellisiin käsitteisiin 
(ks. myös Anderson & Pavan 1993, 61): 

− Lapset sijoitetaan opiskelemaan joustaviin ja laajoihin tasoihin, kuten esimerkiksi 
primary (ennen 1-3 lk), intermediate (ennen 4-6 lk), middle school (ennen yläaste) ja 
secondary school (ennen lukio ja muu keskiaste). 

− Oppilaat eivät siirry seuraavalle luokalle tai jää luokalle, vaan oppiminen on jatkuvaa. 
Silloin luokalle jäämisen pelko ja keinotekoisesti motivoitu luokalta pääsemisen toivo 
muuttuvat merkityksettömiksi. 

− Oppimisympäristön monipuolisuuden kehittämiseksi monet erilaiset oppijat ovat te-
kemisissä keskenään. Jokaiselle oppilaalle luodaan mahdollisuuksia olla vuorovai-
kutuksessa ja oppia muiden oppilaiden kanssa. He ovat eri-ikäisiä, eri tasoisia oppi-
joita älyllisesti ja myös muilta ominaisuuksiltaan, erilaisia kulttuuri- ja henkilökohtai-
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selta taustaltaan ja heillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet. Välillä käytetään homo-
geenista opetusryhmää ja toisinaan taas heterogeenistä ryhmää. Joitakin asioita opitaan 
parhaiten silloin, kun lapset, joilla on samanlaiset tarpeet ja taustat, on koottu yhteen. 
Toisia asioita opitaan parhaiten taas silloin, kun lapset, joilla on erilaiset tarpeet ja 
taustat, jakavat kokemuksen yhdessä. 

− Kilpailuun ja vertailuun perustuva arviointisysteemi hylätään. Arviointia pyritään 
muuttamaan siten, että toivottu edistyminen voidaan tarkoituksenmukaisesti tunnistaa 
ja palkita siten, ettei oppilaita pakoteta tavoitteen kannalta kielteisesti vaikuttaviin tai 
epäterveisiin kilpailusuhteisiin toistensa kanssa.  

Anderson (1996/97) siis liittää vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tavoitteeksi 
yksilöllisyyden lisäksi myös sosiaalisuuden ja painottaa kontekstia, jossa oppiminen 
tapahtuu. Oppiminen on siinä erilaisten lasten vuorovaikutusta, yhteistoiminnallista oppi-
mista ja vertaisohjausta.  

Seuraavat sosiaalisuutta painottavat eri termien määrittelyt ovat hyvin samantapaisia 
kuin edellä esitetyt käsitteet. Mixed-age eli eri-ikäisten tai multiage grouping/classroom 
eli monenikäisten lasten ryhmät/luokat tarkoittavat ryhmiä, joissa on enemmän kuin yh-
den ikäluokan lapsia. Nämä termit painottavat sellaisen opetuksen ja opetussuunnitelman 
käyttöä, jotka maksimoivat eri-ikäisten lasten kesken tapahtuvan interaktion ja yhteistyön 
hyödyn. Kuitenkin näissäkin luokissa opettajat ryhmittelevät pieniä väliaikaisia tasoryh-
miä lapsista, jotka tarvitsevat samanlaista opetusta, auttaakseen lapsia oppimaan perustai-
dot. (Katz 1992, 3-4.) Monenikäisten lasten luokissa eri-ikäisten oppilaiden ryhmä on 
saman opettajan ohjauksessa monia vuosia. Tyypillisiä ikäryhmityksiä ovat 5-6-7, 6-7-8 
tai 7-8-9. (Stone (1994/95, 102; ks. myös Lloyd 1999, 189; Stone 1998, 236.) Luokat on 
yleensä perustettu pedagogisin ja didaktiivisin motiivein. Näissä luokissa on vapaaehtoi-
sesti sekoitettu eri-ikäisiä ja eri luokkatason oppilaita samaan luokkaan. Näissä kouluissa 
käytetään usein ns. perheryhmiä tai samoja periaatteita kuin englantilaisissa 5- ,6- ja 7-
vuotiaiden kouluissa. (Veenman 1995, 319.) Monenikäisten oppilaiden ja opettajan 
”perhe” kasvaa yhteen monien vuosien aikana (Stone 1998, 236). Monenikäisyys ja las-
ten erilaiset kyvyt antavat lapsille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja vastaavasti opettaa 
vertaisiaan. Tällaiset oppimismahdollisuudet sallivat lasten kehittyä omassa, yksilölli-
sessä vauhdissaan ympäristössä, joka parhaiten sopii lasten erityistarpeille. Lasten 
opettaminen heidän eri tasojen mukaan vaatii interaktiivista opetussuunnitelmaa, yksilöl-
listä suunnittelua ja joustavaa ryhmittelyä. (Gerard 2005, 243). Lapset oppivat aktiivisella 
tavalla vuorovaikutuksessa ympäristön ja erilaisten ihmisten kanssa monenikäisten lasten 
luokissa (Aina 2001, 220).  

Lodishin (1993, 36-37) mielestä monenikäisten lasten ryhmien yleinen perustelu on, 
että suurempi ikäjakauma kuvastaa enemmän lapsen yhteiskuntaa koulun ulkopuolella ja 
että lapset ovat tottuneet seurustelemaan ryhmässä, joka koostuu monenikäisistä lapsista. 
Hänen mukaansa lapsia ei kuitenkaan jaeta taitojen tai iän mukaan tasoihin. Tämä käsitys 
poikkeaa Katzin (1992) edellä tekemästä monenikäisten lasten ryhmien määrittelystä. 
Joskus monenikäisten lasten ryhmien sanotaan kuvastavan suurperhettä, joka nähdään 
luonnollisena kasvuympäristönä, jossa vanhemmat lapset ”pitävät huolta” pienemmistään 
opetellen itse vastuuntuntoa ja antaen samalla turvallisuutta ja mallia nuoremmalle lap-
selle (Prendergast 2002). 
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Seuraavat ruotsinkieliset käsitteet tarkoittavat lähinnä suomalaista vuosiluokkiin 
sitomatonta opiskelua. Niiden käytössä on myös ristiriitaisuutta (ks. myös Mehtäläinen 
1997, 32; Vinterek 2001, 13-14, 31-33; 2003, 5-7, 29-32), koska käsitettä åldersblandad 
klass eli ikäyhdistetty luokka käytetään eri merkityksissä. Käsitettä åldersblandad 
tarkastelen lähemmin seuraavassa luvussa (ks. 3.1.3). Ruotsalaisten käsitteiden yhtey-
dessä painotetaan sosiaalisuutta, mutta myös yksilöllisyys mainitaan. Ruotsissa käytetään 
käsitteitä åldersintegrerad klasser eli ikäintegroitu luokka, åldersintegrerad undervisning 
eli ikäintegroitu opetus, årskurslös undervisning eli vuosiluokaton opetus ja 
årskursblandad eli vuosiluokkayhdistetty. Ne on perustettu pedagogisin motiivein. Niiden 
tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia sekä hyötyä tiedollisista ja taidollisista valmiuk-
sista että harjoitella sosiaalisuutta ja vastuuntuntoa. Näissä luokissa käytetään sekä fyy-
sistä että pedagogista integrointia. Luokissa oppilaat sijoitetaan istumaan tavallisesti niin, 
että samassa ryhmässä istuu monenikäisiä lapsia. Sundell (1995, 17-18.) Näille käsitteille 
on yhteistä ainakin se, että luokissa on eri-ikäisiä lapsia, joista voi olla vastuussa yksi tai 
useampi opettaja koulupäivän aikana (Vinterek 2001, 13; 2003, 6). Ikäintegroidussa luo-
kassa eri-ikäiset lapset työskentelevät kukin osaamistasonsa mukaisesti saman tehtävän 
parissa (Sandqvist 1995, 13).  

Yhteenvetona todettakoon, että sosiaalisuutta painottavat vuosiluokkiin sitomattoman 
opiskelun toteutustavat sisältävät yleensä myös jonkinlaisia lasten 
yksilöllistämispyrkimyksiä väliaikaisten ja ajoittaisten ryhmittelyjen avulla. Huomattavaa 
on se, että vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa käytetään sekä homogeenisiä että 
heterogeenisiä ryhmittelymuotoja aina tarpeen mukaan. Kuitenkin täytyy korostaa, että 
vuosiluokkiin sidotussa opetuksessa ei koskaan ryhmitellä iän mukaan vaan muilla perus-
teilla, kuten lasten taitojen mukaan. Aina on tärkeää perustella väliaikaisten ryhmittelyjen 
tarkoitus. Kuitenkin tärkein tavoite sosiaalisuutta painottavassa oppimisessa oli eri-ikäis-
ten lasten ryhmissä tapahtuvat sosiaaliset työmuodot ja lasten sosiaalinen kasvu.  

3.2  Yhdysluokat 

Käsite yhdysluokat on ongelmallinen, koska se voi periaatteessa tarkoittaa kahden tai 
useamman erillisluokan opiskelua samassa tilassa tai jopa täysin vuosiluokkiin sitoma-
tonta opiskelua. Opettajasta riippuu, miten oppilaat työskentelevät yhdysluokassa. 
Opettajalla on yhdysluokassa mahdollisuus opettaa vuosiluokkia erikseen erillisluokan 
tapaan, opettaa vuorovuosin eri vuosikurssia tai käyttää vuosiluokkiin sitomatonta 
opiskelua joko osassa oppiaineista tai kaikissa oppiaineissa. Suomessa ei perinteisesti 
käytettyihin yhdysluokkiin mielletä vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua, mutta vuosiluo-
kattomuutta on yhdysluokissa mahdollista toteuttaa, kuten kehittämishankkeessa tehtiin. 
Kansainvälisissä käsitteissä yhdysluokista ja vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua sovelta-
vista monenikäisten lasten luokista käytetään välillä samoja termejä, jolloin on vaikea 
tietää, millaisista toteutuksista on kyse.  

Edellisen luvun lopulla kerrottujen ruotsalaisten käsitteiden lisäksi on Ruotsissa 
Sundellin (1995, 17-18) mukaan aina ollut monenikäisten lasten koululuokkia, joita Ruot-
sissa kutsutaan termillä Bb-form. Nämä luokat vastaavat lähinnä Suomen perinteisiä pien-
ten koulujen yhdysluokkia, koska ne on perustettu fyysisen integroinnin eikä pedagogisen 
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integroinnin takia. Kaikki tutkijat eivät välttämättä ole samaa mieltä eri käsitteiden paino-
tuksista, koska Ruotsissa tunnutaan käytettävän termiä åldersblandad sekä vuosiluokatto-
mista että yhdysluokkien tapaisista toteutuksista. Sandqvistin (1995, 13) mukaan 
åldersblandad-luokissa eri-ikäiset lapset istuvat samassa luokassa työskentelemässä eri 
tehtävien parissa. Opetuksen pedagogiikka ei näissä luokissa välttämättä siis perustu 
vuosiluokattomuudelle. Vinterek (2001, 14; 2003, 6) taas rinnastaa åldersblandad-termin 
edellisessä luvussa esitettyihin vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua kuvaaviin käsitteisiin. 
Sundell (1995, 18) päätyy edellisten määritelmien kompromissiin pitämällä termiä 
åldersblandad yläkäsitteenä, jossa eri-ikäisiä lapsia yhdistellään samaan luokkaan joko 
fyysisen tai pedagogisen integroinnin takia.  

Myös termillä multiage grouping (ks. myös 3.1.2) on rajoituksensa, koska se on aikai-
semmin merkinnyt mm. pakollisia, opettajan omasta tahdosta riippumattomia yhdysluok-
kia (Anderson 1996/97, 16). Termiä ei saa sotkea yhdysluokkia tarkoittaviin käsitteisiin, 
sillä yhdysluokissa ikäluokkia yhdistetään olosuhteiden pakosta (Lodish 1993, 36-37), 
hallinnollisista syistä (Lodish 1993, 36-37; Veenman 1995, 319), taloudellisesta pakosta 
(Veenman 1995, 319) tai maksimoimaan henkilökunta- ja tilaresurssit (Katz 1992, 3). 
Yhdysluokissa oppilaat säilyttävät oman luokka-asteensa tehtävät ja opetussuunnitelman 
(Veenman 1995, 319). Yhdysluokista käytetään myös käsitteitä combination classes 
(Lodish 1993, 36; 1999, 188-189; Mason & Burns 1995, 36), combined grades (Katz 
1992, 3), combined-grade classes (Anderson 1996/97, 16), multigrade classes (Lloyd 
1999, 189; Veenman 1995, 319) split, blended tai double year classes (Katz 1992, 2; 
Lloyd 1999, 189) ja ainakin Australiassa käsitettä composite classes (Lloyd 1999, 188-
189). Edellä mainituista käsitteistä Lloydin (1999,189) mukaan multigrade classes eroaa 
combination classes toteutuksesta siinä, että jälkimmäisessä on yleensä yhdistetty vain 
kaksi luokkatasoa, kun taas edellisessä on luokkatasoja yhdistettynä kolme tai enemmän.  

Yhdysluokissa opettajan toteuttama opetus määrää sen, miten vuosiluokkiin sitoma-
tonta opiskelu on. Hedlund (1995, 12-25) pitää termiä åldersblandad organisaatiomuo-
tona, jossa opettajan rooli on tärkeä. Yhdysluokkaa voidaan opettaa samoin kuin 
erillisluokkia, joissa ikäluokkia opetetaan erikseen (ks. myös Lloyd 1999, 188-189). 
Opetus voi kuitenkin Hedlundin (1995) mielestä huonontua, koska opettaja yrittää jakaa 
aikaansa eri ryhmien kesken ja oppilaat joutuvat työskentelemään paljon itsenäisesti. 
Opettaja voi antaa oppilaille myös itseohjautuvan materiaalin, jonka avulla oppilaat 
työskentelevät omassa tahdissaan, mutta tämän työskentelytavan huonona puolena on 
yhteistyön ja keskustelun puuttuminen. Kolmannessa työskentelytavassa opettaja käyttää 
kahta edellä kerrottua työskentelytapaa koko luokan kanssa yhdessä. Usein oppilaat 
työstävät lyhyitä teemoja tai projekteja. Tämän opetustavan ongelmana on se, että opetta-
jan voi olla vaikea hyväksyä oppilaiden erilaisuus ja erilaiset tulokset, joita heterogeeni-
nen ryhmä saavuttaa. Hedlund korostaa riskiä saada huonompia oppimistuloksia, jos 
käyttää vain kolmea edellä kerrottua opetustapaa, sillä niissä työskentely on vaikeaa. 
(Hedlund 1995.)  

Vasta neljännelle työskentelytavalle on Hedlundin (1995) mukaan eri-ikäisten lasten 
ryhmällä pedagoginen merkitys, jolloin oppilaiden erilaisuudesta on hyötyä opetukselle. 
Työskentelytapa on prosessisuuntautunutta, ja siinä painotetaan keskusteluja oppilaiden 
kanssa. Oppilaiden tiedot mitataan sillä, miten he ilmaisevat itseään sanoilla tai kirjoitta-
malla. Oppilaat oppivat toisiltaan. Opettajan tehtävänä on korostaa pääasioita ja osoittaa 
yleistyksiä, jotta tiedot kohoavat kohti syvempää ymmärrystä. Tavoitteena on siirtyä 
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konkreettisesta abstraktimpaan ja yleisempään. Oppilaat oppivat eri asioita ja eri määriä. 
Tällaisessa yksilöllistetyssä opetuksessa jokainen oppilas tietää, mitä osaa ja mitä ei. 
Päästäkseen parhaaseen mahdolliseen tulokseen opettajan pitäisi osata käyttää monenlai-
sia ryhmittelyjä, esimerkiksi tasoryhmiä, sukupuoliryhmiä tai mielenkiinnon mukaan 
tehtyjä ryhmiä. Opettajan on ryhmiä muodostaessaan pidettävä mielessä, mikä on tavoit-
teena. Toiset aineet sopivat paremmin monenikäisten lasten opetukseen kuin toiset. 
(Hedlund 1995.) 

Mason ja Burns (1995) totesivat opettajien käytännössä harvoin opettavan yhdysluok-
kia perinteisesti erillisluokkien tapaan. Suurin osa opettajista ryhmitteli yhdysluokassa 
lapsia eri tavoin. Useimmiten he jakoivat luokan erilaisiin äidinkielen ja matematiikan 
ryhmiin oppilaiden osaamistason mukaan, kun taas muita oppiaineita he opettivat 
yhdysluokassa yhtenä ryhmänä. Jotkut jakoivat yhdysluokan oppilaat kahteen ryhmään 
kaikissa aineissa, ja vain harva opettaja opetti luokkaansa koko luokan opetusmenetel-
mällä. Muutamat opettajat mainitsivat, että yhdysluokkien opettamiseen sopivat lasten 
yksilöllisen kehittymisen huomioivat lähestymistavat, joita käytetään vuosiluokkiin sito-
mattomassa opiskelussa. 

Yhdysluokilla voi olla ainakin pieni negatiivinen vaikutus lasten oppimistuloksiin, 
vaikkei sitä ole usein pystytty mittaamaan (Mason & Burns 1997a) sekä mahdollisesti 
negatiivinen vaikutus opettajan motivaatioon, jonka takia lasten oppiminen kärsii (Mason 
& Burns 1997b). Mittausten hankaluuteen näyttäisivät vaikuttavan yhdysluokkien 
oppilaiden ja opettajien ominaisuudet. Yhdysluokissa lapset saattavat olla kyvykkäämpiä, 
kyvyiltään tasaisempia ja riippumattomampia opettajasta kuin erillisluokan oppilaat. 
Ehkä myös parhaimmat opettajat opettavat yhdysluokissa. Jos taas edellä mainitut syyt 
eivät ole vääristäneet mittaustuloksia, niin silloin voi opetus olla tehottomampaa yhdys-
luokissa kuin erillisluokissa. Se taas on tulosta ainutlaatuisesta ja vaikeasta ympäristöstä, 
joissa yhdysluokkien opettajat työskentelevät. (Burns & Mason 2002; Mason & Burns 
1996; 1997b.) Veenmanin (1996) tulokset eivät tukeneet sitä olettamusta, että opetuksen 
laatu yhdysluokissa olisi huonompi kuin erillisluokissa. Hänen tutkimuksensa paljastivat, 
että luokan opetukselle suotuisat olosuhteet, tutkimuksen julkaisumaa, koulun paikka ja 
sosioekonominen status, oppilaiden luokkataso sekä aika, kuinka monta vuotta lapset 
yhdysluokassa olivat olleet, tarvitsevat tutkijoiden huomiota tulevissa yhdysluokkien 
vaikutusta tarkastelevissa tutkimuksissa.  

Yhdysluokkien epätarkoituksenmukaiset opetussuunnitelmat ja oppituntimainen ajoi-
tus aiheuttavat opetukseen usein kiireisyyttä, hajanaisuutta ja kaavamaisuutta (Kalaoja 
1990). On tutkittu, että opettajat eivät mielellään opettaisi yhdysluokissa. Opettajien mie-
lestä oppilaat pitäisi sijoittaa yhdysluokkiin homogeenisesti taitojen, omatoimisuuden ja 
käytöksen mukaan, mutta opettajien mukaan se olisi mahdotonta organisoida käytän-
nössä. Opettajat eivät osaa soveltaa opetustaan lasten yksilöllistä kehitystä tukevaksi ei-
vätkä käyttää hyväksi yhdysluokkien oppimisympäristöä. (Mason & Burns 1995.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että eri tavoilla järjestetty opetus voi olla jäykkää, jos 
opettajalla ei ole pedagogista ymmärrystä eikä hän suorita jatkuvaa seurantaa. Opetuk-
sessa on aina opettajan ammattitaito tärkeässä asemassa huolimatta siitä onko kyseessä 
vuosiluokallinen vai vuosiluokaton järjestelmä. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi olla 
yksi mahdollisuus koulujen esi- ja alkuopetuksen yhdysluokkien toiminnan kehittämi-
sessä. 
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3.3  Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tuloksellisuus 

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kaikkien määritelmien yhteiseksi päätavoitteeksi, 
tekemäni analyysin tuloksena, tuli lasten oppimisen parantaminen, helpottaminen tai mie-
lekkäämmäksi tekeminen (ks. 3.1). Miten kyetään arvioimaan tuon tavoitteen toteutu-
mista? Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tuloksellisuutta on vaikea määritellä. 
Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua arvioiviin tuloksiin on otettu toteutustavoiltaan 
hyvin erityyppisiä sovelluksia, joten tulosten antama informaatio on vähäinen (Gutierrez 
& Slavin 1992; Kulik & Kulik 1992). Yksi tuloksia sekoittavista asioista on koulun koon 
merkitys. On vaikea todistaa merkitseviä eroja erilaisten koulujen välillä. Eri muuttujia 
on liikaa, joten niitä ei voi tutkimuksessa hallita. (Vinterek 2001; 2003.) Yhdysluokkien 
negatiiviseen vaikutukseen on syiksi esitetty sosioekonomisia eroja eri koulujen välillä 
(Wylie, Thompson & Lythe 1999) ja opetuksen laatua (Wilkinson 1998; Wilkinson & 
Hamilton 2003). 

On myös vaikea erottaa vuosiluokkiin sitomattomuuden vaikutuksia niistä suurista 
muutoksista, joita tapahtuu, kun siirrytään vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun 
(Kelly-Vance, Caster & Ruane 2000; Lauer 2000; Luvisi & Miller 2001; Ong, Allison & 
Haladyna 2000; Osin & Lesgold 1996). Lisäksi tutkimuksessa käytetyn mittarin kykyä 
mitata esimerkiksi lukemisprosessia tarpeeksi tarkasti on kyseenalaistettu (Fosco, 
Schleser ja Andal 2004). Kirjoittamisen heikkoja tuloksia taas on selitetty sellaisella 
kirjoitustaidon testillä, joka ei soveltunut monenikäisten lasten ryhmissä opiskelleiden 
lasten työskentelytapoihin (Gerard 2005).  

Tutkimusten pohjalta on vuosiluokkiin sitomattomuuden opiskelun parasta mahdol-
lista toteutusehdotusta vaikea antaa. Ei ole olemassa oikeita ohjeita tai reseptejä, joiden 
mukaan toimia. Tutkimustulokset antavat kuitenkin vihjeitä siitä, mitä hyötyä tai haittaa 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollisesti aiheuttaa. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää 
esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä lasten oppimisen hyväksi. Vuosiluokkiin 
sitomattoman opiskelun tutkimuksissa on lähinnä tutkittu lasten oppimissaavutuksia, 
sosiaalista oppimista ja kasvua, asennetta koulua kohtaan, minäkuvaa ja itsetuntoa.  

3.3.1  Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu ja lasten tiedolliset 
oppimissaavutukset 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu painottaa lasten yksilöllistä oppimista sekä oppimisen 
jatkuvuutta ja joustavuutta. Lasten yksilöllistä oppimista tutkitaan yleensä vertaamalla 
monenikäisten lasten luokissa saavutettuja tiedollisia oppimissaavutuksia erillisluokkien 
lasten oppimiseen. Tutkimukset antavat hyvin ristiriitaista tietoa lasten oppimissaavutuk-
sista vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa: lasten tiedollisen oppimisen on todettu 
olleen parempaa, yhtä hyvää tai heikompaa kuin erillisluokissa (ks. myös Vinterek 2001, 
2003). Tässä luvussa selostan vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun ja lasten tiedollisten 
oppimissaavutusten yhteyttä esittämällä ensin tutkimukset, jotka toteavat lasten oppimi-
sen paremmaksi vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa kuin erillisluokissa. Kerron 
myös tiedolliseen opiskeluun liittyvistä muista eduista vuosiluokkiin sitomattomassa 
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opiskelussa. Seuraavaksi tulevat tutkimukset, joissa lasten oppimissaavutukset ovat yhtä 
hyviä kuin erillisluokissa ja viimeiseksi tutkimukset, joissa oppimissaavutukset on todis-
tettu vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa huonommiksi kuin erillisluokissa. Lo-
puksi käsittelen hieman lasten erilaisten ryhmittelyjen vaikutuksia tiedolliseen oppimi-
seen liittyen.  

Tanner ja Decotis (1995) väittävät lasten tiedollisten oppimistulosten olleen parempia 
vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa kuin iän mukaan muodostetuissa luokissa. 
Lennon ja Middlemas (2005) mittasivat esiopetusikäisten sanojen oikeinkirjoituksen ja 
lukemisen tulokset korkeammiksi monenikäisten lasten luokissa kuin erillisluokissa. 
Harmon (2001) arvelee, että esioppilaiden ja ensiluokkalaisten lukemisen ja laskemisen 
taidot saattavat hyötyä eri-ikäisten lasten luokista, mutta sitä ei pysytty täysin osoitta-
maan standardisoiduilla testeillä. Kelly-Vance, Caster ja Ruane (2000) havaitsivat 
oppilaiden vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa menestyneen paremmin lukemi-
sessa ja matematiikassa kuin luokallisessa (luokat 1, 2 ja 3) koulussa opiskelleet, mutta 
he eivät löytäneet eroa luovan kirjoittamisen tai oikeinkirjoituksen oppimisessa. Ong, 
Allison ja Haladyna (2000) saivat lupaavia tuloksia vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua 
toteuttavissa kolmen ikätason luokissa lasten lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan 
saavutuksissa verrattuna luokallisiin kouluihin, mutta totesivat, ettei voi tietää, oliko juuri 
monenikäisten lasten luokat syynä saavutusten paremmuuteen.  

Suomessa koettiin joustavien yhdysluokkien etuna hitaammin edistyvän/nopeuttavan 
oppilaan pysyminen samassa ryhmässä ja samalla opettajalla. Nuoremmat, nopeammin 
edistyvät oppilaat saivat tukea vanhempien opetuksesta. Heikommat oppilaat taas saivat 
kertausta alemman vuosiluokan opetuksesta. (Pietilä 2001, 20-21.) Yhdestä suomalaisesta 
koulusta saatujen tulosten mukaan vuosiluokattomuus antoi hitaimmin etenevien oppilai-
den rauhassa kehittää perusvalmiuksiaan, mutta kykeni samalla säilyttämään 
haasteellisuuden nopeimmin etenevien oppilaiden opiskelussa. Tuloksena oli myös oppi-
miskokemusten rikkaus. (Mehtäläinen 1997.) 

Pavanin (1992) tutkimustulosten mukaan vuosiluokkiin sitomattomat ryhmät taas me-
nestyivät paremmin (58 %) tai yhtä hyvin (33 %) kuin iän mukaan jaotellut luokalliset 
ryhmät, kun mitattiin lasten saavuttamia tiedollisia oppimistuloksia. Vuosiluokkiin 
sitomattomasta opiskelusta oppilaiden saama hyöty kasvoi sen mukaan, mitä kauemmin 
oppilaat olivat opiskelleet sellaisessa järjestelyssä. Eniten vuosiluokkiin sitomattomasta 
opiskelusta hyötyivät pojat, tummaihoiset, alhaisen sosioekonomisen tason oppilaat ja 
alisuoriutujat. Pavanin tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua kriittisesti, koska hänen tutki-
mustuloksensa pohjautuvat hyvin eri tavalla toteutettuihin, vuosiluokkiin sitomattoman 
opiskelun kehittämishankkeisiin, joten jo perusmuuttujia on huomattavan paljon 
(Mehtäläinen 1997, 35). Myös muiden edellä esitettyjen tutkimusten positiivisten tulosten 
uskottavuutta lasten oppimiselle vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa heikentää 
seuraavaksi esitetyt ristiriitaiset tulokset.  

Eräät kansainväliset tutkimukset nimittäin osoittivat, että eri-ikäisten lasten luokilla ei 
ole vaikutusta oppimistuloksiin verrattuna erillisluokkiin (Miller 1990; Lauer 2000; Pratt 
1993; Veenman 1995). Lisäksi Fosco, Schleser ja Andal (2004) eivät löytäneet eroa lasten 
lukemisessa vuosiluokkiin sitomattomissa luokissa verrattuna vuosiluokkiin sidottuihin 
luokkiin, vaikka monenikäisten lasten luokkien lapsille saatiin mitattua korkeampi 
kognitiivinen kehitystaso. Nämä tutkijat epäilivät mittarin heikkoutta syyksi, ettei lasten 
saavutukset olleet paremmat vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa. Vaikka Lennon ja 
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Middlemas (2005) saivat eri-ikäisten lasten luokkien esiopetusikäisille korkeampia 
tiedollisia saavutuksia verrattuna traditionaalisiin luokkiin, he eivät löytäneet ensimmäi-
sen luokan lasten saavutuksissa eroja verrattuna erillisluokkiin.  

Monenikäisten lasten luokkien on todettu vaikuttavan myös negatiivisesti lasten 
tiedolliseen oppimiseen. Gerard (2005) ei saanut monenikäisten lasten luokissa lasten 
lukemisen ja matematiikan saavutuksiin eroa verrattuna standardisoidun testin 
kansainväliseen normiin, mutta kirjoittamisessa lapset saivat heikommat tulokset. Uuden 
Seelannin yhdysluokkien lasten tiedolliset saavutukset on todettu olevan hieman heikom-
pia kuin erillisluokissa olevien lasten saavutukset (Garden 1997; Wilkinson 1998; Wylie, 
Thompson & Lythe 1999). Suomessa oppimisvaikeuksia on todettu olevan selkeästi 
erityisopetusta tarvitsevilla lapsilla (Mehtäläinen 1997). 

Tutkimustulosten siirrettävyys eri maiden kouluihin on epäselvää, koska jo 
koulujärjestelmät ovat erilaisia vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteutustavoista 
puhumattakaan. Ruotsin päivähoito- ja koulujärjestelmä ei kovin paljon eroa suomalai-
sesta vastaavasta. Siksi Ruotsista saadut tulokset antavat meille tärkeää tietoa. Sundell 
(1995) epäilee edellytyksiä yhdistää esi- ja alkuopetuksen luokkia peruskoulussa. Ruot-
sissa vuoteen 1989 asti tehdyt tutkimukset saivat positiivisia tuloksia ikäintegroiduista 
luokista. Sundell kritisoi näiden ruotsalaisten tutkimusten menetelmien olleen puutteelli-
sia, joten hän pitää tulosten yleistämistä vaikeana. Sundell (1994; 1995) vertaili ruotsalai-
sia, lähinnä 1990-luvun alussa tehtyjä tutkimuksia. Peruskoulusta tehdyt vertailevat tutki-
mukset eivät vahvistaneet niitä odotuksia, joita ikäsekoitteisista luokista on. Hänen mu-
kaansa ikäsekoitteiset luokat epäonnistuivat pahiten matemaattisten taitojen oppimisessa. 
Myös äidinkielen testeissä ikäsekoitteiset vuosiluokkiin sitomattomat ryhmät menestyivät 
huonommin kuin ikään sidotut luokat ja yhdysluokat. Tosin äidinkielen testeissä erot ei-
vät olleet niin suuret kuin matematiikassa. Uudemmissa tutkimustuloksissaan Sundell 
(2002) havaitsi niiden oppilaiden, jotka opiskelivat monenikäisten lasten luokassa toisesta 
luokasta viidenteen luokkaan asti, laskutaidon olleen huonompi kuin erillisluokissa 
opiskelleilla oppilailla.  

Tutkimustulosten siirrettävyyden lisäksi on tutkimusten kriittisessä tarkastelussa 
kiinnitettävä huomiota vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa käytettävien lasten 
erilaisten ryhmittelyjen hyödyt ja haitat. Lasten ryhmittelyssä pitää tiedostaa toiminnan 
erilaiset vaikutukset eri-ikäisille. Lapsen hyvä keskittymiskyky on tärkeä tiedollisen 
oppimisen edistäjä. Monenikäisten lasten ryhmissä 3-vuotiaat lapset kykenivät keskitty-
mään pitemmän aikaa päämäärätietoisesti tehtäviinsä kuin erillisluokkien 3-vuotiaat lap-
set, kun taas 4-vuotiaat lapset päinvastoin kykenivät edelliseen huonommin kuin 
erillisluokan 4-vuotiaat lapset (Winsler, Caverly, Willson-Quayle, Carlton, Howell & 
Long 2002). 

Oppilaiden ryhmitteleminen osaamistasonsa mukaisesti vaikuttaisi tukevan lasten 
tiedollista oppimista, koska silloin opettajan pitäisi kyetä paremmin sovittamaan opetuk-
sensa jokaiselle lapselle sopivaksi. Osaamistason mukaisten ryhmien käyttö soveltuu kui-
tenkin lapsille eri tavoin. Siksi on pohdittava, millaisia tasoryhmiä kannattaa käyttää ope-
tuksessa. Lou, Abrami, Spense, Poulsen, Chambers ja d’Apollonia (1996) väittävät, että 
kyvyiltään heikommat lapset hyötyivät eniten luokan sisäisissä oppimistason mukaisesti 
muodostetuissa heterogeenisissä ryhmistä, kun taas keskivertaisesti menestyvät oppilaat 
saivat parempia tiedollisia tuloksia homogeenisesti muodostetuissa ryhmissä. Heidän 
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määrittelemänsä paras ryhmäkoko on 3-4 oppilasta. He korostavat myös opetuksen ja 
opetusmateriaalien sopeuttamista pienryhmäopetuksessa.  

Gutierrez ja Slavin (1992) kannattavat toimivimmaksi ryhmittelyksi väliaikaisia eri-
ikäisten lasten tasoryhmiä (oppimistason mukaan muodostettu ryhmä) vain yhdessä ai-
neessa käyttävää toteutusta. He korostavat opettajajohtoista opetusta lasten itsenäisen 
työskentelyn sijaan ja laadukkaan arvioinnin käyttöä varsinkin silloin, kun taso-opetusta 
käytetään monissa eri aineissa. Vuosisadan vaihteessa Britanniassa käytettiin eniten luo-
kan sisäisiä kykyjen mukaan muodostettuja tasoryhmiä matematiikassa ja äidinkielessä 
(Hallam, Ireson, Lister, Chaudhury & Davies 2003). Sundellin (1994; 1995) mielestä 
vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta näyttäisi olevan suurin hyöty lähinnä ryhmän 
nuoremmille oppilaille. Hän suosittelee homogeenisia ikään sidottuja luokkia, joissa 
Gutierrez ja Slavinin (1992) ehdotuksen tapaisesti käytetään eri-ikäisten lasten tasoryh-
miä vain yhdessä tai kahdessa aineessa. Sundell varoittaa myös, että ikäsekoitteisissa 
luokissa yksilöllistämiseen tähtääminen voi merkitä oppilaiden itsenäisen työskentelyn 
lisääntymistä, joka voi vaikuttaa oppimista heikentävästi.  

Kulik ja Kulik (1992) ja Slavin (1987) kannattavat sekä samanikäisistä että eri-ikäi-
sistä koottuja tasoryhmiä. Kulik ja Kulik (1992) pitävät tasoryhmien käytössä tärkeim-
pänä asiana sitä astetta, jolla oppisisältö mukautetaan opetusjärjestelyissä ryhmän kykyi-
hin. Heidän mukaansa käytännöt, joissa opetussuunnitelmaa sopeutettiin merkittävästi 
oppilaan kyvyille sopiviksi, tuottivat selvää positiivista vaikutusta lasten koulusaavutuk-
siin. Slavin (1987) on havainnut, että eri-ikäisten tai samanikäisten lasten tasoryhmät 
yhdessä aineessa muuttivat molemmat merkitsevästi opettajan opetusta ja ajan jakamista 
oppilaille matematiikan tunneilla. Ensimmäisessä luokassa toteutetut lasten äidinkielen 
tasoryhmät vaikuttivat lasten oppimiseen opetuksen määrän, laadun ja etenemisnopeuden 
avulla (Pallas, Entwisle, Alexander & Stluka 1994).  

Suomalaisessa koulussa, jossa ensimmäisen ja toisen luokkien oppilaat opiskelivat 
äidinkieltä ja matematiikkaa tasoryhmissä, saivat erityisesti heikosti menestyneet oppilaat 
positiivisia kokemuksia. Samalla saatiin tasattua tasoeroja. Myös menestyneiden oppilai-
den haluun edetä itsenäisesti oli pystytty vastaamaan. (Pietilä 2001, 23.) 

Vaikka tasoryhmistä on edellä esitettyjen tutkimustulosten mukaan saatu positiivisia 
tuloksia, on tasoryhmien käytössä todettu kuitenkin olevan myös vaikeuksia. Koska 
oppilaiden sijoittamisessa ryhmiin oli ongelmia, ryhmät eivät välttämättä olleet sopivia 
kaikille lapsille. Se merkitsee, että koulussa on keskityttävä oppilaiden arviointiin. 
(Pallas, Entwisle, Alexander & Stluka 1994; ks. myös Gutierrez & Slavin 1992.) 
Suomalaisessa vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa, jossa käytettiin kerran viikossa 
1-2 ikäluokkien oppilaista koottuja äidinkielen osaamistasoryhmiä, opettajat oppivat luo-
kan sisäistä eriyttämistäkin tasoryhmien opetuskokemusten avulla. Havaittiin, että 
osaamistasoryhmittely oli ollut liian suppea, joten koulussa alettiin suunnitella laajempaa 
vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Sitä kautta myös opetussuunnitelman muuttaminen 
tuli ajankohtaiseksi. (Mehtäläinen 1997, 61-71.) Juuri epäsopivat opetussuunnitelmat 
ovat Lloydin (1999) mukaan alisuoriutujien lasten yksi yleinen ongelma. Hän näkee eri-
ikäisten lasten ryhmissä olevan mahdollista tukea alisuoriutujan oppimista ja motivaatiota 
joustavan opetussuunnitelman avulla.  
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3.3.2  Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu ja lasten sosiaalisuus 

Lasten sosiaalisen kasvun tukeminen ja edistäminen sekä sosiaalisen oppimisen 
mahdollisuuden järjestäminen ovat tärkeitä vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa. 
Lasten sosiaalisesta oppimisesta olen kertonut jo luvussa 2. Lasten sosiaalisen kasvun 
tukeminen vuosiluokkiin sitomattomuuden avulla näyttäytyy tutkimusten valossa 
ristiriitaiselta. Ensiksi tarkastelen tutkimuksia, jotka pitävät vuosiluokkiin sitomatonta 
opiskelua hyväksi järjestelyksi tukemaan lasten sosiaalista kasvua ja seuraavaksi taas 
tutkimuksia, jotka eivät näe vuosiluokkiin sitomattomien ryhmien olevan hyväksi lasten 
positiivisen sosiaalisen käyttäytymisen tukemiselle. 

Jotkut tutkimukset esittävät, että monenikäisten lasten ryhmillä näyttää olevan hyvä 
vaikutus lasten sosiaaliseen kehitykseen (Kelly-Vance, Caster & Ruane 2000; Pratt 1993). 
Eräässä tutkimuksessa opettajien ja vanhempien käsityksen mukaan oppilaat monenikäis-
ten lasten luokissa tarvitsivat vähemmän aikaa sopeutua luokan rutiineihin ja kantoivat 
kotona enemmän vastuuta kuin ennen (Lennon & Middlemas 2005). Suomessa 
mallioppimista vanhemmilta lapsilta nuoremmille korostettiin yhdeksi joustavien yhdys-
luokkien eduksi. (Pietilä 2001, 20-21.) McClellan ja Kinsey (1999) totesivat ikäsekoittei-
sissa luokissa olleen merkitsevästi vähemmän todennäköistä, että lapset käyttäytyivät 
aggressiivisesti tai negatiivisesti toisia lapsia kohtaan kuin samanikäisten luokissa. Hei-
dän tulosten mukaan vertaiset eristivät tai hyljeksivät toisiaan vähemmän monenikäisten 
lasten luokissa kuin samanikäisten luokissa.  

Näyttäisi siis siltä, että eri-ikäisten lasten ryhmissä voi olla vähemmän todennäköistä 
joutua kiusatuksi tai kiusata itse toisia lapsia. Monenikäisten lasten ryhmä voi edistää 
lasten joukossa sellaista johtajuuskäyttäytymistä, joka on luottavaisempaa, taitavampaa, 
vastuuntuntoisempaa ja kasvattavampaa kuin johtajuusyritykset ainoastaan samanikäisten 
vertaisten joukossa. Opettajien osuus positiivisten johtajanominaisuuksien kehittämisessä 
ja kiusaamisen ehkäisemisessä on merkittävä. (McClellan 1997.) Myös Aina (2001) totesi 
lasten keskeistä kilpailua olevan vähemmän monenikäisten lasten luokissa, koska lapset 
ovat eri-ikäisiä ja heihin kohdistuvat erilaiset odotukset.  

Voi olla monia syitä siihen, milloin ikäsekoitteinen luokka on positiivista sosiaalista 
käyttäytymistä edistävä, minkä tutkimusta tarvitaan vielä lisää. Monenikäisten lasten ryh-
mien positiivisten vaikutusten pysyvyys sosiaalisuuteen ei kuitenkaan ole itsestäänsel-
vyys. Winsler, Caverly, Willson-Quayle, Carlton, Howell ja Long (2002) huomasivat, että 
monet sosiaalisuuteen liittyvät edut häipyivät, kun kouluvuosi eteni.  

Kaikki tutkimukset eivät puolla eri-ikäisten lasten ryhmien tukevan lasten sosiaalista 
kasvua. Sundell (1995) havaitsi merkkejä siitä, että ikäsekoitteiset luokat eivät 
automaattisesti hävittäneet tavallisia sosiaalisia ongelmia kuten kiusaamista. Myös Suo-
messa on lasten välistä kilpailua vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa todettu 
esiintyneen (Pietilä 2001, 20). Gerard (2005, 248) taas huomasi ongelmanratkaisutilan-
teessa kilpailua eri ryhmien välillä monenikäisten lasten luokassa. Lisäksi monenikäisten 
lasten luokan keskeyttäneillä todettiin olevan huonommat johtajaominaisuudet kuin koko 
ajan erillisluokissa opiskelleilla oppilailla (Sundell 2002). 

Lasten oman mielipiteen kuuleminen eri-ikäisten lasten luokissa opiskelemisesta on 
tärkeää. Vaikka Aina (2001) vakuuttaa, että monenikäisten lasten luokissa lapsilla on 
enemmän aikaa kehittää hyviä suhteita luokkatovereihinsa ja opettajaan, on Vinterek 
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(2001; 2003) saanut päinvastaisia tuloksia. Vinterekin tutkimuksessa 5-6 luokkien 
oppilaiden mielestä vuosiluokkiin sitomattomissa ryhmissä oli vaikeaa säilyttää ja luoda 
suhteita, kun vain muutama samaa sukupuolta oleva samanikäinen oppilas voi olla yh-
dessä samassa luokassa pitemmän aikaa. Sosiaalisten suhteiden takia lähes jokainen oppi-
las Vinterekin tutkimuksessa toivoi seuraavana vuonna olevansa erillisluokassa. Oppilaat 
kokivat tavallisen yhteisen jokapäiväisen koulutyön helpottavan kavereiden kanssa 
kommunikoimista ja edistävän pysyviä ystävyyssuhteita. Oppilaiden mielestä 
samanikäisten kanssa on helpompi kommunikoida ja ymmärtää toista. Vinterek korostaa 
ystävyyssuhteiden tärkeyttä ihmisen identiteetille ja oppimistilanteille ja oppilaan 
mahdollisuudelle laajentaa tietämystään. Myös Sundellin (2002) tutkimuksessa ruotsalai-
set oppilaat olivat mielestään mieluummin kanssakäymisessä samanikäisten kanssa. 
Saukkonen (2003) totesi, että koulu on myös suomalaisille 4. ja 6. luokan oppilaille yh-
dessä olemista. Heille oli tärkeää olla yhdessä tuttujen luokkakavereiden ja opettajan 
kanssa. Lallukan (2003) tutkimuksessa omanikäisyys oli lapsille normi, joka vaati oman 
ja muiden toiminnan tarkkailua. Lapset korostivat tärkeyttä elää samanikäisten tavoin. 
Lasten edellä esitetyt mielipiteet eivät siis kannata monenikäisten lasten luokkia. 

Eri-ikäisten lasten luokilla näyttäisi olevan erilaiset seuraukset ryhmän nuoremmille ja 
vanhemmille lapsille. Caverly, Lemerise ja Harperin (2002) tutkimuksessa alakouluikäis-
ten lasten vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa nuoremmat lapset olivat vähemmän 
suosittuja kuin vanhemmat luokkatoverit, joten täyttä hyväksyntää eivät ryhmän nuorem-
mat lapset välttämättä näytä saavuttavan. Silti Lloyd (1999) on todennut vanhempien 
toivovan, että heidän lapsensa olisi mieluummin nuorempi lapsi monenikäisten lasten 
ryhmässä. Nuoremmat ja enemmän tukea tarvitsevat lapset näyttävät nimittäin kuitenkin 
hyötyvän enemmän eri-ikäisten lasten luokista kuin ryhmän vanhemmat lapset (Miller 
1995; Sundell 1994; 1995). Winsler, Caverly, Willson-Quayle, Carlton, Howell ja Long 
(2002) huomasivat tutkimuksessaan, että monenikäisten lasten ryhmien sosiaalisuuden ja 
käyttäytymisen edistymiseen liittyvät kehitykselliset hyödyt voivat tulla maksamaan 
varsinkin ryhmän vanhemmille lapsille. Vuosiluokkiin sitomattomissa luokissa 3-vuotiaat 
käyttäytyivät samalla tavoin kuin 4-vuotiaat erillisluokissa ja vastaavasti 4-vuotiaat käyt-
täytyivät kuin 3-vuotiaat erillisluokissa. Eri-ikäisten lasten käyttäytyminen siis läheni 
toisiaan. Myös sosiaalisuuteen liittyvissä asioissa huomattiin lapsilla sama ilmiö. Erillis-
luokissa 4-vuotiaat olivat vähemmän vuorovaikutuksessa opettajan kanssa ja enemmän 
vertaistensa kanssa kuin 3-vuotiaat, mutta monenikäisten lasten ryhmissä nämä iän 
aiheuttamat erot vähenivät tai poistuivat kokonaan.  

Sundell (2002) havaitsi monen ikäisten lasten luokkien oppilaiden olevan keskimäärin 
ujompia kuin erillisluokkien oppilaat. Tulos on hälyttävä sen suhteen, että Mehtäläinen 
(1997) totesi suomalaisissa vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua soveltaneissa kouluissa 
olleen vaikeuksia käyttäytymishäiriöisillä ja äärimmäisen ujoilla oppilailla, joista jälkim-
mäisillä oli ollut vaikeata erota omasta opettajasta. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
onnistuminen näytti Suomassa edellyttävän koulun tehokasta yhteistyötä kotien kanssa. 
(Mehtäläinen 1997, 71-102.) Vinterek (2001; 2003) taas tukee Mehtäläisen näkemystä, 
että monenikäisten lasten ryhmät voivat olla haitallisia ongelmatilanteissa oleville lap-
sille. 
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3.3.3  Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu ja henkinen hyvinvointi 

On tärkeää, että lapset ja opettajat voivat koulussa henkisesti hyvin, jotta oppimiselle 
luodaan hyvät olosuhteet. Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua tutkittaessa on usein tut-
kittu lasten hyvinvointia kouluasenteen, minäkuvan ja itsetunnon kautta. Henkiseen 
hyvinvointiin kuuluu myös lapsen sosiaalisuus ja sen kehittyminen, koska sosiaalisen 
sopeutumisen ansiosta lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksi. Henkistä hyvinvointia 
sivusin siis jo edellisessä luvussa.  

Lasten kouluasenteiden on todettu olevan myönteisemmät vuosiluokkiin sitomatto-
massa opiskelussa kuin luokallisessa järjestelmässä (Miller 1990; Tanner & Decotis 
1995). Koulussa viihtymisen erot näyttävät monenikäisten lasten luokassa olevan yhtey-
dessä sekä lasten sosiaaliseen asemaan luokassa että siihen, onko heillä ystävyyssuhteita 
(Diehl, Lemerise, Caverly, Ramsay & Roberts 1998), joten edellisessä luvussa esittämäni 
kavereiden saamisen ja säilyttämisen vaikeus (Vinterek 2001; 2003) eri-ikäisten lasten 
ryhmissä ovat suuria ongelmia lasten henkisen hyvinvoinnin kannalta.  

Monenikäisten lasten ryhmillä näyttäisi tavallisesti olevan hyvä vaikutus lasten 
emotionaaliseen kehitykseen (Miller 1995; Pratt 1993). Pavanin (1992) mukaan lasten 
henkistä hyvinvointia kartoittavista tutkimuksista 52 % osoitti vuosiluokkiin sitomatto-
mat koulut paremmiksi oppilaille ja 43 % tutkimuksista samanlaisiksi kuin luokalliset 
koulut. Tutkimuksissa 5 % näytti vuosiluokkiin sitomattomat koulut luokallisia huonom-
miksi lasten henkisessä hyvinvoinnissa. Sundell (1995) taas ei vakuuttunut siitä, että eri-
ikäisten lasten ryhmät tukevat lasten itseluottamusta enemmän kuin samanikäisten lasten 
ryhmät. Hänen mielestään tarvitaan lisää tutkimuksia siitä, mitä seurauksia pedagogisella 
ikäsekoitteisuudella on heikosti suoriutuvien oppilaiden minäkuvaan. 

Kohteleeko vuosiluokkiin sitomaton opiskelu tasa-arvoisesti kaikkia lapsia? Varsinkin 
tasoryhmien käytössä on oltu huolestuneita lasten leimautumisesta tiettyyn tasoon. Pallas, 
Entwisle, Alexander ja Stluka (1994) eivät saaneet vahvistusta siitä, että tasoryhmien vai-
kutukset olisivat sosiaalisia vaikuttaen oppilaiden suorituksiin ja minäkäsitykseen. 
Gamoranin (1992) tekemän tutkimusten synteesin mukaan tasoryhmitys ei lisää lasten 
yleistä saavuttamistasoa kouluissa, mutta se edistää epäoikeudenmukaisuutta. Hänen mie-
lestään taso-opetuksen käyttöä täytyisi vähentää, ja siellä missä tasoryhmitykset säilyte-
tään, tulisi niiden käyttöä parantaa. On mietittävä, kuinka ryhmittäminen vaikuttaa ylei-
seen saavuttamistasoon koulussa. Allanin (1991) mukaan tasoryhmiä muodostettaessa 
olisi aina kiinnitettävä huomiota aikuisten asenteiden vaikutuksiin ryhmittelyä kohtaan, 
lahjakkaiden oppilaiden rooliin muiden oppilaiden roolimallina ja ryhmittelyjen 
vaikutuksia oppilaiden käyttäytymiseen ja opettajien odotuksiin. Byrnes, Shuster ja Jones 
(1994) saivat selville, että oppilaat ja heidän vanhempansa kannattivat 6-8-vuotiaiden 
luokissa ryhmittelyjä, joissa luokassa oli monenikäisiä lapsia. Kuitenkin asennemittauk-
sissa luokkien 8-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa olivat huolissaan ryhmän 
vanhempien lasten mahdollisuudesta oppia tiedollisia oppimissaavutuksia monenikäisten 
lasten luokissa.  

Kuitenkin myös luokallisen koulujärjestelmän tasa-arvoisuutta kaikkia lapsia kohtaan 
on epäilty. Millerin (1995) mielestä on epäoikeudenmukaista ryhmitellä lapset koulussa 
iän ja luokan mukaan. Oppilaiden ryhmittely iän mukaan ei hänen mukaansa kuvasta 
luonnollista elämää, jossa eri-ikäiset ihmiset oppivat toisiltaan. Lapsen luonnollinen kehi-
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tys ei välttämättä sovi koulun perinteiseen luokalliseen järjestelmään, joka vaatii lapselta 
tiettyjä taitoja ja suorituksia. Miller on huolissaan siitä, että ensimmäisellä luokalla lasten 
erot ovat suuret ja yksittäinen lapsikin kehittyy kaikilla osa-alueilla eri nopeudella.  

Myös koulun henkilökunnan hyvinvointi edistää lasten henkistä hyvinvointia ja 
opiskelun tuloksellisuutta koulussa. Sundell (2002) totesi erillisluokkien opettajien koke-
van suurempaa vastuuta oppilaista kuin monenikäisten lasten ryhmien opettajat. Espinosa 
ja Chen (2001) totesivat oman tutkimuksensa aikana opettajien ottaneen positiivisesti 
vastaan luokat, joissa oli kahta eri ikäluokkaa. Kuitenkin kolmannen vuoden lopussa 
22 % opettajista oli negatiivisia tunteita ja huolia monenikäisten luokkia kohtaan.  

Opettajan laadukas opetus on tärkeää vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa 
(Lloyd 1999). Korkeamäki (1992) havaitsi opettamisen organisoinnin ja opetuksen toteut-
tamisen olevan työlästä perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan vuosiluokkiin sito-
mattomassa kokeilussa. Ryhmien homogeenisuudessa oli vaikea pysyä, sillä oppilaat 
etenivät hyvin yksilöllisesti. Yhden opettajan oli mahdotonta ohjata oppilaita niin, että 
kaikkien oppilaiden yksilöllinen eteneminen olisi voitu turvata. Vaikka lasten oppimisen 
yksilöllinen ajalla eriyttäminen oli tarpeen ja auttoi oppilaita etenemään edellytystensä 
mukaisesti, kokeilussa todettiin käytännön toteutuksen ongelmat suuriksi. Oppilaan 
itsenäiselle opiskelulle ja edistymiselle todettiin funktionaalisen luku- ja kirjoitustaidon 
olevan erittäin tärkeä. Dowling (2003) käytti science-tunneillaan monenikäisiä lapsia (6-, 
9- ja 12-vuotiaat) opettaessaan opetussuunnitelmaa, joka keskittyi suuriin kokonaisuuk-
siin. Hän vaihtoi toimintaa helpommasta vaikeampaan lapsen iän mukaan. Hän joutui 
yhdelle tunnilleen tekemään kolme suunnitelmaa, joten suunnitteluun meni enemmän 
aikaa kuin erillisluokkaa opetettaessa. Slaton, Atwood, Shake ja Hales (1997) painottavat 
opettajien tarvitsevan tarpeeksi aikaa työn suunnitteluun sekä yksin että tiimissä silloin, 
kun kehitetään uutta toimintatapaa kouluun. Lauer (2000) kertoo opettajien tuntevan it-
sensä epäpäteviksi opettamaan monenikäisten lasten luokkia ja tarvitsevansa lisää koulu-
tusta ja materiaaleja. Nilsson (2003) totesi kehittäessään uutta oppimisympäristöä, joka 
integroisi esikoulun, vapaa-aikakeskuksen ja koulun, että opettajat tarvitsivat 
kommunikatiivisia ja käsitteellisiä välineitä interaktioonsa. Myös opettajien tahto, jolla 
tarkoitetaan motivaatiota ja sitoutuneisuutta, voi mahdollisesti selittää uuden pedagogii-
kan käyttöönoton vaihtelun (Benveniste & McEwan 2000). Lisäksi Suomessa ongelmiksi 
on hahmotettu suuret ryhmäkoot, liian niukat erityisopetusresurssit, opettajien työmäärän 
lisääntyminen, uuden opettajan toimenkuvan oppimisen hidastuminen sekä opettajien 
täydennyskoulutukseen kuluva aika ja resurssit (Pietilä 2001, 20-22).  

Rehtorien tuki on todettu tärkeäksi opettajille. (Lauer 2000). Kuitenkin Axiö (2001) 
huomasi rehtorien jättävän usein tavoitteisiin tähtäävän työn ja sen arvioinnin opettajille. 
Rehtoreilla ei ollut tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä työtiimin tilanteeseen, edellytyksiin ja 
mahdollisuuksiin.  

Opettaja ja hänen toimintansa ovat yksi tärkeä tekijä vuosiluokkiin sitomattoman opis-
kelun tuloksellisuudessa. Anderson (1996/97, 15-16) arvelee, että koulun muuttamisessa 
saattaa opettajille osoittautua vaikeaksi oman ajattelun uudelleen muotoilu. Opettajien 
pitäisi Andersonin mukaan kiinnittää huomiota siihen, mikä todella motivoi lapsia ja mi-
ten voidaan palkita ja huomata lasten oppimissaavutukset tilanteissa, joissa ei ole kilpai-
lua. Lapsille itselleen tulisi antaa enemmän päätösvaltaa. Opettajien saattaa olla vaikea 
luopua joistakin niistä tavoista, jotka liittyvät omaan itsenäisyyteen työssä ja sopeutua 
siihen, että kuuluu aikuisten oppivaan yhteisöön. 
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Koska kyseessä on uusi toimintatapa koulussa, lasten, vanhempien ja opettajien 
ennakkoluuloja ja tiedon puutetta voi esiintyä (McClellan 1997; Melliger 2005; Palmer 
2005; Pietilä 2001), joten koululla on tarvetta informoida lapsille ja vanhemmille vuosi-
luokkiin sitomattomasta opiskelusta. Lennon ja Middlemas (2005) kertovat oman kokei-
lunsa perusteella, että huolimatta kokeilusta saaduista hyvistä kokemuksista ja lapsilta 
mitatuista hyvistä oppimissaavutuksista, kokeilu herätti suurta vastustusta, jota he 
kuvailevat ”kulttuuriseksi pyörremyrskyksi”. Jopa opettaja ja monenikäisten luokkia 
kannattavat vanhemmat joutuivat herjauksen kohteeksi ja lopulta kouluhallinnossa päätet-
tiin lopettaa monenikäisten lasten luokat. Nämä tutkijat korostavat koulun muuttamisen 
vaikeutta.  

Yhteenvetona todetaan, että vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tuloksellisuus näyt-
täytyy tutkimusten valossa hyvin ristiriitaiselta lasten tiedollisten oppimissaavutusten, 
sosiaalisen kasvun ja henkisen hyvinvoinnin osalta. Uusimissa tutkimuksissa on saatu 
huonompia tuloksia kuin vanhemmissa tutkimuksissa vuosiluokkiin sitomattoman 
opiskelun positiivisesta vaikutuksesta lasten tiedolliseen oppimiseen. Näyttää siltä, että 
vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa usein käytetty tasoryhmittely auttaa sekä hei-
kosti suoriutuvia että nuorempia oppijoita. Tiedolliselle oppimiselle on tärkeää, ettei 
vuosiluokkiin sitomaton opiskelu merkitse oppijan lisääntyvää itsenäistä työskentelyä. 
Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu näyttäisi vaikuttavan positiivisesti lapsen sosiaaliseen 
käyttäytymiseen, vaikka se ei poista sosiaalisia ongelmia, kuten kiusaamista tai kilpailua. 
Huolestuttavaa on kuitenkin lasten tuntema kaverittomuus (Vinterek 2001; 2003) vuosi-
luokkiin sitomattomassa luokassa, jossa ei ole monta samanikäistä lasta. Silloin myös 
lasten viihtyminen ja turvallisuuden tunne saattavat heikentyä. 
 



4 Tutkimusongelmat  

Esi- ja alkuopetuksessa lasten yksilöllisyyden huomioon ottaminen ja sosiaalisuuden 
tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000; 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Nämä tavoitteet saattavat tuntua 
ristiriitaisilta ja vaikeilta toteuttaa yhtä aikaa. Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa 
niiden voi olettaa onnistuvan, koska myös siinä korostetaan lasten yksilöllisyyttä ja 
sosiaalisuutta. Tässä tutkimuksessa esitettyä vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua sovelta-
vaa kehittämishanketta on kuitenkin tarpeellista arvioida, koska aikaisemmat 
tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Tuloksia on myös vaikea tulkita, koska sovellukset 
ovat hyvin erilaisia.  

Tutkimukseni tarkoituksena on opetusjärjestelyjen ja lasten oppimisen arvioiminen 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeessa. Tutkimuksessa selvitän, miten 
kehittämishanke pääsi niihin tavoitteisiinsa, jotka kohdistuivat lapsiin. Arvioin 
kehittämishanketta kahdesta näkökulmasta, jotka ovat lasten yksilöllisyyden korostami-
nen ja sosiaalisen kasvun tukeminen. Kehittämishankkeessa ne olivat keskeisimpiä 
kehittämistyön tavoitteita. Tarkastelen sitä, miten opetusjärjestelyt tukivat tavoitteiden 
saavuttamista. Lisäksi olen kiinnostunut lasten tiedollisesta oppimisesta ja sosiaalisesta 
kasvusta. Tutkimuksen ongelmat ovat seuraavat: 

1. Miten opetusjärjestelyt soveltuivat kehittämishankkeeseen? 
1.1. Miten toimivia opetusjärjestelyt olivat? 
1.2. Miten joustavia ja oikein ajoitettuja opetusjärjestelyt olivat? 

 
2. Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 

2.1. Milloin ja miten lapset saavuttivat keskeisimmät äidinkielen tavoitteet? 
2.2. Milloin ja miten lapset saavuttivat keskeisimmät matematiikan tavoitteet? 
2.3. Miten lasten tiedollinen oppiminen ajallisesti vastasi kunnallista opetus-

suunnitelmaa? 
 
3. Miten lasten sosiaalista kasvua tuettiin? 

3.1. Miten lasten sosiaalinen kasvu kehittyi? 
3.2. Mitä lasten turvallisuuden tunteelle tapahtui kehittämishankkeen aikana? 
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Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjä arvioin opetusjärjestelyjen toimivuuden, 
joustavuuden ja ajoituksen (ks. 1.4) avulla. Tutkin, miten opetusjärjestelyt soveltuivat 
kehittämishankkeeseen. Kun arvioin kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen toimivuutta, 
tarkastelen kouluympäristön, tilojen, välineiden, oppimateriaalien, työaikojen, henkilös-
tön, erilaisten ryhmittelyjen ja pedagogisten järjestelyjen soveltuvuutta kehittämishank-
keeseen. Opetusjärjestelyjen joustavuutta ja ajoitusta määrittelen lähinnä siirtymävai-
heessa, jossa lapset siirtyivät esiopetuksesta kouluopetukseen. Sivuan myös hieman las-
ten siirtymistä hoidosta esiopetukseen ja alkuopetuksesta perusopetuksen kolmannelle 
luokalle. Juuri siirtymävaiheita yleisesti pidetään koulutuksen heikoimpina kohtina, jol-
loin oppimisen jatkuvuus helposti rikkoontuu. Lapsen oppimiskokemusten jatkuvuutta 
voidaan pitää eräänä esi- ja alkuopetuksen keskeisimpänä kehittämisen haasteena (Ojala 
& Siekkinen 1998, 65).  

Lasten oppimisen arvioiminen kohdistuu lasten tiedolliseen oppimiseen ja sosiaali-
seen kasvuun. Tutkin lasten oppimista sosiaalisena toimintana (ks. 2.1) osana vuorovaiku-
tuksellista kontekstia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kiistelty siitä, miten vuosiluokkiin 
sitomaton opiskelu vaikuttaa lasten tiedolliseen oppimiseen (ks. 3.3.1). Lasten tiedollista 
oppimista arvioidessani tutkin lasten äidinkielen ja matematiikan oppimisen kehittymistä, 
koska ne ovat tärkeimmät tiedollisen oppimisen alueet esi- ja alkuopetuksessa. Ne ovat 
välineaineita, joilla on oppimisessa kumuloituva vaikutus, minkä vuoksi alkuopetuksessa 
tulee huolehtia näiden aineiden perustaitojen hallinnasta. Kehittämishankkeessa oli pyrki-
myksenä tukea lapsen yksilöllisen oppimisen joustavaa etenemistä ja jatkuvuutta. Ar-
vioin, miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin. Tiedollisen oppimisen tavoitteet olivat kai-
killa lapsilla samat, mutta tavoitteiden saavuttamisaikataulut laadittiin yksilöllisesti jokai-
selle lapselle. Tiedollisiksi tavoitteiksi valitsin opetussuunnitelman keskeisimpiä äidinkie-
len ja matematiikan tavoitteita. Tuloksissa seuraan ja vertaan lasten äidinkielen ja mate-
matiikan tavoitteiden saavuttamista. Lapsen oppimistulos heijastaa opiskeluprosessin 
luonnetta ja oppimisympäristöä (Linnakylä 1997, 78). Paneudun lasten ja aikuisten (las-
ten vanhemmat ja koulun henkilökunta) näkemyksiin ja kokemuksiin. Vertaan myös las-
ten saavuttamia tiedollisia oppimistuloksia kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitel-
massa esitettyihin äidinkielen ja matematiikan oppimistavoitteisiin, koska haluan tietää, 
miten lasten yksilöllinen oppiminen poikkesi kunnan opetussuunnitelman suosittelemasta 
tavoitteiden saavutusaikataulusta. Siten pyrin saamaan selville, olivatko lapset saaneet 
edetä yksilöllisesti, omassa oppimistahdissaan vuosiluokkiin sitomattoman toiminta-aja-
tuksen mukaisesti vai edettiinkö yhä kunnan opetussuunnitelman ja usein myös oppikir-
jojen säätelemän aikataulun mukaan.  

Lasten sosiaalisen kasvun myönteisen kehittymisen mahdollisuutta ja turvallisuuden 
tunteen säilymistä vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa on epäilty (Hytönen 1997a, 
202-206; Mehtäläinen 1996, 12-14; 1997, 29, 94). Tässä tutkimuksessa arvioin, miten 
lasten sosiaalista kasvua tuettiin. Tarkastelen lasten sosiaalista kehittymistä ja sosiaalista 
sopeutumista kehittämishankkeen aikana esi- ja alkuopetuksessa. Tutkin lasten 
turvallisuuden tunteen säilymistä kehittämishankkeessa, jossa siirryttiin pois perinteisestä 
yhden ikäluokan yhtäaikaisesta opettamisesta ja toimittiin vuosiluokkiin sitomatonta 
opiskelua noudattaen. Lasten sosiaalinen kasvu on yksi esi- ja alkuopetusikäisen lapsen 
oppimisen tärkeä osa. Peltosen (2002) tutkimustulosten mukaan vanhemmat, opettajat ja 
hallinnon edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että esiopetuksen tärkeimpiä sisältöalueita 
ovat käytöstapojen ja tapakasvatuksen opettaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämi-
nen. Peltonen korostaa kuusivuotiaan lapsen tarvitsevan turvallisuutta elämäänsä. 



5 Tutkimusmenetelmä 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimusmenetelmän valintaa, kehittämistä ja soveltamista sekä 
perustelen tekemiäni tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja. Koska erilaisten vuosiluokkiin 
sitomattomasta opiskelusta tehtyjen tutkimusten ongelmaksi huomasin toteutusten 
pinnallisen kuvauksen, tulosten hyödyntäminen ja vertaaminen on ollut hankalaa. Tutki-
muksessani pyrin kuvaamaan kehittämishanketta niin tarkasti, että sen perusteella kehittä-
mishanke voitaisiin ainakin periaatteessa toteuttaa uudelleen.  

5.1  Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Tätä tutkimusta ei voi luokitella yhden paradigman mukaan, vaan siinä on piirteitä use-
asta lähestymistavasta. Tämä tutkimus on kentällä toteutettu, kolme vuotta kestänyt kehit-
tämishanke, jota seuraan ja arvioin intensiivisen tapaustutkimuksen luonteisesti.  

Tämä tutkimus rajoittuu erään kunnan yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämis-
hankkeeseen: siinä toimineisiin ihmisiin ja tapahtuneeseen toimintaan. Erityisesti minua 
kiinnosti kuuden lapsen oppiminen ja kokemukset kolmen vuoden ajan, esiopetuksen 
alusta alkuopetuksen loppuun. Nämä tutkimukseni piirteet tekevät tutkimuksestani 
tapaustutkimuksen. Tapaustutkimus tutkii ihmisten systeemiä. Sen kohteena voi olla 
esimerkiksi tapahtuma, toiminta tai yksilöt. Tapaustutkimus on ”rajatun systeemin” tutki-
mus tai tapaus (tai useita tapauksia). Tämän ”rajatun systeemin” on rajannut aika ja 
paikka sekä tutkittu tapaus. Tapauksen konteksti sijoittaa tapauksen sen ympäristöönsä, 
joka voi olla fyysinen tapahtumapaikka tai sosiaalinen, historiallinen ja/tai taloudellinen 
puite tutkimukselle. (Creswell 1998, 61.)  

Tapausta on mahdollista tutkia monella eri metodilla (Stake 1994, 236). Tapaustutki-
mus tulee joskus lähelle arviointitutkimusta tai toimintatutkimusta (Guba & Lincoln 
1989). Tutkimuksessani on piirteitä sekä arviointitutkimuksesta (Patton 1990; Guba & 
Lincoln 1989) että toimintatutkimuksesta (Cohen & Manion 1994; Kemmis 1997; 
Kemmis & Wilkinson 1998). Lisäksi tutkimustani voi kutsua seurantatutkimukseksi, 
koska seurasin kehittämishanketta kolme vuotta. Tutkimuksessani on myös vahvasti läsnä 
opettaja tutkijana-ajattelu (Kincheloe 1991; Henson 1996; Hollingsworth 1997), koska 
työskentelin itse opettajana tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishankkeessa.  
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Tapaustutkimuksen käsite yhdistetään useimmiten laadulliseen tutkimukseen (Yin 
1994, 13; Creswell 1998, 14), mutta toimintatutkimusta voidaan käyttää kvantitatiivisissa 
tai kvalitatiivisissa tutkimuksissa tai yhdistää kumpaakin tapaa (Greenwood & Levin 
1998). Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 
tutkimusaineistoa, mutta pääpaino on kvalitatiivisessa aineistossa, koska olen selvittänyt 
tapahtumia ja kokemuksia pelkkien oppimissaavutusten lisäksi.  

Tässä tutkimuksessa arvioin kehittämishankkeessa olleita opetusjärjestelyjä ja lasten 
oppimista kahden lapsiin suunnatun tavoitteen kautta. Tein tulkinnallisen analysoinnin 
kohteesta tai toiminnasta ja määrittelin toiminnan tuottaman hyödyn lapsen oppimisen ja 
sosiaalisen kasvun kannalta. Päämääränä oli tieto, joka palvelee toiminnan edelleen kehit-
tämistä tutkimuksen jälkeen. Arvioinnin lähtökohtana pidetään toiminnalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksen laadun arviointi tarkoittaa melkein samaa kuin 
koulutuksen tuloksellisuuskin, mutta niiden painotusero on hieman erilainen. 
Tuloksellisuuden arvioinnissa painopisteenä on toiminnalla aikaansaadut vaikutukset, 
kun taas laadun arvioinnissa painotetaan prosessien hallintaa ja tarkoituksenmukaisuutta 
eli tehokkuuden arviointia. (Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 1998, 8-9, 12-
13.) Koulutuksen laadun arvioinnin keskiössä ovat oppijat ja heidän saavutuksensa 
(Linnakylä & Välijärvi 2005, 16).  

Tämän tutkimuksen arviointi on lähellä tuloksellisuuden ja laadun arviointia, mutta 
tässä tutkimuksessa niitä arvioitiin vain mikrotasolla. Arvioinnin kohteena oli pieni lapsi-
ryhmä ja arviointi kohdistui lähinnä oppimiseen ja opetukseen. Tavoitteena oli saada 
syvällistä arviointitietoa tutkittavasta kohteesta, minkä vuoksi kohdejoukon kokoa 
rajoitettiin, ettei analyysi vesittyisi suuren osallistujamäärän vuoksi (Creswell, 1998, 63). 
Samalla oli mahdollisuus selvittää, miten kouluarviointi soveltui vuosiluokkiin sitomatto-
man opiskelun arvioinniksi. Tämän päämäärän vuoksi tutkimuksessa käytettiin ekologi-
sesti valideja koulussa jo käytössä olleita mittareita. Näin vältettiin ylimääräiset lapsia 
rasittavat testaukset ja pystyttiin kuitenkin seuraamaan lasten keskeisimpien tiedollisten 
tavoitteiden saavuttamista, jolla pyrittiin näkemään lasten oppimisen ajallinen edistymi-
nen. Tutkimuksen painotus oli kuitenkin lasten kokemuksissa ja näkemyksissä eli 
laadullisessa aineistossa. Kehittämishankkeen arviointi on luonteeltaan formatiivista, joka 
tarkoittaa rajoitettuun kontekstiin liittyvää arviointia ja jolla ei ole varsinaista yleistettä-
vyyttä muihin konteksteihin (Patton 1990, 155—156).  

Kehittämishankkeen toteuttamisessa ja edistämisessä sovellettiin eräitä toimintatutki-
muksen metodisia ratkaisuja, vaikka tutkimus ei olekaan varsinaisesti toimintatutkimus 
toiminnan syklisen tutkimuksen puuttumisen vuoksi. Kehittämishankkeessa työskenteli 
yhden koulun henkilökunta yhteistyössä, joka on yksi tapa toteuttaa toimintatutkimusta 
(Cohen & Manion 1994, 189). Itse työskentelin kehittämishankkeessa yhtenä 
luokanopettajana. Työn suunnittelun, toiminnan ja arvioinnin kautta kehitettiin toimintaa 
toimintatutkimuksen tyyppisesti. Toimintatutkimus pyrkii yhdistämään kasvatuksen teo-
rian ja käytännön. Toimintatutkimus sallii käytännön työntekijöiden tulemisen tutkijoiksi. 
(Kemmis 1997.) Kehittämishankkeessa käytännön työntekijöiden ammattitaito ja -koke-
mus hyödynnettiin tutkimustyössä. Koska painotin arvioinnissani lasten näkökulmaa, en 
tässä tutkimuksessa tutki kehittämissyklejä enkä paneudu tarkemmin itse kehittämistyö-
hön, vaan seurasin kehittämishankkeen toiminta- ja oppimisprosesseja, joita tuloksissa 
kuvaan. Tutkimuksessani näkyy kuitenkin toimintatutkimukselle ominainen prosessin 
korostaminen ja työn kehittäminen.  
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Minulla oli kehittämishankkeessa selvä opettajan rooli, vaikka samalla toiminkin 
myös tutkijana. En usko lasten edes huomanneen koulun arjessa tutkijan rooliani, koska 
se sekoittui luontevasti opettajan rooliin. Minun oli helppo opettajan roolissa päästä 
osallistuvaan rooliin lasten kanssa ja tulkita tutkimuskohdetta siten, miten se minulle 
näyttäytyi. Tärkeänä tekijänä oli yhteinen sosiaalinen konteksti eli koulumaailma, jossa 
oppilaat ja opettaja toimivat. Jaettu konteksti yhdisti tutkittavia ja tutkijaa, joten minun 
oli helpompi ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja tutkittavia lapsia, vaikka lasten tutkiminen 
koetaan vaikeana ja siinä tutkijan rooli saattaa olla keskeinen metodologinen ongelma 
(Mandell 1991).  

Tutkimuksessani on vahvasti esillä opettaja tutkijana-ajattelu, jolla on paljon 
yhtäläisyyksiä toimintatutkimukseen (Kincheloe 1991; Zubert-Skerrit 1992). Opettaja 
tutkijana voi kyetä parantamaan ja ymmärtämään käytäntöjään ja muuttamaan olosuh-
teita, jossa työskentelee (Hollingsworth 1997, 247). Kasvatuksen uudistaminen ja kehittä-
minen vaatii opettajien ammattikuvan muutosta. Ollessaan tekemisissä tutkimuksen teon 
kanssa opettajat oppivat taitoja, joita he tarvitsevat työssään. Niitä ovat esimerkiksi 
ongelmanratkaisutaidot ja kyky käyttää senhetkistä tietämystään perustellakseen menetel-
miä ja strategioita, joita he käyttävät luokissaan. (Henson 1996.) Tutkijana ja opettajana 
olin koko ajan itse mukana kehittämishankkeessa, joten kohteena on tutkijan oma käy-
täntö. Minä toisaalta tutkin, mutta käytin myös saamiani tietoja koko ajan hyväkseni ope-
tus- ja kehittämistyössä. Tavoitteena oli yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen muuttaminen ja 
kehittäminen. Palaan opettaja tutkijana-teemaan ja sen tuomiin luotettavuusongelmiin 
luvussa 8.  

5.2  Tutkimuksen kohdejoukko 

Kehittämishankkeessa työskenteli joka lukuvuoden ajan noin 75 lasta ja kuusi aikuista. 
Välillisesti kohteena olivat kaikki kehittämishankkeessa mukana olleiden lasten vanhem-
mat, koko koulun henkilökunta sekä lasten aamu- ja iltapäivähoidoissa mukana olleet 
koulun ulkopuoliset aikuiset. Näin otin huomioon myös lasten lähiympäristön ja siinä 
toimivia ihmisiä. Tutkin erityisesti kuutta lasta, jotka olivat kehittämishankkeen alussa 
oman alkuopetusluokkani ainoita esioppilaita. Tutkimuksen lopussa nämä lapset siirtyivät 
alkuopetuksesta kolmannelle luokalle. Lasten rajaaminen vain oman luokkani lapsiin oli 
perusteltua sillä, että näin varmistin mahdollisuuden tutkia lapsia kolme vuotta yhdiste-
tyssä esi- ja alkuopetuksessa. Tuolloin ei kehittämishankkeen jatkosta vielä tiedetty. Näin 
menetellen myös oppilaiden havainnointi ja muu aineiston kerääminen oli mahdollista 
toteuttaa yhdistämällä välillä sekä opettajan että tutkijan roolini.  

Lapset olivat luonteeltaan erityyppisiä ja he olivat erilaisista perheistä, joten kohde-
joukko oli kiinnostava ja monipuolinen, minkä tutkimustulokset tulevat osoittamaan. 
Kerron jokaisesta lapsesta tarkemmin lasten kehittymisen ja oppimisen kuvauksen yhtey-
dessä (luku 6.4), jotta kykenen esittämään tutkimustulokset kontekstissaan. Lasten intimi-
teettisuojan säilyttämiseksi kerron lapsista peitenimillä enkä kuvaa heidän kotitaustaansa 
yksityiskohtaisesti. 
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5.3  Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeen toteutus 

Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke toteutettiin 1990-luvun puolivälissä 
Oulun läänin noin 12500 asukkaan kaupungissa, keskustan peruskoulun alakoulussa, 
jossa oli kahdeksan luokanopettajan virkaa. Intimiteettisuojan vuoksi en tässä tutkimuk-
sessa mainitse kunnan nimeä enkä kehittämishankkeen toteuttamisen tarkkaa aikaa. Oppi-
lasmäärä koulussa vaihteli 170-180 välillä. Esikoululaisten tuloa kouluun alettiin suunni-
tella käytännön tilanteessa, jossa koulua uhkasi yhden opettajan viran menetys 
oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Koulun lähistöllä ei sijainnut päiväkotia, jonka 
kanssa yhteistyötä olisi ollut hyvä aloittaa, joten koulupiirin alueella asuvat esikoululaiset 
haluttiin koulussa järjestettyyn esiopetukseen. Samalla esiopetuksessa olevat lapset saa-
tiin laskettua koulun oppilasvahvuuteen. Tällä järjestelyllä koulun kahdeksas 
luokanopettajan virka saatiin säilytettyä neljä vuotta. Koulun alkuopetuksessa toimivilla 
opettajilla oli tiedossa kunnalle tuleva esiopetuksen järjestämispakko, joten halu kehittää 
kunnan esiopetuksen järjestämistä ennen järjestämispakon tulemista oli myös yksi mo-
tiivi kehittämishankkeen toteuttamiseksi.  

Kehittämishanke sai aluksi opetusministeriöltä virallisen kokeiluluvan kolmeksi luku-
vuodeksi eteenpäin. Silloin kehittämishanke liittyi mukaan valtakunnalliseen opetuksen 
kehittämisverkostoon, akvaarioprojektiin, jossa oltiin mukana esi- ja alkuopetuksen sekä 
vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun aihepiireissä. Akvaarioprojektissa tuettiin opetta-
jia, oppilaitoksia ja kuntia kehittämään oppimisen laatua sekä edistämään innovaatioiden 
leviämistä (Lindström 1996). Tämä tutkimus tarkastelee kehittämishanketta niinä kol-
mena lukuvuonna, jolloin koulu oli ensimmäistä kertaa virallisena kokeilukouluna.  

Kehittämishankkeesta tehtiin koulu- ja sosiaalitoimen yhteistoiminnan kehittämis-
hanke, jota johtivat koulutoimenjohtaja ja kasvatustoiminnan johtaja. Hankkeeseen 
osallistui kolme luokanopettajaa, yksi lastentarhanopettaja ja perhepäivähoitaja sekä yksi 
määräajoin vaihtuva työllistetty henkilö. Esioppilaita oli koulussa keskimäärin 15. Al-
kuopetuksessa oli oppilaita noin 60. Kehittämishankkeessa pyrittiin etsimään toteutusta, 
jossa ko. koulun oppilasalueella asuvat kuusivuotiaat lapset saisivat kasvatusta sekä ope-
tusta koulun esi- ja alkuopetusryhmissä. Kehittämishankkeen merkittävimpiä tavoitteita 
olivat 

1. lasten sosiaalisen kasvun tukeminen,  
1. lasten yksilöllisyyden korostaminen,  
2. opettajien yhteistoiminnallisuus,  
3. hallintokuntien yhteistoiminnan kehittäminen,  
4. taloudellisuus. 

Päämääränä oli muokata koulu lapsikypsäksi eikä lapsi koulukypsäksi. Seuraavaksi 
kuvailen, miten näihin tavoitteisiin pyrittiin. 
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5.3.1  Kouluympäristö, tilat, välineet ja oppimateriaalit 

Esioppilaille oli saneerattu omat tilat vanhan koulun puolelle, joka sijaitsi samassa pi-
hassa uuden koulun kanssa. Esioppilaiden tiloina oli luokkahuone, keittiö, kaksi eteistä ja 
wc. Luokkahuoneessa oli opettajan pöytä tuoleineen, sohva, matala ryhmäpöytä tuolei-
neen, matala kirjahylly ja liitutaulu. Keittiössä oli ruokapöytä ja penkit, vesipiste 
tiskipöytineen ja kuivauskaappeineen, sähköhella ja astianpesukone. Eteisessä oli naula-
kot, vaatteiden kuivauskaappi ja patjanurkkaus. Kehittämishankkeen aikana saatiin 
esioppilaille käyttöön myös toinen luokkahuone, jonka kalustuksena oli isot kulmapöydät 
tuoleineen, muutama nojatuoli, hyllyjä ja kaappi. Yksi tietokone saatiin esiluokkaan las-
ten käyttöön kehittämishankkeen aikana.  

Kolme alkuopetusluokkaa sijaitsivat uuden koulun tiloissa samassa käytävässä muiden 
koulun luokkien (3-6) kanssa. Lisäksi samassa rakennuksessa toimi kaksi erityisopetuk-
sen pienluokkaa (ent. harjaantumisluokat 0-9). Alkuopetusluokat nimettiin värien mukaan 
siniseksi, punaiseksi ja keltaiseksi luokaksi. Näillä nimillä helpotettiin oppilaiden kulkua 
eri luokkiin. Alkuopetusluokissa kalustuksena oli ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille 
pulpetit tuoleineen, opettajalle työpöytä tuoleineen, ryhmäpöytä ja tuolit esiluokan oppi-
laille, kaksi laatikostokaappia, joihin oli varattu mm. laatikot esikoululaisten tavaroille, 
kirjahyllyjä, tietokone, piirtoheitin, liitutaulu, pieni tussitaulu ja ilmoitustaulu. Lisäksi 
luokassa oli kaksi vesipistettä.  

Koulun pihapiiriä (Kuvio 4) käyttivät yhdessä sekä esioppilaat että perusopetuksessa 
ja erityisopetuksessa olleet oppilaat, eikä alueita ollut mitenkään jaettu eikä rajoitettu 
käyttäjien kesken. Koulun piha oli asfaltoitu, mutta leikkialue oli sijoitettu hiekkapoh-
jalle, joten erillistä hiekkalaatikkoa hiekkaleikkien leikkimiseen ei siinä ollut. Leikkialu-
eella oli kiipeilytelineet, rekit ja tasapainottelupuomit sekä keinuja. Lisäksi koulun pää-
dyssä nurmikkoalueella oli hiekkalaatikko ja kaksi keinua, jotka oli alunperin tarkoitettu 
pienluokkien oppilaiden käyttöön. Piha-alueella kasvoi puita ja pensaita. Koulun takana 
oli jalkapallokenttä. Talvella kentälle jäädytettiin luistelukenttä. Oppilaat saivat leikkiä 
myös kentän ja pyörätien välisessä maastossa, jota kutsuttiin ”pikku metsäksi”, joka ei 
näy kuvassa (Kuvio 4).  
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Kuvio 4. Koulun pihapiiri (- - - kaupungin arkkitehtiosasto 1998) 

Esiopetuksessa oli käytössä opetusmateriaaliksi erilaisia pelejä ja havainnollistamisväli-
neitä liittyen äidinkieleen, matematiikkaan ja ympäristöoppiin. Esiaapinen (Nissinen & 
Valkonen 1993) jaettiin jokaiselle esiluokassa olevalle lapselle. Tämän tutkimuksen kuu-
della esioppilaalla ei ollut käytössään esiluokan aikana omaa esioppilaille tarkoitettua 
matematiikan kirjaa, mutta seuraavan vuoden esioppilaat käyttivät jo Esimatikka-nimistä 
kirjaa (Nissinen & Valkonen 1994) matematiikassa. Esioppilaat tekivät äidinkielen ja 
matematiikan tehtäviä pieniin vihkoihin. Käytössä oli myös kansiot, joissa säilytettiin 
kuvaamataidon, äidinkielen, matematiikan ja ympäristöopin tehtäviä. Nämä kansiot 
annettiin keväällä kotiin. Lastentarhanopettaja käytti esiluokassa myös koulun materiaa-
lia: kirjoja, kuvatauluja, kansioita, dioja, videoita, matematiikan havainnollistamisväli-
neitä jne.  

Ensimmäisten ja toisten luokkien materiaali oli perinteisesti koulussa käytettyä. Äidin-
kielessä oli käytössä Iloinen aapinen (Wäre, Töllinen, Huovi & Lemmetty 1991) ja Iloi-
nen lukukirja 2 (Huovi, Wäre, Töllinen & Lemmetty 1992) sekä niihin liittyvät työkirjat 
sekä tyyppikirjoitusvihot. Matematiikassa oli oppikirjat Mieti ja laske 1 (Hagberg, Heilä-
Ylikallio & Häggblom 1993) sekä Mieti ja laske 2 (Hagberg, Heilä-Ylikallio, Häggblom, 
Lahdensuo & Ranta 1992). Muita oppikirjoja ei oppilailla ollut omassa käytössä, vaan 
ympäristöopin ja uskonnon muutamaa erilaista kirjasarjaa säilytettiin kirjahyllyssä, josta 
niitä käytettiin tarvittaessa. Oppilailla oli kansiot, joihin kerättiin opetus- ja tehtävämonis-
teet kaikista aineista. Lukuvuoden lopussa kansion monisteista koottiin oppilaan oma 
kirja. Erillinen vihko oli käytössä vain matematiikassa. Matematiikan opiskelussa käytet-
tiin erilaisia havainnollistamisvälineitä. Multilink-palikoita käytettiin lukukäsitteen ja 
laskutoimitusten havainnollistamiseen. Geometrian opetuksessa oli käytössä geoalustat ja 
Dime-materiaalia, jotka harjoittavat avaruudellista hahmottamista ja ongelmanratkaisutai-
toa.  

Koulu 

Kenttä 

Esikoulu
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5.3.2  Henkilökunta, työajat ja lukujärjestykset 

Lastentarhanopettajan työaika oli 7.45-14.45. Perhepäivähoitaja työskenteli työajalla n. 
9.00-17.00, joten esikoululaisten kanssa työskentelemisen lisäksi hän huolehti 
iltapäivähoidosta, johon osallistui osa esiopetuksessa olevista lapsista ja osa alkuopetuk-
sen iltapäivähoitoa tarvitsevista lapsista. Esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa 
työskenteli työllistämistuella ollut henkilö, jonka työaika oli 8.30-16.30. Esioppilaiden 
työpäivä alkoi 8.30. Heidän viikkotuntimääränsä oli 19 tuntia. Ne esioppilaat ja 
alkuopetuksessa olevat oppilaat, jotka tarvitsivat aamulla hoitoa, tulivat esikoulun puo-
lelle aamuhoitoon lastentarhanopettajan valvontaan jo aikaisemmin. 

Kolmen vuoden aikana kokeiltiin neljää erilaista lukujärjestystä, joihin myös kesken 
lukuvuoden saatettiin tehdä pieniä muutoksia, koska haluttiin löytää toimintaan parhaiten 
soveltuva lukujärjestys. Erilaisia tuntien yhdistelyjä ja eripituisia välitunteja kokeiltiin 
lukuisia.  

Esioppilaiden lukujärjestykseen tehtiin kehittämishankkeen aikana lukuvuosien välillä 
hyvin vähän muutoksia. Muutoksia tapahtui lähinnä siinä, mihin kellonaikaan mentiin 
koulun puolelle, kuinka kauan siellä oltiin ja milloin ruokailtiin. Esimerkki esiluokan 
tyypillisimmästä lukujärjestyksestä löytyy taulukosta (Taulukko 1). Olen merkinnyt kaik-
kiin lukujärjestyksiin selvennykseksi paikalla olleet ikäluokat ja oppiaine-ehdotukset, 
jotta lukujärjestykset antaisivat lukijalle enemmän tietoa. Opettajilla ja lapsilla ei ikäluok-
kia ja oppiaineita ollut merkitty kehittämishankkeen aikana käytettäviin lukujärjestyksiin, 
koska käytettiin kokonaisopetusta. Ainoastaan liikuntatunnit ja tunnit, joita pitivät toisen 
luokan opettajat, oli kerrottu. Jokainen opettaja huolehti oman perusryhmänsä tuntimää-
rien oikeasta jaosta. 

Taulukko 1. Esimerkki esiluokan lukujärjestyksestä 

Aika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
8.20 - 9.30 0 AI/KU 0 MA/ASK 0 YM/KS 0 MU/LI 0 UE/LEIKKI 
9.30 - 10.15 pitkä välitunti 
10.15 - 11.00 0-1-2 MULI 0-1-2 YM 0-1-2 KU 0-1-2 MU 0-1-2 AI 
11.00 - 11.15 ruokailu 
11.15 - 12.30 ulkoilu, vapaa leikki, roolileikki, liikuntaleikki, pelit, rakentelu, sadut, askartelu ym. 
Lyhenteet: AI: äidinkieli, ASK: askartelu, KU: kuvaamataito, KS: käsityö, LI: liikunta, MA: matematiikka, 
MU: musiikki, MULI: musiikkiliikunta, UE: uskonto, YM: ympäristöoppi 

Kehittämishankkeen aikana esioppilaat työskentelivät aamupäivät kello 8.30–9.30 
lastentarhanopettajan johdolla perusryhmässään suurin piirtein lukujärjestyksen mukaan 
työskennellen äidinkielen, matematiikan, ympäristöopin, musiikin, uskonnon, 
kuvaamataidon, askartelun, käsityön ja liikunnan aihepiirien parissa. Päivän keskivai-
heilla esiluokkalaiset toimivat koulun puolella omissa kotiluokissaan yhdessä ensi- ja 
toisluokkalaisten kanssa vähintään yhden oppitunnin ajan eri-ikäisten lasten ryhmissä. 
Lisäksi jotkut lapset saattoivat osallistua säännöllisesti tai epäsäännöllisesti tasoryhmien 
toimintaan, joka tapahtui aamuisin noin kaksi kertaa viikossa. Näitä tunteja kutsuttiin 
koulussa ”vaihtotunneiksi”, koska useat oppilaat vaihtoivat luokkia. Tasoryhmien aikana 
toisilla esioppilailla oli omaa tasoaan vastaavaa toimintaa esiluokassa.  
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Ulkoilu oli myös tärkeää esioppilaiden työpäivässä. He ulkoilivat aina aamupäivisin 
toisella tunnilla ja useimmiten myös iltapäivisin neljännellä tunnilla. Kehittämishankkeen 
aikana esioppilaat ruokailivat välillä omana ryhmänään ja välillä koululuokkien kanssa 
sen mukaan, miten ruokailu oli sijoitettu lukujärjestykseen. Ruokailun jälkeen esioppilai-
den loppupäivän ohjelmassa oli koko kehittämishankkeen ajan omassa perusryhmässään 
pelejä, leikkejä, satuja, ulkoilua, rakentelua tms. eli vapaampaa ja kevyempää toimintaa 
kuin aamupäivisin. Esikoulupäivä päättyi kello 12.30, paitsi perjantaisin jo kello 11.30. 
Monet esikoululaisista jäivät kuitenkin iltapäivähoitoon esikoulun tiloihin, joten he 
saattoivat jatkaa leikkejään, kunnes heitä tultiin hakemaan kotiin. Seuraavasta taulukosta 
näkyvät viikkotunnit, joihin esi- ja alkuopetuksen lapsilla oli yhdessä mahdollisuus 
virallisesti osallistua (Taulukko 2). Usein esioppilaat tai jotkut heistä tulivat ensi- ja tois-
luokkalaisten ulkoliikuntatunneille epävirallisesti liikkumaan ja leikkimään, koska he 
olivat yleensä silloin ulkona. Lisäksi alkuopetusluokat tekivät mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyötä varsinkin omien esioppilaidensa kanssa. Esimerkiksi työpaikkavierailulle 
esioppilaat saattoivat lähteä oman kotiluokkansa kanssa. Silloin mukana oli luokanopetta-
jan lisäksi joku aikuisista esiopetuksen puolelta. Myös luokkaretkiin, juhliin ja erilaisiin 
tapahtumiin osallistui koko esi- ja alkuopetus yhdessä. 

Taulukko 2. Kaikki esi- ja alkuopetuksen oppilaiden mahdolliset yhteiset tunnit viikossa. 

Tunti Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
1  tasoryhmät  tasoryhmät  
2  tasoryhmät  tasoryhmät  
3 eri-ikäisten lasten 

ryhmät 
eri-ikäisten lasten 
ryhmät 

eri-ikäisten lasten 
ryhmät 

eri-ikäisten lasten 
ryhmät 

eri-ikäisten lasten 
ryhmät 

Luokanopettajien ja ensi- ja toisluokkalaisten työpäivä alkoi 8.20 ja päättyi lukujärjestyk-
sen mukaan. Oppilaiden viikkotuntimäärä oli sama kuin esioppilailla eli yhdeksäntoista 
tuntia. Alkuopetuksessa opiskeltiin opetussuunnitelmassa määrättyjä oppiaineita. Esi-
merkki alkuopetuksen lukujärjestyksestä on nähtävissä seuraavassa taulukossa (Taulukko 
3). 
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Taulukko 3. Esimerkki alkuopetuksen yhdysluokan lukujärjestyksestä, jossa ruokailu ja 
pitkä välitunti ovat peräkkäin. 

Aika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
8.20 - 9.15 1-2 AI AI (taso) 1-2 AI MA (taso) 1-2 YM 
9.15 - 10.00 1-2 UE AI (taso) 1-2 UE MA (taso) 1-2 YM 
10.00 - 10.15 
10.15 – 10.45 

ruokailu 
pitkä välitunti 

10.45 – 11.30 0-1-2 KU 0-1-2 LI 0-1-2 NALLE 0-1-2 MU 0-1-2 AI 
11.45 – 12.30 1-2 KS 1 MA 1 AI 1-2 LI  
12.45 – 13.30 2 MA   2 AI  
13.45 – 14.30    LISÄKURSSI  
Lyhenteet: AI: äidinkieli, ASK: askartelu, KU: kuvaamataito, KS: käsityö, LI: liikunta, MA: matematiikka, 
MU: musiikki, MULI: musiikkiliikunta, NALLE: Lions Quest-koulutusohjelma2, UE: uskonto, YM: 
ympäristöoppi 

Aamuisin oppilaat työskentelivät esioppilaiden tapaan perusryhmässään lukujärjestyk-
sensä mukaisesti. Perusryhmät jakaantuivat tasoryhmiksi noin kahtena aamuna viikossa. 
Yhdysluokan lukujärjestyksessä oli kaksi jakotuntia, jolloin paikalla olivat vain toisen 
luokkatason oppilaat. Jakotunnit oli sijoitettu lukujärjestykseen joko aamun ensimmäi-
seksi tunniksi tai iltapäivän viimeiseksi tunniksi. Vaikka lukujärjestys tuki luokallista 
opiskelua, noudatettiin luokassa silti koko ajan vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
toiminta-ajatusta (ks. 5.3.4). Luokkatason jakotuntien ansiosta opettaja sai välillä pienem-
män opetusryhmän, jolloin yksilöllisempi opiskelun ohjaaminen oli helpompaa. Eri-ikäis-
ten lasten ryhmätunnin jälkeen oppilaiden päivä jatkui omassa perusryhmässä 
lukujärjestyksen mukaan. Ajoittain koko kouluopetuksen puoli toteutti vuosiluokkiin 
sitomatonta opiskelua lisäkurssien avulla. Lisäkursseilla saattoi opiskella eri luokka-
tasoilla olevia oppilaita.. Lisäkursseille eivät esiluokkalaiset osallistuneet. Seuraavaksi 
esitän tarkemmin kehittämishankkeessa käytettyjen erilaisten ryhmittelyjen perusteita. 

5.3.3  Käytetyt ryhmittelyt 

Kehittämishankkeessa käytettiin erilaisia ryhmittelyjä, joiden tarkoituksena oli sosiaali-
sen kasvun ja yksilöllisen oppimisen edistäminen. Ryhmittelyjen perusteena olivat siis 
pedagogiset syyt. Ryhmittelyjä oli käytössä neljä: perusryhmät, eri-ikäisten lasten ryh-
mät, tasoryhmät ja suurryhmä. 

Perusryhmässään (Kuvio 5) esioppilaat (keskimäärin 15 lasta) työskentelivät suurim-
man osan päivästä omissa tiloissaan lastentarhanopettajan johdolla. Alkuopetuksen perus-
ryhmissä oli kolme 1-2-yhdysluokkaa, joissa alkuopetuksen oppilaat (keskimäärin 20 

                                                           
2 Koulun 0-3-luokkien käytössä oli Lions Quest-koulutusohjelma, joka lukujärjestyksessä merkittiin NALLE-
tunniksi. Koulutusohjelma on opetuskokonaisuus, joka antaa selkeät työvälineet elämänlaatuun ja etiikkaan 
liittyviin kysymyksiin. Ohjelma tukee peruskoulun tavoitteita, joten opetushallitus on hyväksynyt sen käytön 
opetuksessa. Se antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee koteja niiden 
kasvatustehtävässä. Lions Quest-opetusta antavat Quest-koulutetut opettajat, joita koulussa oli kehityshankkeen 
aikana kolme. (ks. Vatupassi 1995.) 
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  esiluokka 
       0 lk 
 

  
0-1-2-luokka 

        sininen 

  
0-1-2-luokka 
  punainen 

  
0-1-2-luokka 
  keltainen 

lasta) työskentelivät luokanopettajiensa johdolla omissa luokissaan. Perusryhmien avulla 
pyrittiin säilyttämään lasten turvallisuudentunne, jota kehittämishankkeessa pidettiin tär-
keänä.  
 
 

lastentarhanopettaja          luokanopettaja             luokanopettaja            luokanopettaja 
perhepäivähoitaja 
tukityöllistetty henkilö 

Kuvio 5. Perusryhmät 

Esioppilaalla oli oman perusryhmänsä lisäksi nimetty oma kotiluokka yhdestä 
alkuopetusluokasta. Esioppilaat oli jaettu sinisen, punaisen ja keltaisen luokan esioppilai-
siin. Eri-ikäisten lasten ryhmissä (Kuvio 6) jokaisessa alkuopetusluokassa työskenteli 
noin viisi esioppilasta aina omassa kotiluokassaan.  

 
 
 
 
 
 

lastentarhanopettaja                 perhepäivähoitaja             tukityöllistetty henkilö 
luokanopettaja                  luokanopettaja                       luokanopettaja     
 

Kuvio 6. Eri-ikäisten lasten ryhmät  

Siniseen alkuopetusluokkaan menivät aina sinisen luokan esioppilaat, punaiseen punaisen 
luokan esioppilaat ja keltaiseen keltaisen luokan esioppilaat. Kotiluokkien perustamisella 
oli tavoitteena lasten turvallisuuden tunteen säilyttäminen. Tällä järjestelyllä haluttiin 
myös turvata oppilaantuntemuksen säilyttäminen. Eri-ikäisten lasten ryhmien käytön 
määrä vaihteli kehittämishankkeen aikana, mutta pääsääntöisesti niitä käytettiin kerran 
päivässä yhden tunnin ajan. Näillä tunneilla oli aihepiirinä musiikkiliikunta, ympäristö-
oppi, kuvaamataito, musiikki ja äidinkielen satutunti. Tällöin samassa tilassa työskenteli 
lapsia, joiden ikä vaihteli 5-9-vuoden välillä ja heidän lisäkseen aina luokanopettaja ja 
joku esioppilaiden kanssa työskentelevistä aikuisista. Näitä tunteja ohjasivat vuorotellen 
luokanopettajat tai lastentarhanopettaja. Tavoitteena oli rikkaan oppimisympäristön 
luominen. Antamalla eri-ikäisten lasten työskennellä yhdessä haluttiin rikastaa lasten 
vuorovaikutuksellista oppimista. Kehittämishankkeessa haluttiin luoda lapsille mahdolli-
suuksia olla vuorovaikutuksessa eri-ikäisten lasten ja erilaisten aikuisten kanssa, sillä 
lasten sosiaalisten taitojen kasvamista pidettiin oppimisessa tärkeänä, koska sosiaaliset 
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taidot ovat lasten tulevaisuudessa keskeinen osa elämisen hallinnan taitoja (Mehtäläinen 
1996; 1997). Myös esiopetuksessa on sosiaalisen toiminnallisuuden ja kielellisen 
vuorovaikutuksen lisäännyttävä (Alahuhta 1991, 56).  

Eri-ikäisten lasten ryhmissä pyrittiin soveltamaan Vygotskyn (1978) lähikehityksen 
vyöhyke-käsitettä (ks. luku 2). Sekä pari- että ryhmätyössä käytettiin oppimisen tukemi-
seen pohjautuvia ideoita. Kehittämishankkeessa työpareina käytettiin sekä aikuinen-lapsi- 
että lapsi-lapsi-pareja. Ryhmätöissä pyrittiin muodostamaan ryhmät niin, että niissä jokai-
sessa työskenteli lapsia jokaisesta luokkatasosta. Eri-ikäisten lasten työskennellessä yh-
dessä oli mahdollista käyttää kyvykkäimpiä oppilaita heikommin osaavien oppilaiden 
tukena. Näin aikuisten aikaa suunnattiin juuri sinne, missä sitä kullakin hetkellä eniten 
tarvittiin. Eri-ikäisten lasten ryhmiä käytettiin myös koko koulussa lisäkursseja 
järjestettäessä. Tällöin eri-ikäisiä lapsia oli ryhmissä vähintään kahdelta eri vuosiluokalta, 
joskus jopa neljältä. 

Sosiaalisuuden tärkeänä pitäminen ei kehittämishankkeessa tarkoittanut lasten 
yksilöllisyyden unohtamista. Kehittämishankkeessa haluttiin ottaa huomioon lasten erilai-
suus, joten lasten jakamista iän mukaan yritettiin häivyttää. Sen toteuttaminen vaati tiu-
koista luokkarajoista luopumista. Ajatus, että jokainen ikäluokka opiskelee yhden opetta-
jan kanssa suljetun oven takana omassa luokassa, tuntui vieraalta. Siksi myös 
yksilöllisyyden korostamisessa täytyi käyttää erilaisia ryhmittelytapoja. Tasoryhmät 
(Kuvio 7) oli muodostettu huomioiden oppilaiden äidinkielen tai matematiikan osaamis-
taso.  
 

 
lastentarhanopettaja           luokanopettaja                  luokanopettaja         luokanopettaja 
perhepäivähoitaja 
tukityöllistetty henkilö    

Kuvio 7. Tasoryhmät 

Tällaiset ryhmät perustettiin siksi, että opetus oli helpompi toteuttaa oikean tasoisena, 
kun suurta osaamistason jakaumaa saatiin pienemmäksi ja ryhmiä homogeenisemmiksi. 
Yksilöllisyys ymmärrettiin lasten oikeutena työskennellä omien kykyjensä ylärajoilla, 
jotta oppimista tapahtuisi. Siksi oppisisällöt ja opetustuokiot pyrittiin varsinkin tasoryh-
missä sovittamaan lapsille sopiviksi. Tarkoitus oli saada tehtävät sopivan vaativiksi, jotta 
oppilaat toimisivat Vygotskyn (1978) määrittelemällä lähikehityksen vyöhykkeellä. 
Yritettiin antaa oppilaille oppimistehtäviä ja -tilanteita, jotka olivat tarpeeksi haastavia ja 
vaativia kullekin oppilaalle. Tehtävien suorittamisessa oppilaat saivat apua joko luokassa 
olleilta aikuisilta tai muilta oppilailta. Tavoitteena oli, että kyvyiltään heikomman lapsen 
ei tarvitsisi pinnistellä kykyjensä äärirajoilla eikä häneltä vaadittaisi liikaa. Toisen lapsen 
taas ei tarvitsisi turhautua tekemisen puutteeseen, kuten tapahtuisi, jos opetettaisiin keski-
verto-oppilaan mukaan. Tasoryhmien käytön määrä vaihteli kehittämishankkeen aikana. 
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Enimmillään tasoryhmäopetusta toteutettiin äidinkielen ja matematiikan kaksoistunnit 
kerran viikossa (yhteensä neljä tuntia). Kaikki perusopetuksessa olleet lapset opiskelivat 
tasoryhmissä, mutta esioppilaille tasoryhmissä opiskeleminen oli vapaaehtoista. 
Lastentarhanopettajan suosittelemien esioppilaiden oli mahdollista lähteä kaksi kertaa 
viikossa koulun puolelle työskentelemään tiettyyn tasoryhmään äidinkielen tai matematii-
kan aihepiirejä. Esioppilas itse päätti, halusiko hän lähteä koulun puolelle työskentele-
mään tasoryhmään vai jäädä esiluokkaan opettelemaan lastentarhanopettajan valitsemaa 
aihetta. 

Neljäntenä ryhmänä oli käytössä suurryhmä. Välillä kaikki lapset koottiin yhdeksi 
suurryhmäksi, jolloin samassa tilassa työskentelivät kaikki 0-1-2-luokkien lapset ja hei-
dän henkilökuntansa. Tällöin saatettiin esimerkiksi laulaa yhdessä tai esittää näytelmiä. 
Suurryhmän käyttö ja tavoitteet vaihtelivat toiminnan mukaan. Yleisinä tavoitteina oli 
esi- ja alkuopetuksen ihmisten tutustuminen toisiinsa ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
saavuttaminen. 

5.3.4  Lasten oppiminen ja opettaminen kehittämishankkeessa 

Lasten oppiminen ja opettaminen pohjautuivat kontekstuaaliseen ajatteluun (Hujala 1996; 
2002). Siinä kasvattaja tiedostaa kasvatusprosessin osaksi sitä kokonaisuutta, jossa lapsi 
elää. Ideana on saada koko systeemi toimimaan. (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 23-
29.) Lapsen kasvu ja oppiminen vaativat jatkuvasti toiminnan uudelleen arviointia, 
muuttamista ja sopeuttamista lapsen uusien oppimishaasteiden mukaisesti (Hujala 2002, 
40.)  

Pedagogisena toiminta-ajatuksena käytettiin vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua 
(Mehtäläinen 1996, 7; 1997, 17). Käytetty kasvatusajattelu ja opetusjärjestelyt sovellettiin 
kyseessä olleeseen kouluun sopivaksi. Sosiaali- ja koulutoimi sekä käytettävissä olevat 
resurssit, kuten tilat, opetusryhmien koot, henkilökunta ja raha vaikuttivat kehittämis-
hankkeen kasvatusajatteluun ja -järjestelyyn. Vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta 
huolimatta luokissa säilytettiin nimitykset esiluokka, ensimmäinen luokka ja toinen 
luokka, koska oppilaiden eteneminen koulussa jatkui kolmannelta luokalta normaaleissa 
erillisluokissa. Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
toiminta-ajatuksen periaatteet esitän seuraavassa:  

1. Lapsi, hänen vanhempansa ja koulun henkilökunta tekevät yhteistyötä. 
2. Opettaja tiedostaa oman työnsä tavoitteet ja tukee toiminnallaan lapsen oppimista 

oppilaantuntemustaan hyödyntäen. 
3. Lapsen oppiminen on yksilöllistä, sosiaalista, jatkuvaa ja joustavaa. 
4. Lapsi on aktiivinen ja motivoitunut oppija, jolla on oma historiansa. 
5. Tavoitteet ja arviointi ovat tärkeitä oppimisessa. 

Kehittämishankkeessa lapsen, hänen vanhempiensa ja koulun henkilöstön yhteistyötä 
korostettiin kasvatuksen lähtökohtana. Pyrittiin luomaan yhteiset kasvatustavoitteet ja -
periaatteet, toimimaan niiden mukaisesti ja arvioimaan sekä tehtyä työtä että lapsen oppi-
mista. Tärkeänä pidettiin lapsen osallistumista tähän häntä koskevaan yhteistyöhön, 
koska haluttiin korostaa lapsen aktiivista osaa hänen oman oppimisensa suunnittelussa, 
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toteutuksessa ja arvioinnissa. Yhteisten kasvatustavoitteiden luominen auttoi myös 
opettajaa tiedostamaan työnsä tavoitteet, jotta hän kykeni tukemaan lasten oppimista. 

Kehittämishankkeessa lapsi oppi joustavasti yksilöllisellä aikataululla kunnan esi- ja 
alkuopetuksen yhteisen opetussuunnitelman määrittelemiä asioita, jotka oli laadittu yh-
dessä sosiaali- ja koulutoimen sekä seurakunnan edustajien kanssa. Lasten oppimisessa 
pidettiin oppimisen jatkuvuuden ja joustavuuden säilyttämistä tärkeänä. Siirryttiin 
täydellisestä koko luokan yhtäaikaisesta opettamisesta pienryhmien ja yhden oppilaan 
opettamiseen, koska pyrittiin lisäämään yksilöllistä oppimista. Lapsen oppimisen 
jatkuvuuden ja joustavuuden ajateltiin paranevan, koska sama lapsi oli esiluokasta asti 
tekemisissä tulevan luokanopettajansa kanssa. Lisäksi käytettiin erilaisia ryhmittelyjä, 
joissa korostui yksilöllinen ja sosiaalinen oppiminen (ks. 5.3.3). Sovellettu oppimiskäsi-
tys oli lähellä sosiaalista konstruktivismia (ks. 2.2).  

Lapsen valmius oppimiseen ymmärrettiin olettamuksena, että oppiminen pohjautuu 
lapsen jo hallitsemaan tietoon. Oppimisella on aina edeltävä historiansa (Piaget 1952; 
Vygotsky 1978). Jotta oppiminen saatiin pohjautumaan lapsen jo hallitsemaan tietoon, oli 
painotettava oppilaantuntemusta. Pyrittiin säännöllisin väliajoin testaamaan oppilaiden 
tietoutta pienillä kokeilla, tehtävillä, havainnoimalla ja keskustelemalla oppilaan kanssa. 
Oppilaantuntemuksen säilyttämiseksi korostettiin yhteistyötä koulussa toimivien muiden 
aikuisten kanssa. Lisäksi vanhempien kanssa tehtävä monenlainen yhteistyö koettiin 
tärkeäksi lasten oppimisen tukemiseksi. Kehittämishankkeessa käytettiin kodin ja koulun 
yhteistyössä perinteisesti käytettyjä vanhempainiltoja. Vanhempainiltojen lisäksi sekä esi- 
että alkuopetuksessa järjestettiin perheille ainakin syksyisin ja keväisin yksityisaikoja, 
jolloin oli mahdollista tavata opettajaa. Myös reissuvihkoa ja puhelinta (satunnaiset soitot 
ja puhelinpäivystys) käytettiin yhteydenpitovälineenä. Alkuopetuksessa tarjottiin myös 
mahdollisuutta, että luokanopettaja vierailee perusryhmänsä lasten kotona.  

Opetuksessa pyrittiin tukemaan oppilaiden innostusta ja kiinnostusta oppimiseen. Vali-
koivan tarkkaavaisuuden (Rauste von Wright & von Wright 1994, 77-80) ohjaus on erit-
täin tärkeää varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa, jos lasten halutaan oppivan juuri 
tiettyä asiaa. Pieni lapsi kokee ympäristönsä niin mielenkiintoiseksi, että tarkkavaisuuden 
pitäminen yhdessä asiassa ei ole helppoa. Tämä huomioitiin oppimistehtävien suunnitte-
lussa sekä keston että tarpeeksi mielenkiintoisen sisällön avulla. Oppimisessa pidettiin 
tärkeänä toiminnallisuutta, konkreettisuutta ja leikinomaisuutta sekä oppimista tekemällä 
itse. 

Aikuiset pyrkivät antamaan myönteistä palautetta aina, kun lapsi onnistui työssään. 
Myös kannustavaa rohkaisemista suosittiin. Lisäksi oppilaita yritettiin kannustaa anta-
maan toisilleen myönteistä palautetta ja rohkaisua. Koko koulun myönteistä ilmapiiriä 
yritettiin pitää yllä kummitoiminnalla. Esi-, ensi- ja toisluokkalaiset saivat kummioppilaat 
vanhemmista oppilaista. Nämä kummiluokat tekivät erilaista yhteistyötä, jotta 
kummioppilas ja -lapsi tutustuisivat toisiinsa. 

Lasten oppimistavoitteita ja oppimisen arviointia pidettiin tärkeänä oppimisessa ja 
opettamisessa. Tarkoituksena oli saada lapsen oppimisen vastuu jakautumaan oppijalle 
itselleen, hänen vanhemmilleen ja opettajille. Seuraavaksi kerron tarkemmin kehittämis-
hankkeessa käytetystä oppilasarvioinnista, joka liitettiin oppimistavoitteisiin. 
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5.3.5  Käytetty oppilasarviointi 

Oppimisen yksilöllistyminen haastoi oppimistavoitteiden ja oppimisen arvioinnin yksilöl-
listämiseen. Esioppilailla käytettiin omia opetussuunnitelma- ja arviointikaavakkeita, 
joita käytettiin niin, että lapsi itsearvioinnin tapaan väritti alueen, jonka koki osaavansa. 
Kaavake oli hieman erilainen vain tiedollisen oppimisen osalta syksyllä ja keväällä 
(Kuvio 8). Lapset täyttivät opetussuunnitelma- ja arviointikaavaketta lastentarhanopetta-
jan kanssa vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.  

Kuvio 8. Esioppilaan opetussuunnitelma- ja arviointikaavake syksyllä. 

Alkuopetuksessa kehitettiin käytössä olleen kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman 
pohjalta lapsen henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tavoitelauseet, joita oppilaat al-
kuopetuksen ja kolmannen luokan (kolme vuotta) aikana pyrkivät oppimaan. 
Käyttäytymisen, äidinkielen ja matematiikan tavoitelauseiden avulla laadittiin yhdessä 
lapsen ja hänen vanhempiensa sekä luokanopettajan kanssa kullekin lapselle sopiva 
henkilökohtainen opetussuunnitelma (liite1). Mietittiin, mitkä tavoitteet lapsi jo osaa ja 
mitkä tavoitteet hän seuraavaksi pyrkii saavuttamaan. Opettajien laatimien tavoitteiden 
lisäksi lapsella ja hänen vanhemmillaan oli mahdollisuus lisätä tavoitelistoihin myös 
muutama oma kotitavoite, jotka he toivoivat lapsen saavuttavan arviointijakson aikana 
(esim. Petaan aamuisin itse sänkyni.) Henkilökohtainen opetussuunnitelma laadittiin 
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syksyisin ja keväisin arviointijakson alussa, ja sitä korjattiin yleensä ainakin arviointien 
yhteydessä pari kertaa lukukaudessa. Opetussuunnitelmaa tarkasteltiin myös lapsen, van-
hempien ja opettajan tapaamisissa. Joskus lapset täyttivät opetussuunnitelman ajan tasalle 
koulussa ja käyttivät sen kotona, jolloin vanhemmilla oli tilaisuus arvioida sitä kotona 
lapsensa kanssa. Toisinaan lapset arvioivat oppimistaan opetussuunnitelmiensa avulla 
kotona vanhempiensa kanssa, minkä jälkeen opettaja kävi läpi lasten opetussuunnitelmat 
koulussa. 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa tai siihen tutustuessaan lapsi itse 
joutui miettimään omia tietojaan ja taitojaan. Lisäksi hän tiesi, mitä hän pyrki oppimaan 
seuraavaksi. Ajateltiin, että henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla lapsi motivoi-
tuisi ja sitoutuisi paremmin opiskeluunsa sekä kantaisi oman vastuunsa työstään. 

Oppilasarvioinnissa käytettiin myös kouluissa perinteisesti käytettyjä todistuksia. Las-
tentarhanopettaja oli muokannut ensimmäiselle luokalle tarkoitettua todistuskaavaketta 
sopivaksi esioppilaille, joten myös he saivat arviointitodistukset syksyisin ja keväisin 
(liite 2). Luokanopettajat täyttivät kaikista ensi- ja toisluokkalaisista koko kunnassa 
käytettävät todistuskaavakkeet, jotka oppilas sai syys- ja kevätlukukauden päätteeksi 
(liite 3).  

Kehittämishankkeen aikana kokeiltiin arvioinnissa välillä todistusten rinnalla portfo-
lio-tyyppistä arviointia, joka perustui oppilaan omaan itsearviointiin. Lapsi sai valita hä-
nelle merkitykselliset, innostavat ja tärkeät opiskelutyöt (esim. monisteet, piirrokset, 
askartelut, käsityöt), jotka säilytettiin samassa kansiossa yhdessä henkilökohtaisten 
opetussuunnitelmien kanssa. Oppilaan täytyi myös perustella valintansa. Lisäksi lapsi 
ajoittain arvioi itse osaamistaan itsearviointikaavakkeilla (liite 4), mutta niiden täyttämi-
nen vaihteli eri luokissa eikä se ollut säännöllistä. Tässä tutkimuksessa käytettiin yhtä 
lasten itsearviointikaavaketta tutkimusaineistona. 

5.4  Tutkimusaineisto ja sen hankinta 

Tässä tutkimuksessa keräsin tietoa useista tiedon lähteistä, jotta saisin yksityiskohtaista ja 
syvällistä tietoa tapaustutkimuksen tapaan (Creswell 1998, 61). Tutkimuksen aineisto 
sisältää paljon ”luonnollista aineistoa”, sillä suurin osa aineistona käytetyistä materiaa-
leista olisi tuotettu ilman tutkimustakin lasten esi- ja alkuopetuksen aikana. Tätä tutki-
musta varten teetettyjä ovat ainoastaan lapsille teetetty minäkuvamittari, vanhempien 
arviointilomakkeet, havainnointien muistiinpanot sekä henkilökunnan kommentit aineis-
tosta. Näin menetellen oletan, että tutkimuskohteesta saatiin mahdollisimman todellista 
tietoa, jota tutkimuskohteena oleminen ei vääristänyt. Aineistoa kerätessäni minulla oli 
mielessäni alustavat tutkimustehtävät.  

Tutkimuksessani toteutui triangulaatio, koska tutkimusaineistoni keräämisessä käytin 
useita tietolähteitä ja aineistonkeruumenetelmiä (Brewer & Hunter 1989). Triangulaation 
avulla voidaan asettaa vastakkain ja vertailla erilaista ja eri tavoin koottua tietoa (Syrjälä 
1995, 44). Denzin (1978) kutsuu eri aineistojen yhdistelemistä samassa tutkimuksessa 
menetelmätriangulaatioksi (ks. myös Huberman & Miles 1994, 438). Siinä aineistoa 
hankitaan samassa tutkimuksessa monella erilaisella aineistonkeruumenetelmällä joko 
yhdeltä tai usealta informantilta. Triangulaation käytöllä pyrin lisäämään aineiston tulkin-
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nan luotettavuutta. Monilla eri menetelmillä ja eri informanteilta saatu tieto antoi tutkitta-
vasta ilmiöstä monipuolisen kuvan. Eri näkökulmat yhdistyivät tiedon analysoinnissa ja 
tulkinnassa. Eri lähteet tukivat toisiaan tai vastaavasti antoivat ristiriitaisia tietoja, jotka 
auttoivat ja ohjasivat tulkintaa. Triangulaation ansiosta sain paremman mahdollisuuden 
syvään ja rikkaaseen tutkimustehtävien tarkasteluun. 

Aineiston informantteina olivat yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa mukana olleet 
kuusi lasta, yksi lastentarhanopettaja, neljä luokanopettajaa ja kuuden lapsen vanhemmat. 
Tutkimuksen aikana yksi kehittämishankkeen kolmesta luokanopettajasta siirtyi kolman-
nelle luokalle ja tilalle kehittämishankkeeseen tuli yksi uusi luokanopettaja. Aineistonke-
ruumenetelminä käytin kyselyitä (oppilaiden mielipidekyselyt, arvioinnit ja 
minäkuvamittari sekä vanhempien kaksi esitietolomaketta, yksi vanhempainiltalomake ja 
kaksi arviointilomaketta), havainnointia, päiväkirjoja ja kalentereita, oppilaiden testejä, 
kokeita ja omia tarinoita, todistusarviointeja sekä oppilashallinnon asiakirjoja. Seuraa-
vaksi esittelen tutkimusaineiston tarkemmin jäsentämällä sen tutkimusongelmien kautta. 
Kaikkien tutkimusaineistojen yhteinen lista ja käyttämäni koodaus löytyy liitteestä 
(liite 5).  

5.4.1  Kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin liittyvät 
tiedonkeruumenetelmät 

Kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät (Taulukko 4) 
antoivat sekä yleistä tietoa kehittämishankkeesta että lapsiin kohdistuvaa yksityistä tietoa. 
Viimeksi mainittua tietoa käytin myös lasten tiedollista oppimista ja sosiaalista kasvua 
tarkastelevien tutkimusongelmien analyysiin. Kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin 
liittyvät tiedonkeruumenetelmät kohdistuivat lähinnä seuraaviin tutkimusongelmiin: 

1. Miten opetusjärjestelyt soveltuivat kehittämishankkeeseen? 
1.1. Miten toimivia opetusjärjestelyt olivat? 
1.2. Miten toimivia ja oikein ajoitettuja opetusjärjestelyt olivat? 
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Taulukko 4. Kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät. 

Lähde Tarkoitus Informantti Ajankohta 
Esitietolomakkeet Taustatiedot ja vanhempien 

mielipiteitä lapsestaan 
kuuden lapsen  
vanhemmat 

elokuu 0, 1 lk 

Mielipidekyselyt Kouluun, koulunkäyntiin ja 
lapseen itseensä liittyvien 
mielipiteiden selvittäminen 

kuusi lasta toukokuu 1, 2 lk 

Arviointilomakkeet Vanhempien arvioinnit  
lapsen koulunkäynnistä ja 
kehittämishankkeesta 

kuuden lapsen  
vanhemmat 

toukokuu 1, 2 lk 

Oma havainnointini Oppilaantuntemuksen ja 
arkipäivän tapahtumien 
saavuttaminen 

kehittämishankkeen 
aikana mukana olleet 
ihmiset 

koko kehittämis-
hankkeen ajan 

Muistiinpanot lasten, 
vanhempien ja opettajan 
tapaamisista sekä 
vanhempainilloista 

Oppilaantuntemuksen 
lisääminen sekä kodin ja 
koulun yhteistyöstä  
kertominen 

kuusi lasta heidän 
vanhempansa ja minä 

koko kehittämis-
hankkeen ajan 

Opettajien päiväkirjat ja 
kalenterit 

Oppilaantuntemuksen ja 
arkipäivän tapahtumien 
saavuttaminen 

lastentarhanopettaja ja 
luokanopettajat 

koko kehittämis-
hankkeen ajan 

Oppilashallinnon 
asiakirjat 

Oppilasmäärien ja 
työjärjestyksien saaminen  

koulun rehtori koko kehittämis-
hankkeen ajan 

Lastentarhanopettajan ja 
luokanopettajien 
kommentit 
kehittämishankkeen 
toteutusprosessista 

Tutkimusaineistojen tietojen 
tarkistaminen, selventäminen 
ja lisääminen 

lastentarhanopettaja ja 
luokanopettajat 

aineiston analyysin 
esivalmistelujen 
jälkeen 

Vanhemmat täyttivät sekä esi- että ensimmäisen luokan alussa esitietolomakkeet (liitteet 6 
ja 7), joissa kysyttiin lasta ja perhettä koskevien taustatietojen lisäksi heidän mielipitei-
tään lapsestaan, kasvatuksesta sekä esi- ja alkuopetukseen liittyvistä asioista. 
Esitietolomakkeet antoivat opetusjärjestelyjen kohdalla tietoa lähinnä siirtymävaiheiden 
läpikäymiseen. 

Mielipidekyselyjen tarkoituksena oli selvittää lapsen kouluun, koulunkäyntiin ja hä-
neen itseensä liittyvistä mielipiteitä. Tällaiset kyselyt teetin aina kaikille luokkani lapsille. 
Kyselyjen antamaa tietoa käytin hyväkseni opetustyössäni. Tässä tutkimuksessa käytin 
vain tutkimuksen kohteena olevan kuuden lapsen vastauksia. Ensimmäinen mielipide-
kysely tehtiin ensiluokan lopussa toukokuussa, jolloin lapset jatkoivat kouluun ja opiske-
luun liittyviä lauseita (liite 8). Toisen luokan maaliskuussa koko kunnassa tehtiin lapsen 
kouluun liittyviä mielipiteitä kartoittava kysely (liite 9). Näistä aineistoista sain tutki-
musta varten lapsen mielipiteitä opetusjärjestelyistä.  

Vanhempien täyttämien arviointilomakkeiden tarkoituksena oli saada vanhemmat arvi-
oimaan lapsensa koulunkäyntiin liittyviä asioita ja kehittämishanketta. Sekä ensimmäisen 
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luokan että toisen luokan lopussa toukokuussa vanhemmat vastasivat arviointilomakkei-
den (liitteet 10 ja 11) kysymyksiin. Teetin vanhemmilla sekä esiluokkaa että ensimmäistä 
luokkaa koskevan yhteisen arviointilomakkeen vasta ensimmäisen luokan lopussa, koska 
olin kiinnostunut nimenomaan yhdistetystä esi- ja alkuopetuksesta. Ajattelin vanhempien 
kykenevän vasta ensimmäisen luokan lopussa näkemään koulun yhteydessä olevan 
esiluokan kaikki hyödyt ja haitat. Näistä kyselyistä yhden lapsen vanhemmat eivät 
palauttaneet toisen luokan lopussa arviointilomaketta.  

Omat havainnointini sisältävät tietoa kehittämistyöstä, kehittämishankkeen toimin-
nasta ja opetusjärjestelyistä. Kirjasin ylös näkemääni, kuulemaani ja kokemaani. Tällöin 
sain tietoa kehittämishankkeessa toimivilta ja siihen liittyviltä ihmisiltä, lapsilta ja aikui-
silta. Pyrin kirjaamaan tutkimukseni kannalta oleellista tietoa, jota en olisi tavallisen 
koulutyön yhteydessä tallettanut. Omiin havainnointeihini lasken kuuluvaksi myös kaikki 
oppilaantuntemukseen liittyvän tiedon, joka on hyvin tärkeänä osana lasten kehittymistä 
ja oppimista kertovissa kuvauksissa. Lasten, vanhempien ja opettajan tapaamisista sekä 
vanhempainilloista luokanopettajana tekemiäni muistiinpanoja käytin tutkimuksessa 
hyväkseni lasten oppilaantuntemuksen sekä kodin ja koulun yhteistyön esille saamiseksi 
tutkimustuloksissa. Muistiinpanoihin kuuluu myös vanhempien vanhempainilloissa tuot-
tama materiaali. Näistä sain tietoja lasten ja vanhempien mielipiteistä. Omat sekä 
lastentarhan- ja yhden luokanopettajan koulutyöstä pitämät päiväkirjat ja henkilökohtai-
nen kalenterini antoivat tietoa oppilaantuntemuksesta ja arkipäivien tapahtumisista. Oppi-
lashallinnon asiakirjat antoivat tietoa oppilasmääristä ja työjärjestyksistä sekä auttoivat 
joidenkin epäselvien asioiden tarkistamisessa. Kaikki nämä tiedonkeruumenetelmät 
koskivat kaikkia kolmea kehittämisvuotta. Aineiston analyysin esivalmistelujen aikana 
sain kommentteja laatimaani kehittämishankkeen toteutusprosessista kertovaan kuvauk-
seen. Kehittämishankkeessa mukana olleen lastentarhanopettajan ja kahden luokanopetta-
jan kommentit kehittämishankkeen teemoittain kertovasta toteutusprosessista tähtäsivät 
kyseessä olevien tutkimusaineistojen tietojen tarkistamiseen, selventämiseen ja lisäämi-
seen. En myöhemmin käsittele enää uudestaan lapsiin liittyviä yleisiä aineistoja, joita 
olen tässä jo tarkemmin selvittänyt. 

5.4.2  Lasten tiedolliseen oppimiseen liittyvät tiedonkeruumenetelmät 

Lasten yksilöllistä korostamista tutkin tiedollisessa oppimisessa. Lasten tiedollista oppi-
mista tutkimuksessa edustivat lasten äidinkielen ja matematiikan oppiminen. Niitä tutkin 
lasten tiedolliseen oppimiseen kohdistuvien ja yleistä tietoa antavien tiedonkeruumenetel-
mien avulla. Tärkeimmät yleisen tiedon aineistonkeruumenetelmät, joista sain tietoa 
äidinkielen että matematiikan oppimisesta olivat mielipidekyselyt, esitietolomakkeet, 
arviointilomakkeet, oma havainnointini, muistiinpanoni tapaamisista ja vanhempainil-
loista sekä opettajien päiväkirjat ja kalenteri (ks. Taulukko 4). Tiedollisen osaamisen 
osalta näistä saatu tieto kertoi lasten ja aikuisten oppimiskokemuksista sekä vahvisti käsi-
tyksiä ja tiedon tulkintaa analyysissa. Lasten äidinkielen oppimissaavutusten aikataului-
hin liittyvät tutkimusongelmat olivat: 
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2. Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 
2.1. Milloin lapset saavuttivat keskeisimmät äidinkielen tavoitteet? 
2.3. Miten lasten tiedollinen oppiminen ajallisesti vastasi kunnallista opetus-

suunnitelmaa? 

Tiedollisen oppimisen varsinainen testaus tapahtui lähinnä alkuopetuksen aikana, koska 
esiopetuksessa ei tiedollista oppimista painotettu. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
mukaisesti seurasin myös tiedollisen oppimisen etenemistä jo esiluokan aikana lähinnä 
oppilastodistusten ja yleisten aineistojen avulla. Lasten äidinkielen oppimissaavutusten 
aikatauluihin liittyviä tiedonkeruumenetelmiä on koottu seuraavaan taulukkoon 
(Taulukko 5).  

Taulukko 5. Lasten äidinkielen oppimissaavutusten aikatauluihin liittyviä tiedonkeruu-
menetelmiä. 

Lähde Tarkoitus Informantti Ajankohta 
Äidinkielen alkutestaus äidinkielen taitojen 

testaaminen 
kuusi lasta syyskuu 1 lk 

Lukemistestit lukemistaitojen  
testaaminen 

kuusi lasta 1, 2 lk 

Äidinkielen sanelut kirjoitustaitojen 
testaaminen 

kuusi lasta 1, 2 lk 

Omat tarinat kirjoitustaitojen 
testaaminen 

kuusi lasta 2 lk 

Todistukset opettajien arvioinnit  
lapsen oppimisesta 

lastentarhan- ja 
luokanopettaja 

joulu- ja toukokuu  
0, 1, 2 lk 

Äidinkielen osaamisen mittaamisessa keskityin lukemisen ja kirjoittamisen testaamiseen, 
koska ne olivat opetussuunnitelmassa keskeisimmät äidinkielen alueet alkuopetuksessa. 
Lukemisen osaamisen päätiedonlähteitä olivat lasten äidinkielen alkutestaus sekä luokan-
opettajien ensimmäisellä ja toisella luokalla teettämät lukemistestit. Kirjoitustaitoja ar-
vioin ensimmäisellä ja toisella luokalla luokanopettajien ja lukiopettajan teettämillä sane-
luilla ja oppilaiden kirjoittamilla omilla tarinoilla. Edellä kerrottuihin tiedonkeruu-
menetelmiin voi tutustua paremmin kaikista tutkimusaineistoista kertovassa liitteessä 
(liite 5). Kaikki äidinkielen osaamisen testaukseen liittyvä tiedonkeruu tuotettiin 
koulutyöhön kuuluvana äidinkielen testauksena. 

Lasten matematiikan oppimissaavutusten aikatauluihin liittyvät tutkimusongelmat oli-
vat: 

2. Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 
2.2. Milloin lapset saavuttivat keskeisimmät matematiikan tavoitteet? 
2.3. Miten lasten tiedollinen oppiminen ajallisesti vastasi kunnallista 

opetussuunnitelmaa? 

Matematiikan testaukset koostuivat Alkuopetuksen ohjauspaketin (1971) matematiikan 
kokeesta, matematiikan oppikirjojen (Hagberg, Heilä-Ylikallio & Häggblom 1993; 
Hagberg, Heilä-Ylikallio, Häggblom, Lahdensuo & Ranta 1992) formatiivisista kokeista 
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ja ongelmatehtävästä. Lasten matematiikan oppimissaavutusten aikatauluihin liittyviä 
tiedonkeruumenetelmiä löytyy seuraavasta taulukosta (Taulukko 6): 

Taulukko 6. Lasten matematiikan oppimissaavutusten aikatauluihin liittyviä tiedonkeruu-
menetelmiä. 

Lähde Tarkoitus Informantti Ajankohta 
Alkuopetuksen ohjauspaketin 
matematiikan koe 

matemaattisten  
taitojen  
testaaminen 

kuusi lasta tammikuu 0 lk 

Matematiikan formatiiviset  
kokeet 

matematiikan keskeisten 
sisältöalueiden  
testaaminen 

kuusi lasta 0, 1, 2 lk 

Matematiikan ongelmatehtävä ongelmaratkaisun  
testaaminen 

kuusi lasta huhtikuu 1 lk 

Todistukset opettajien arvioinnit  
lapsen oppimisesta 

lastentarhan- ja 
luokanopettaja 

joulu- ja toukokuu 
0, 1, 2 lk 

Testasin lasten matemaattista lähtötasoa äidinkielen testausmenettelystä poiketen 
Alkuopetuksen ohjauspaketin (1971) matematiikan kokeella jo esiluokan tammikuussa, 
koska osa esioppilaista oli erityisen kiinnostunut matematiikasta. Testi on haastava ja 
näyttää muitakin matemaattisia taitoja kuin vain mekaanista laskemista. Se on myös siinä 
mielessä hyvä, ettei se vaadi paljon numeroiden tekemistä, vaan useimmiten vastataan 
viivojen oikealla määrällä, joten siinä näkee lapsen matemaattisen ajattelun tasoa. 
Pitkäjänteisyyttä tai hienomotoriikka ei niinkään testata. Malaty (1997) on testannut 
samalla testillä esioppilaita syksyisin ja keväisin, joten oletin sen soveltuvan esiopetuk-
sessa olevien lasten matematiikan testaamiseen. 

Vaikka formatiiviset kokeet (10 kappaletta) olivatkin ensimmäisen ja toisen luokan 
oppikirjoista, ne teetettiin aina silloin, kun arvioin kokeen soveltuvan lapsen osaamis-
tasoon. Siksi lapset tekivät kokeensa hyvin eri tahtiin koko esi- ja alkuopetuksen aikana. 
Tässä tutkimuksessa vaadin formatiivisten kokeiden lähes täydellistä osaamista ennen 
kuin katsoin lapsen saavuttaneen tietyn osaamistason, koska tarkoitus oli osoittaa nimen-
omaan se, milloin lapsi hallitsi tietyn matematiikan tavoitelauseen eikä sitä, milloin hä-
nen osaamisensa oli lähellä tavoitetta. Tarkistin jokaisesta kokeesta, millaisia virheitä 
lapset olivat tehneet, joten muutamat huolimattomuusvirheet pystyin erottamaan lähes 
täydellisesti tehdyistä kokeista. Formatiivisten kokeiden suorittaminen vaati myös 
keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä, joten lapsilta vaadittiin myös näitä taitoja 
suoriutuakseen kokeista kiitettävästi. Tämän huomioin tulkintaa tehdessäni kertomalla 
aina, kun epäilin matematiikan osaamisen testitulokseen vaikuttaneen muutkin kuin vain 
matemaattiset taidot. Lisäksi ensimmäisen luokan huhtikuussa teetin matematiikan ongel-
matehtävänä matematiikan lausekkeen 4879+500-4878=?, joka oli George Malatyn 
ohjaamalta koulutuspäivältä saatu idea. Tällä tehtävällä sain tietoa lasten matemaattisesta 
ongelmanratkaisukyvystä. 

Tutkimuksen kohteena olevat lapset saivat jokainen kuusi todistusta (liitteet 2 ja 3) 
esi- ja alkuopetuksen aikana. Äidinkielen ja matematiikan osaamisesta sain tietoja anne-
tuista kuudesta todistuksesta. Esiluokan opettaja antoi lapsille todistukset syyslukukauden 
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ja kevätlukukauden lopussa. Niihin sain tarkennusta ja selvennystä asianomaiselta 
lastentarhanopettajalta, jotta tiesin tarkalleen, mitä osaamistasoa todistuksessa tarkoitet-
tiin. Minun itseni luokanopettajana laatimia todistuksia ensimmäisen ja toisen luokan 
aikana oli helppo tulkita, koska todistuksen kriteerit ja täyttötavat olivat tuttuja. Niihin 
käytin aikanaan kaiken tietoni ja oppilaantuntemukseni kyseisestä oppilaasta ennen kuin 
kirjoitin todistukseen lapsen osaamisesta. 

Tiedollisen oppimisen tutkiminen ei rajoittunut pelkästään tietojen ja taitojen testauk-
seen, vaan tutkimusaineistojen sisältämät oppimiseen liittyvät kokemukset loivat 
mahdollisuuden aiheen laadulliseen käsittelyyn. Lasten äidinkielen ja matematiikan 
oppimisen kokemuksiin liittyvät tutkimusongelmat olivat: 

2. Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 
2.1. Miten lapset saavuttivat keskeisimmät äidinkielen  tavoitteet? 
2.2. Miten lapset saavuttivat keskeisimmät matematiikan  tavoitteet? 

Yleisten aineistojen (ks. Taulukko 4) lisäksi käytin seuraavaksi kerrottuja tiedonkeruu-
menetelmiä tulkitessani tiedollisen oppimisen osalta lasten, vanhempien ja opettajien 
kokemuksia. Lasten äidinkielen ja matematiikan oppimisen kokemuksiin liittyviä 
tiedonkeruumenetelmiä olivat seuraavat (Taulukko 7): 

Taulukko 7. Lasten äidinkielen ja matematiikan oppimisen kokemuksiin liittyviä tiedon-
keruumenetelmiä. 

Lähde Tarkoitus Informantti Ajankohta 
Itsearviointilomake lapsen oman  

arvioinnin  
selvittäminen 

kuusi lasta toukokuu 2 lk 

Minäkuvamittari lapsen  
minäkuvan  
hahmottaminen 

kuusi lasta toukokuu 2 lk 

Lastentarhanopettajan 
kommentit lasten  
tarinoista 

tutkimusaineiston  
tietojen tarkistaminen, 
selventäminen ja 
lisääminen 

lastentarhanopettaja aineiston analyysin 
esivalmistelujen jälkeen 

Nämä aineistonkeruumenetelmät antoivat tietoa lähinnä lasten mielipiteistä ja kokemuk-
sista äidinkielen ja matematiikan oppimisesta kehittämishankkeessa. Itsearviointilomak-
keella lapset arvioivat omaa osaamistaan ja oppimistaan. Itsearvioinnin lapset tekivät 
toisen luokan toukokuussa. Lapset arvioivat itseään kouluun ja opiskeluun liittyvien 
kysymysten avulla (liite 4). Samoihin aikoihin selvitin lapsen minäkuvaa kahden 
opiskelijan muokkaamalla minäkuvamittarilla (liite 12), jossa sovellettiin Kääriäisen 
(1986) laatimaa mittaria. Tavoitteena näissä aineistoissa oli saada tutkimusta varten lap-
sen itsensä tuottamaa tietoa. Lasten mielipiteiden ja näkemysten avulla halusin ottaa lap-
sen mukaan kehittämishankkeen arviointiin. Vasta analyysivaiheessa huomasin yhden 
lapsen minäkuvamittarin puuttuvan, joten kyseessä olevia tietoja en pystynyt hyödyntä-
mään tutkimuksen analyysissa. 
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Lastentarhanopettaja tutustui laatimiini lapsista kertoviin kronologisiin tarinoihin ja 
kommentoi niitä aineiston analyysin esivalmistelujen jälkeen. Hänellä oli tutkimuksen 
kohteena olevista lapsista eniten tietoa ja siten valmiutta kommentointiin, koska hän työs-
kenteli heidän kanssaan esiopetusvuoden ja oli mukana seuraavana kahtena vuonna lasten 
alkuopetusluokan monilla tunneilla. Lastentarhanopettajan kommenttien saamisella pyrin 
tarkistamaan, selventämään ja lisäämään tutkimusaineiston tietoja. 

5.4.3  Lasten sosiaaliseen kasvuun liittyvät tiedonkeruumenetelmät 

Lasten oppimisen tutkiminen jatkui lasten sosiaaliseen kasvuun liittyvien tutkimusongel-
mien kautta. Nämä ongelmat pyrkivät selvittämään lasten sosiaalisen kasvun tukemista 
kehittämishankkeessa. Ongelmat olivat  

3. Miten lasten sosiaalista kasvua tuettiin? 

3.1. Miten lasten sosiaalinen kasvu kehittyi?  

3.2. Mitä lasten turvallisuuden tunteelle tapahtui kehittämishankkeen aikana?  

Koska en halunnut eritellä sosiaalista ja tiedollista oppimista toisistaan (ks. luku 2), käy-
tin sosiaaliseen kasvuun liittyvinä tiedonkeruumenetelminä samoja aineistoja kuin 
tiedollisen oppimisen kokemuksia kartoittaessani. Lasten sosiaaliseen kasvuun liittyvien 
tutkimusongelmien selvittämiseen käytin siis tutkimuksen yleistä tietoa tuottavia 
tiedonkeruumenetelmiä sekä lapsista ja heidän perheistään kertovia tiedonkeruumenetel-
miä (ks. Taulukko 4 ja 7). Lapsista ja heidän perheistään kerättiin tietoa mielipide-
kyselyillä, itsearviointilomakkeilla, minäkuvamittarilla, esitietolomakkeilla, arviointi-
lomakkeilla ja todistuksilla. Koko tutkimukseen liittyvää yleistä tietoa kerättiin 
havainnoinnilla, tapaamisten ja vanhempien iltojen muistiinpanoilla, opettajien päivä-
kirjoilla ja kalentereilla sekä lastentarhanopettajan kommenteilla. Myös joidenkin lasten 
itsestään kertomat omat tarinat (ks. Taulukko 5), jotka kuuluvat lasten äidinkielen 
testaukseen, sisälsivät sosiaaliseen kasvuun liittyvää tietoa. Kaikkia edellä mainittuja 
menetelmiä olen jo käsitellyt aikaisemmissa luvuissa. 

5.5  Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta 

Pääosa tämän tutkimuksen aineistosta on laadullista aineistoa. Laadullisen tutkimuksen 
lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Sen tarkoituksena on löytää tai paljastaa 
tosiasioita. Todellisuus nähdään moninaisena, ja sitä tutkitaan kokonaisvaltaisesti. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 161.)  

Tässä tutkimuksessa olen nojautunut hermeneuttiseen kasvatustieteen tiedetraditioon, 
koska se tukee tämän tutkimuksen ajattelutapaa. Siinä kasvatustieteen teorian ja käytän-
nön kasvatustoiminnan suhteessa tähdennetään kasvatuskäytännön ensisijaisuutta. Käy-
täntö edeltää teoriaa ja kasvatus kasvatustiedettä. Kasvatustieteen tieteellistä tiedonmuo-
dostusta ohjaavat käytännölliset tarkoitusperät. Sen lähtökohta ei voi olla puhtaasti 
teoreettinen tai kasvatuskäytännöstä riippumaton. Hermeneuttista perinnettä kuvaa isku-
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lause: ”Käytännöstä käytäntöä varten”. Tiede palvelee kasvatuksen käytäntöä. Her-
meneutiikassa kasvatustieteen tehtävänä on tehdä käytännön kasvatustoimintaa tietoisem-
maksi. Siinä annetaan toimijoille välineitä itsereflektioon, jotta he ymmärtäisivät parem-
min toimintansa perusteita. (Siljander 2002, 57-59, 88-98.) 

Hermeneutiikassa kiinnitetään huomio toiminnan ja puheen ilmentymiin tietoisuuden 
toimintojen asemasta (Habermas 1987, 58). Hermeneutiikan keinoilla pyritään paljasta-
maan tekstissä oleva salainen tai kätketty merkitys. Hermeneuttinen tieto on aina tulkitsi-
jan tulkintatilanteeseen sidotun esiymmärryksen välittämää. (Habermas 1976, 118, 132). 
Hermeneutiikassa ymmärtäminen käsitetään tulkinnaksi, joka laajentuu koko sosiaaliseen 
todellisuuteen pelkästä kielen ilmaisun käsitteestä. Ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden 
merkitysten oivaltamista. (Juntunen & Mehtonen 1977, 114-116.) Tutkimusaineiston ana-
lyysissa kiinnitin huomioni toiminnan, kokemusten ja mielipiteiden merkityksiin sekä 
pyrin niiden avulla lisäämään ymmärrystäni tutkittavasta ilmiöstä. Arvostin oletusta, 
jonka mukaan kulttuurinen ja sosiaalinen todellisuus ovat merkitysten läpäisemiä. 
Kunnioitin informanttien yksilöllistä merkityksen antoa. Kukin analyysivaihe rakentui 
edelliselle.  

Analyysissa olisi päästävä logiikkaan, joka esiintyy käytännön tasolla. Tosiasioita eli 
varsinaisia tutkittavan kokemuksia voidaan pitää loogisina, eikä niitä voi kyseenalaistaa. 
Tutkittavan ilmaisun ymmärtäminen sekä tutkimusraportissa tapahtuva tosiasioiden 
esittäminen ja tarkastelu ovat sitä vastoin ongelmallisia. Siksi tutkimuksen analyysiin 
tarvitaan loogista päättelyä. (Grönfors 1985, 33-34.) Tässä tutkimuksessa käytin abduktii-
vista päättelyä (Cohen & Manion 1994; Grönfors 1985; Tuomi & Sarajärvi 2002). Se 
perustuu induktiiviseen päättelyyn, mutta käyttää hyväkseen myös deduktiivista päättelyä 
(Cohen & Manion 1994, 3). Abduktiivisen päättelyn perustana on olettamus, että uudet 
tieteelliset löydöt mahdollistuvat vain, kun tutkijaa ohjaa johtoajatus hänen tehdessään 
havaintoja aineistosta analyysin aikana. Uutta teoriaa ei luoda pelkästään havaintojen 
pohjalta kuten induktiivisessa päättelyssä, vaan teoria on apuna päättelyn etenemisessä. 
Toisaalta on lupa hylätä johtolanka ja ottaa huomioon aineistosta mahdollisesti löytyvät 
yllättävät tai odottamattomat asiat, uudet johtolangat, joiden merkityksellisyys osoitetaan. 
(Grönfors 1985, 33-37, 148.) Abduktiiviseen päättelyyn perustuvassa analyysissa ana-
lyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta teoria ohjaa tai auttaa analyysia ehkä valikoivasti-
kin. Siinä edetään aluksi aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa tukeudutaan 
ajatuksia ohjaavaan teoriaan. Analyysia ohjaa tai auttaa siis aikaisempi tieto, mutta tiedon 
merkitys on uusia ajatuksia aukova eikä teoriaa testaava. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97-
99.)  

Abduktiivisen päättelytavan soveltuminen tähän tutkimukseen oli perusteltua monista 
eri näkökulmista käsin. Sekä laadullisen tutkimuksen että toimintatutkimuksen etenemi-
sen logiikkaa voidaan pitää lähinnä induktiivisena (Kiviniemi 2001). Myös tutkimukseni 
tapaustutkimukselliset piirteet vaativat aineiston analyysilta induktiivista analysointia. 
Tutkimukseni toimintatutkimuksellisten piirteiden vuoksi minulla oli kuitenkin vahvat 
sitoumukset tavoitteisiin ja teoriaan (Heikkinen & Jyrkämä 1999), koska halusin selvit-
tää, miten kehittämishankkeessa oli onnistuttu toteuttamaan kehittämishankkeen ja sa-
malla vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tavoitteita. Lisäksi minulla oli hermeneutti-
sen tradition mukaan esiymmärrys, joka sitoi ajatteluani ja jota olen kuvannut tämän 
tutkimuksen teoriaosuudessa ja luvussa 5.3. Siksi osa sitoumuksistani veti analyysita-
paani lähinnä deduktiivisen analysoinnin lähestymistapaa kohti. Aineistoni laadullisuus ja 
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monien aineistonkeruumenetelmien käyttö vaikutti osaltaan analysoitavan tiedon rikkau-
teen. Laajan ja ”värikkään” aineistoni käsittely vaati johtoajatusta abduktiivisen päättelyn 
tapaan, jotta sitä pystyi järkevästi analysoimaan. Sen sijaan täysin teorialähtöisellä ana-
lyysitavalla olisi ollut vaikea lähestyä arvaamatonta tietoa sisältävää aineistoa. Sellainen 
analyysitapa olisi saattanut latistaa aineiston. Halusin säilyttää sitoumuksistani huolimatta 
avoimen suhtautumisen aineiston löydöksiin. Näin kompromissi induktiivisen ja 
deduktiivisen lähestymistavan kesken abduktiiviseen päättelyyn tuntui luontevalta valin-
nalta. Abduktiivisen päättelyn eteneminen tässä tutkimuksessa näkyy seuraavassa ku-
viossa (Kuvio 9):  

Kuvio 9. Abduktiivinen päättely tässä tutkimuksessa. 

Abduktiivista päättelyäni kuvaan lisää kertoessani analyysin etenemisestä seuraavassa 
alaluvussa. Tässä selitän päättelyn vain pääpiirteittäin. Abduktiivisen päättelyni 
ensimmäisessä vaiheessa minulla oli aineistoa analysoidessani käytössäni teoriasta, aikai-
semmista tutkimuksista ja käytännön kokemuksesta saatu esiymmärrys, jota esittelin tä-
män tutkimuksen johdannossa, teoreettisessa viitekehyksessä ja kertoessani 
kehittämishankkeen toteutuksesta. Johtoajatus ohjasi etenemistäni päättelyssäni analyy-
sin ensimmäisessä vaiheessa. Johtoajatuksena pidin opetusjärjestelyjä koskevassa aineis-
tossa opetusjärjestelyjen toimivuutta, joustavuutta ja oikeaa ajoitusta sekä lasten oppi-
mista käsittelevässä aineistossa oppimissaavutuksia ja -kokemuksia. Etenin analyysissa 
vastaanottavaisesti ja avoimesti aineistoni ehdoilla. Abduktiivisen päättelyn toisessa vai-
heessa tulkitsin aineistoa lasten yksilöllisen korostamisen ja sosiaalisen kasvun 
saavuttaminen ohjaavana ajatuksena. Pidin kehittämishanketta onnistuneena, jos se 
saavutti tavoitteensa. Vaikka tutkimukseni teoria ohjasi jo päättelyä, valitsin eri 

 
 
 
I vaihe  
aineistolähtöinen 

 
 
 
 

 
II vaihe 
aineistolähtöinen 

+ 
teoriaohjaava 
 
 
 
III vaihe 
teoriaohjaava 

 
 
 

Esiymmärrys 

Analyysia ohjavana johtoajatuksena 
opetusjärjestelyjen toimivuus,  
joustavuus ja oikea ajoitus sekä  
oppimissaavutukset ja -kokemukset 

 

Aineiston tulkintaa lasten yksilöllisyyden 
korostamisen ja sosiaalisen kasvun 
saavuttaminen ohjaavana ajatuksena 

 
Tutkimustulosten merkitysten määrittely teorian ja
aikaisempien tutkimusten pohjalta  

 



 85

analyysiyksiköt aineistosta sen mukaan, mikä teema tai asiakokonaisuus vahvisti tai 
heikensi tavoitteiden saavuttamista. Kolmannessa vaiheessa abduktiivinen päättelyni oli 
teoriaohjaavaa. Määritin tutkimustulosten merkitystä verraten saamiani tutkimustuloksia 
tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen ja aikaisempiin tutkimuksiin. Arvioin, 
saavutettiinko käytännössä sitä, mikä teoriassa oli tavoitteena sekä esittelen aineiston 
kertomat ”uudet asiat” teorian ”valossa”.  

Analyysin etenemisen kuvaus vaiheittain. Tutkimusaineistoon tutustumisen aloitin jo 
kehittämishankkeen aikana. Osa tämän tutkimuksen aineistosta oli koulutyötä varten 
hankittua, joten siihen tutustuin ensimmäistä kertaa luonnollisesti jo kehittämishankkeen 
aikana opetus- ja kehittämistyöhöni liittyen. Tällöin hyödynsin aineiston antamaa tietoa 
työssäni. Ennen kuin pääsin varsinaiseen aineiston analyysiin oli minun tehtävä 
esivalmisteluja. Aluksi järjestelin tutkimusta varten kerätyn raaka-aineiston kahdeksi 
erilaiseksi osioksi. Ensimmäisessä tutkimusaineiston osiossa oli kehittämishankkeen ope-
tusjärjestelyihin liittyviä aineistoja, joiden mukaan kuvasin ajallisesti kronologisessa 
järjestyksessä kehittämishankkeen toteutusprosessia. Toteutusprosessin kuvauksen luki-
vat kehittämishankkeessa mukana toimiva lastentarhanopettaja ja luokanopettajat, joiden 
kommenttien perusteella vielä tarkensin joitakin tietoja. Toinen tutkimusaineiston osio 
koostui lasten tiedolliseen oppimiseen ja sosiaaliseen kasvuun liittyvistä aineistoista. 
Näistä aineistoista kokosin kuutta lasta koskevat ajallisesti kronologiset kuvaukset lasten 
kehittämishankkeen aikana tapahtuneesta tiedollisesta oppimisesta ja sosiaalisesta kas-
vusta. Nämä kuuden lapsen tarinat luki ja kommentoi kehittämishankkeessa mukana ollut 
lastentarhanopettaja. Hänen kommenttiensa perusteella sain lisäyksiä ja tarkennuksia 
lasten kuvauksiin.  

Seuraavaksi aloitin varsinaisen tutkimusaineiston analyysin. Todellisuudessa analyysi 
ei edennyt selvästi etenevien vaiheiden kautta, mutta se voidaan pilkkoa eri vaiheisiin. 
Tutkimusanalyysin etenemisen tarkan kuvauksen esitän erikseen opetusjärjestelyjen ja 
lasten oppimisen osalta. Analyysin etenemisen opetusjärjestelyjen osalta olen kuvannut 
seuraavassa kuviossa (Kuvio 10).  
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Esivalmistelu: kehittämishankkeen kronologisen toteutusprosessin kuvaus 

Analyysin I vaihe: erilaiset teemat tapausten sisällä 

a) 
Kehittämishankkeen 
opetusjärjestelyjen 
toimivuus: 

ulkoisten 
puitteiden 
toimivuus 

rakenteellisten 
järjestelyjen 
toimivuus 

pedagogisten 
järjestelyjen 
toimivuus 

ennakkoluulot  
ja -asenteet 

b) 
Kehittämishankkeen 
opetusjärjestelyjen 
joustavuus ja 
ajoitus: 

siirtyminen 
päivähoidosta 
esiopetukseen 

siirtyminen 
esiopetuksesta 
alkuopetukseen 

siirtyminen 
alkuopetuksesta 
kolmosluokalle 

 

Analyysin II vaihe: temaattinen analyysi tapausten kesken 

Analyysin III vaihe: teemojen ja asiakokonaisuuksien merkityksen tulkinta 

a) Yhden teeman yhdistäminen tapausten kesken: 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
vahvistava: 

lasten 
esiopetuksesta 
alkuopetukseen 
siirtymisen 
helppous 

oppituntien ja 
välituntien 
keston 
pidentäminen 
normaalista 
käytännöstä 

 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
heikentävä: 

ennakkoluulot ja 
-asenteet 

suuret 
opetusryhmien 
koot 

koulun 
ympäristön, 
tilojen ja 
oppimateriaalien 
ajoittainen 
soveltumattomuus 

arviointivälineiden 
käytön vaikeus 

b) Eri teemojen yhdistäminen asiakokonaisuuksiksi: 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
vahvistava: 

henkilökunnan, 
tilojen ja 
välineiden 
yhteiskäyttö 

  

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
heikentävä: 

henkilökunnan 
ammatillisen 
muuttumisen 
vaikeus 

  

Kuvio 10. Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjä kuvaavan tutkimusaineiston analyysin 
eteneminen. 
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Kehittämishankkeen opetuksen arvioiminen kohdistuu opetusjärjestelyihin. Ensimmäi-
sessä aineiston analyysin vaiheessa kuvasin erilaisia teemoja tapausten sisällä 
johtoajatuksena opetusjärjestelyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus (ks. 1.4). Kehittämis-
hankkeen opetusjärjestelyjen toimivuuteen liittyvät, aineiston osoittamat teemat olivat 
ulkoisten puitteiden sekä rakenteellisten ja pedagogisten järjestelyjen toimivuus sekä 
ennakkoluulot ja -asenteet. Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen joustavuuteen ja 
ajoitukseen liittyviksi teemoiksi aineistosta löytyi kolmenlaisia koulutuksen siirtymävai-
heita: siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta alkuopetukseen ja 
alkuopetuksesta kolmannelle luokalle.  

Toisen analyysivaiheen tavoitteena oli temaattinen analyysi joko yhdistämällä yksi 
teema eri tapausten kesken tai yhdistämällä eri teemoja asiakokonaisuuksiksi. Tutkin 
kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen soveltuvuutta yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen. 
Tulkitsin aineistoa määrittelemällä, miten kehittämishanke pääsi tavoitteisiinsa, jotka 
olivat lasten yksilöllisyyden korostaminen ja sosiaalinen kasvu. Etsin aineistosta 
kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen soveltuvuutta tai soveltumattomuutta ilmentäviä 
johtolankoja yhdistämällä yhden teeman eri aineistojen kesken. Liitin monet kuvauksissa 
”kaappaamani” (Grönfors 1985, 37) johtolangat, jotka yhdistin kehittämishankkeen 
opetusjärjestelyjen soveltuvuuden kannalta merkityksellisiin, tämän tutkimuksen teori-
assa esitettyihin teemoihin ja ajatuksiin. Kokosin myös eri teemoja uusiksi asiakokonai-
suuksiksi, jotka osoittivat opetusjärjestelyjen soveltuvuutta tai soveltumattomuutta. Kun 
yhdistin yhden teeman eri tapausten kesken tai eri teemoista uusia asiakokonaisuuksia, 
käytin koko aineistoa hyväkseni etsiessäni evidenssiä teeman tai asiakokonaisuuden sisäl-
lölle. Siten sain laajemman näytön tulkinnalleni. Käytännössä analyysin toinen ja kolmas 
vaihe tapahtuivat melko limittäin. Siksi olen kuviossa (Kuvio 10) esittänyt toisen ja kol-
mannen vaiheen yhtä aikaa. Kerron tarkemmin niiden sisältämistä yksittäisistä teemoista 
ja asiakokonaisuuksista vasta käsitellessäni kolmannen vaiheen analyysia. 

Analyysin kolmas vaihe alkoi silloin, kun pohdin toisessa vaiheessa esitettyjen 
opetusjärjestelyjen soveltuvuutta määrittävien, yksittäisten teemojen tai asiakokonaisuuk-
sien merkitystä kehittämishankkeelle ja tutkimusongelmien ratkaisulle. Määrittelin tutki-
mustulosten merkitystä tutkimukseni teoriaosuudessa esitettyyn asiaan. Tässä vaiheessa 
liitin saamani tulokset aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tein tuloksista myös 
yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Lajittelin teemat ja asiakokonaisuudet kehittämishankkeen 
tavoitteiden saavuttamista edistäviksi tai heikentäviksi tuloksiksi. Kehittämishankkeen 
opetusjärjestelyjä määrittäviä, tavoitteita vahvistavia yksittäisiä teemoja olivat lasten esi-
opetuksesta alkuopetukseen siirtymisen helppous sekä oppituntien ja välituntien keston 
pidentäminen normaalista käytännöstä. Kehittämishankkeen tavoitteita heikentäviksi 
yksittäisiksi teemoiksi opetusjärjestelyjen kannalta osoittautuivat ennakkoluulot ja -asen-
teet, suuret opetusryhmien koot, koulun tilojen, ympäristön ja oppimateriaalien ajoittai-
nen soveltumattomuus sekä arviointivälineiden käytön vaikeus. Kehittämishankkeen 
tavoitteita opetusjärjestelyjen osalta vahvistava asiakokonaisuus oli henkilökunnan, tilo-
jen ja välineiden yhteiskäyttö, kun taas tavoitteita heikentäväksi asiakokonaisuudeksi tuli 
henkilökunnan ammatillisen muuttumisen vaikeus. 

Kehittämishankkeessa tapahtuneen lasten oppimisen arvioinnissa aineiston 
analysointitapa noudatti samoja periaatteita kuin edellä kerrottu analysointi. Tutkimusai-
neiston analyysin etenemisen lasten oppimisen osalta olen kuvannut seuraavassa kuviossa 
(Kuvio 11). 
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Esivalmistelu: kuuden lapsen kronologiset tapauskuvaukset 

Analyysin I vaihe: tapausten kuvaus teemoittain 

Lasten tiedollinen 
oppiminen: 

lasten äidinkielen ja matematiikan tavoitteiden ajallinen saavuttaminen 

Lasten tiedolliset 
oppimiskokemukset 
ja sosiaalinen 
kasvu: 

kilpailu, oppimisen vastuu, itsekkäästä avuliaaksi ja ystävälliseksi, arasta eskarista 
koulukaveriksi, monta roolia, esiopetukseen lähtemisen vaikeus  

Analyysin II vaihe: temaattinen analyysi tapausten kesken 

Analyysin III vaihe: teemojen ja asiakokonaisuuksien merkityksen tulkinta 

a) Yhden teeman yhdistäminen tapausten kesken: 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
vahvistava: 

lasten turvallisuuden tunteen 
säilyminen 

 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
heikentävä: 

lasten 
oppimisen 
arvioinnin 
puutteellisuus 

tasoryhmien 
käytön 
epäonnistuminen 

lasten eri roolit 
erilaisissa 
ympäristöissä 

ennakkoluulot  
ja -asenteet 

b) Eri teemojen yhdistäminen asiakokonaisuuksiksi: 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
vahvistava: 

lapsen, vanhempien ja opettajan 
yhteistoiminnan onnistuminen 

lasten yksilöllisen oppimisen tiedostaminen 

Kehittämishankkeen 
tavoitteiden 
saavuttamista 
heikentävä: 

lasten ja aikuisten sosiaalisen 
sopeutumisen vaikeus  

 

Kuvio 11. Kehittämishankkeessa tapahtuneen lasten oppimista kuvaavan tutkimusaineiston 
analyysin eteneminen. 

Arvioin oppimista lasten tiedollisen oppimisen ja sosiaalisen kasvun avulla. Analyysin 
ensimmäisessä vaiheessa ohjaavana johtoajatuksena oli lasten oppimissaavutukset ja -
kokemukset. Kokosin lasten tiedollisen oppimisen teemoiksi äidinkielen ja matematiikan 
tavoitteiden ajallisen saavuttamisen sekä lasten tiedolliset oppimiskokemukset. Tarkaste-
lin lasten äidinkielen ja matematiikan keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Keskeisim-
mät tavoitteet poimin lasten henkilökohtaisten opetussuunnitelmien tavoitelistoista. Kerä-
sin esivalmistelun aikana tekemistäni lasten kronologisista tarinoista todisteet siitä, mil-
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loin kukin lapsi oli saavuttanut tietyn äidinkielen tai matematiikan tavoitteen. Esimerkki 
tällaisesta äidinkielen taulukosta löytyy liitteestä (liite 13). Vertailin lasten tavoitteiden 
saavuttamista kunnan opetussuunnitelmaan, jotta sain selville kunnan opetussuunnitel-
man oppimistavoitteiden ja lasten oppimistulosten vastaavuuden ja oppimisaikataulujen 
erot. Seuraavaksi kirjoitin kuuden lapsen kronologisesti etenevistä tarinoista saamillani 
tiedoilla teemalliset kuvaukset lasten oppimiseen liittyvistä keskeisistä kokemuksista 
kehittämishankkeessa huomioiden lasten lisäksi myös heidän lähiympäristönsä. Teemat 
käsittelivät sekä tiedollista oppimista että sosiaalista kasvua. Teemoja olivat kilpailu, 
oppimisen vastuu, lapsen sosiaalinen kehittyminen itsekkäästä avuliaaksi ja ystävälliseksi 
sekä arasta ”eskarista” koulukaveriksi. Lisäksi esitin kuvaukset esiopetukseen lähtemisen 
vaikeudesta ja oppijasta, jolla on monta roolia.  

Analyysin toisessa vaiheessa jatkoin temaattisella analyysilla. Tutkin, miten 
kehittämishanke onnistui pääsemään tavoitteisiinsa, joita olivat lasten yksilöllisyyden 
korostaminen ja sosiaalisen kasvun tukeminen. Käytin jälleen monien tapausten tai 
teemojen kautta useampia aineistoja, jotta sain tukea tulkinnalleni. Nostin esille niitä 
aineiston tukemia asioita, jotka liittyivät tavoitteena olevaan tutkimukseni teoriaan. 
Analyysin toisessa vaiheessa kokoamani oppimista käsittelevät yksittäiset teemat ja 
asiakokonaisuudet esittelen edellä tekemäni käytännön mukaan tässäkin vasta kolmannen 
analyysivaiheen aikana. 
Analyysin kolmas vaihe tulkitsi edellisessä vaiheessa muodostettujen oppimista määrittä-
vien teemojen tai aihekokonaisuuksien merkitystä kehittämishankkeelle ja 
tutkimusongelmille. Vertasin tuloksia tutkimukseni teoriaan. Sillä tavalla sain selville 
vahvistivatko vai heikensivätkö ne kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tein 
saamistani tuloksista johtopäätöksiä ja yhteenvetoja sekä liitin tulokset aikaisempiin 
tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Kehittämishankkeen oppimista määrittävä, tavoitteiden 
mukainen yksittäinen teema oli lasten turvallisuuden säilyminen ja tavoitteiden saavutta-
mista heikentäviä yksittäisiä teemoja olivat lasten oppimisen arvioinnin puutteellisuus, 
tasoryhmien käytön epäonnistuminen ja lasten eri roolit erilaisissa ympäristöissä. Kehittä-
mishankkeessa tapahtunutta lasten oppimista vahvistavia asiakokonaisuuksia olivat lap-
sen, vanhempien ja opettajan yhteistoiminta sekä lapsen yksilöllisen oppimisen 
tiedostaminen. Lasten oppimista heikentäväksi asiakokonaisuudeksi osoittautui lasten ja 
aikuisten sosiaalisen sopeutumisen vaikeus. Myös oppimista arvioidessani analyysin 
toinen ja kolmas vaihe olivat käytännössä vaikeasti erotettavissa. 



6 Tulokset 

Tulosten esittelyssä arvioin toteutetun yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishank-
keen opetusjärjestelyjä ja lasten oppimista. Arvioinnin kriteereinä ovat kehittämishank-
keen kaksi suoraan lapsiin kohdistuvaa tavoitetta: lasten yksilöllisyyden korostaminen ja 
sosiaalinen kasvu. Ne korostuvat myös vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun tavoit-
teissa. Lisäksi arvioin lasten oppimista käytössä olleen kunnallisen opetussuunnitelman 
tavoitteiden mukaan. 

Käsittelen tutkimustulokset tutkimustehtävien mukaisessa järjestyksessä. Esitän tulok-
set tapaustutkimukseen soveltuvalla tavalla. Ensiksi kuvaan kehittämishankkeen 
opetusjärjestelyjä tutkimalla kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen toimivuutta, jousta-
vuutta ja ajoitusta. Sitten siirryn tarkastelemaan kehittämishankkeen opetusjärjestelyihin 
liittyvien tulosten merkitystä. Seuraavaksi käsittelen lasten oppimista tarkastelemalla 
lasten kehittämishankkeen aikana saavutettujen tiedollisten oppimistavoitteiden ja -
saavutusten vastaavuutta sekä kuvaamalla lasten tiedolliseen oppimiseen ja sosiaaliseen 
kasvuun liittyviä tilanteita ja kokemuksia. Lopuksi tulkitsen lasten oppimiseen liittyvien 
tulosten merkitystä.  

Tällaisessa tulosten esittämistavassa pyrin saavuttamaan selkeyden, jolla lukija kyke-
nee seuraamaan tekemääni analyysia. Tulosten esittelyn tavoitteena on kerronnalla ensin 
”avata” kehittämishankkeen käytäntöä ja vasta sitten esittää syvällisempää tulkintaa. Toi-
saalta kuvausten avulla on lukijan lisäksi mahdollista todeta esi- ja alkuopetuksen käytän-
nön työn tapahtumarikkautta sekä lasten kanssa työskentelyn haasteita ja ongelmia. Sillä 
tavalla käytännön kentältä etäällä oleva lukijakin saa käsityksen yhdistetyn esi- ja 
alkuopetuksen käytännön arjesta kehittämishankkeessa. Toivon tällaisen esittelyn 
helpottavan myös esi- ja alkuopetuksen kentällä työskentelevien lukijoiden tutustumista 
tieteelliseen tutkimukseeni. Juuri kentällä työskentelevät lastentarhan- ja luokanopettajat 
ovat erittäin tärkeä lukijakunta, koska heidän avullaan yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen 
jatkokehittäminen edistyy parhaiten.  
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6.1  Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen toimivuus 

Tässä luvussa tutkin kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen soveltuvuutta arvioimalla 
niiden toimivuutta. Luku tarkastelee tutkimusongelmaa:  

Miten toimivia opetusjärjestelyt olivat? 

Opetusjärjestelyjen toimivuutta kuvaaviksi teemoiksi aineistoista löytyivät: ulkoisten 
puitteiden toimivuus, rakenteellisten ja pedagogisten järjestelyjen toimivuus sekä asenteet 
ja ennakkoluulot. Ulkoisten puitteiden toimivuutta kuvatessani kerron kouluympäristön, 
tilojen, välineiden ja oppimateriaalien soveltuvuudesta kehittämishankkeessa toteutettuun 
yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen. Rakenteellisten järjestelyjen toimivuutta käsittelen 
lukujärjestysten, työaikojen ja henkilöstön käytön toimivuuden avulla. Pedagogisten 
järjestelyjen toimivuudessa ovat arvioinnin kohteena ryhmittelyt, opetus, oppilasarviointi 
sekä kodin ja koulun yhteistyö. Koska ennakkoluuloja ja asenteita esiintyi runsaasti koko 
aineistossa, selostan opetusjärjestelyihin liittyviä ennakkoluuloja ja asenteita omassa 
luvussaan. Lisäksi kerron opetusjärjestelyjen toimivuuteen liittyvistä muutoksista, joita 
kehittämishankkeen aikana tehtiin. 

6.1.1  Ulkoisten puitteiden toimivuus 

Yhteisistä tiloista, välineistä ja oppimateriaaleista oli molemminpuoleista hyötyä. 
Esiopetus hyötyi koulun tiloista, välineistä ja materiaaleista. Lastentarhanopettajan mie-
lestä koulun liikuntatilat ja -välineet olivat koulussa parempia kuin yleensä päiväko-
deissa. Myös esioppilaille iso liikuntasali ja liikuntavälineet olivat mieluisia. Esiopetuk-
sen keittiötä taas käytettiin hyväksi alkuopetuksessakin. Esiluokan kuivauskaappi 
osoittautui erittäin tarpeelliseksi myös alkuopetuksen oppilaille. Kuivauskaappia käytet-
tiin myös ensi- ja toisluokkalaisten vaatteiden kuivaamiseen. Lisäksi alkuopetuksen oppi-
laat ja heitäkin vanhemmat suosivat esiluokkalaisten ulkoiluun liittyviä tavaroita, esimer-
kiksi hiekkaleluja, pulkkia ja liukureita.  

Esiopetuksen tilat, välineet ja oppimateriaalit eivät kuitenkaan olleet kehittämishank-
keen alkaessa kunnolliset eivätkä riittävät. Henkilökunta joutui paneutumaan niiden 
parantamiseen. Esiopetuksen tiloina oli aluksi yksi pieni luokkahuone keittiön ja eteistilo-
jen lisäksi. Kehittämishankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana välipala syötiin 
keittiössä ja luokkahuoneessa. Tiskit tiskattiin käsin. Kun koulu alkoi ensimmäisen 
virallisen toimintavuoden syksyllä, oli esikoulun tilojen aloitustarkastuksessa terveystar-
kastaja kolme päivää aikaisemmin todennut seuraavasti:  

”Keittiön liesituuletin on laittamatta paikoilleen. Astianpesukoneelle on varattu 
paikka ja on sovittu, että se laitetaan, koska se on välttämätön senkin takia, että 
keittiöön ei ole laitettu erillistä käsien pesupaikkaa, kädet joudutaan pesemään 
astioiden pesupaikalla. Siivousvälineiden säilytyskomero on ”alkeellinen”, sillä sii-
vousvälineiden pesu- ja kuivausmahdollisuus puuttuu. Lopuksi todetaan, että tila 
voidaan hyväksyä tilapäisesti toimimaan 15-16 lapsen esikoulu- ja iltapäiväkerhoti-
lana.” (0a)  
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Ensimmäisen virallisen toimintavuoden syksyllä lastentarhanopettaja kyseli vanhemmilta 
patjoja lainaksi esikoulun luku- ja leikkinurkkaukseen, koska rahaa ei patjojen ostami-
seen ollut. Toiminnan alussa esikoulussa ei ollut hyviä leikkitarvikkeitakaan, joten eräs 
luokanopettajista toi esikouluun omien lastensa vanhat legot.  

Esiopetuksen oma tilanpuute korjaantui, kun he saivat toisen luokkahuoneen tilojensa 
yhteyteen. Sen sijaan isot luokkahuoneet esiopetuksen ja koulun puolella eivät soveltu-
neet ollenkaan vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun, vaan olisi tarvittu pienempiä 
työtiloja, joissa pienryhmät olisivat voineet työskennellä. Lisätiloina käytettiinkin ruoka-
laa, aulaa, johtajan huonetta, opettajainhuonetta, opettajien työtilaa ja esiopetuksen keit-
tiötä. Välillä olisi suurryhmää varten tarvittu suuropetustila, johon kaikki esi- ja 
alkuopetuksen lapset ja aikuiset olisivat hyvin sopineet. Suurryhmää käytettäessä isoim-
mankin luokkahuoneen happi tuntui loppuvan kesken, eikä kaikille riittänyt tarpeeksi 
tilaa saati istumapaikkaa. Koulun sali olisi kokonsa puolesta riittänyt hyvin suurryhmälle, 
mutta se oli harvoin vapaana eikä akustiikaltaan oikein sopinut suurryhmäkäyttöön.  

Koulun pihajärjestelyjä ei ollut ajateltu lasten kannalta. Esioppilaiden ja 
iltapäiväkerholaisten oli hankala mennä leikkialueelle leikkimään tai koulun puolelle, 
koska heidän piti kulkea vilkkaasti liikennöidyn autojen parkkipaikan poikki. Varsinkin 
iltapäivisin oli vilkas liikenne, kun taksit hakivat harjaantumisluokkien oppilaita ja van-
hemmat esiluokkalaisia. Tämä hankaluus otettiin vakavasti ja koulussa alettiin suunnitella 
uudenlaista piharatkaisua, jossa autot eivät ajaisi ollenkaan pihan läpi, vaan niille olisi 
oma reitti. Myös koulupihan välineiden ja ympäristön soveltuvuutta ja virikkeellisyyttä 
alettiin pohtia. Vanhempainyhdistys aloitti lähiliikunta-aluehankkeen, joka panosti koulu-
ympäristöön ja sen viihtyvyyteen.  

Kehittämishankkeessa kaivattiin uusia oppimateriaaleja. Esiluokan tullessa koulun yh-
teyteen koululle hankittiin lisää erilaisia pelejä, ja kehityshankkeen aikana niitä hankittiin 
vielä enemmän. Esiopetuksen opetusmateriaalin käytöllä saatiin vaihtelua myös ensi- ja 
toisluokkalaisten opetukseen. Varsinkin erilaiset pelit ja rakenteluun liittyvät tarvikkeet 
osoittautuivat sopiviksi myös alkuopetukseen. Näin kouluopetuksen puolella saatiin uu-
den opetusmateriaalin avulla opetusta leikinomaiseksi ja toiminnalliseksi. Useimmat 
oppilaat olivat erittäin motivoituneita oppimaan pelien avulla. Siitä innostuneina opettajat 
valmistivat myös itse lisää oppimispelejä. Kehittämishankkeen aikana tietokoneet eivät 
vielä olleet kovin suuressa käytössä, koska ensimmäiset koneet tulivat luokkiin 
kehittämishankkeen kolmannen lukuvuoden syksyllä. Luokkien tietokoneita käytettiin 
vain satunnaisesti äidinkielen tai matematiikan opetusohjelmiin. Tietokoneet motivoivat 
ja kiinnostivat oppilaita, mutta niitä pääsi käyttämään vain harvoin, koska joka luokassa 
oli vain yksi tietokone koko luokkaa kohti. 

Monet käytetyt oppimateriaalit osoittautuivat hyvin pian epäkäytännöllisiksi. 
Oppikirjojen käytössä konstruktiivisuuden ja vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
soveltaminen aiheutti ongelmia. Kirjat eivät edistäneet yksilöllistä oppimista, vaan 
ajauduttiin tekemään kirjaa tasatahtia sivu kerrallaan, mikä ei ollut tarkoitus. Joistain 
lapsista oli vaikeaa jättää kirjaan sivuja tekemättä tai tehdä kirjasta sivuja epämääräisessä 
järjestyksessä. Heille rutiininomainen kirjojen tekeminen oli jostakin syystä 
miellyttävämpää. Tasoryhmissä työkirjoista otettujen sopivien tehtävien käyttö oli usein 
mahdotonta, koska osa oppilaista oli jo tehnyt ne. Opettajien olisi pitänyt sitoutua tiiviim-
pään yhteistyöhön opetuksessaan, jotta oppikirjat olisivat soveltuneet käytettäviksi myös 
tasoryhmäopetuksessa. Tunnit menivät oppimateriaalin takia usein takaisin 
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opettajajohtoiseksi ja oppilaiden yksilötyöskentelemiseksi. Lisäksi eri luokkatasojen 
erilaiset kirjat jarruttivat joustavaa oppimista. Opettajille oli kuitenkin työläämpää etsiä 
tai tehdä oppilaille sopivia tehtäviä kuin antaa oppilaiden tehdä tehtäviä omista kirjois-
taan, vaikka niiden tehtävät eivät välttämättä olisi olleet kaikille sopivimpia. 

Varsinkin matematiikan kirjojen käyttö osoittautui pulmalliseksi. Kehittämishankkeen 
ensimmäisenä vuonna päätettiin joillekin esiluokkalaisille antaa ensimmäisen luokan 
matematiikan oppikirjat heti, kun lastentarhanopettaja katsoi heidän kykenevän sen 
tasoisten tehtävien opetteluun. Lasten innokkuus matematiikan kirjojen saamiseen myös 
rohkaisi opettajia. Matematiikan kirjan saaminen tuntui motivoivan kovasti monia 
esioppilaita. Niin menetellen ajateltiin päästävän joustavaan ja yksilölliseen oppimiseen, 
koska lapset saisivat omia kykyjänsä haastavia tehtäviä. Luokanopettajat olivat tyytyväi-
siä, koska he ajattelivat siten pystyvänsä tarjoamaan matematiikassa ensimmäisen ja toi-
sen luokan aikana kullekin entiselle esioppilaalle heidän kykyihinsä sopivampia tehtäviä. 
Esioppilaat tekisivät kirjojen helpoimmat tehtävät silloin, kun ne olisivat heille sopivan 
vaativia. Niin ajateltiin lasten kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan pysyvän korkealla ja 
oppilaiden saavuttavan maksimaalisen tuloksen kykyihinsä nähden. Kirjojen jakaminen 
jo esiluokan aikana aiheutti kuitenkin kilpailua ja pahaa mieltä (ks. 6.5.1). 

Kirjojen tehtävien sijaan opettajat käyttivät usein monisteita. Monisteiden tekeminen 
näytti kyllästyttävän useita lapsia, sillä he olisivat mieluummin tehneet tehtäviä omista 
kirjoistaan. Joskus oppilaat koulun puolella valittivat matematiikan monisteiden ja 
pulmapähkinätehtävien vaikeudesta; oikeantasoisten tehtävien löytyminen ei ollut help-
poa. Opettajista tuntui, etteivät lapset saaneet tyydytystä monisteiden valmistumisesta, 
koska uusia monisteita oli aina tehtävänä. Projektiluontoiset työt näyttivät motivoivan 
lapsia - niissä oli selvä tavoite eli projektin valmistuminen, mikä auttoi lapsia säilyttä-
mään motivaation työhönsä.  

6.1.2  Rakenteellisten järjestelyjen toimivuus 

Rakenteellisten järjestelyjen toimivuudessa tutkin lukujärjestysten, työaikojen ja 
henkilöstön käytön toimivuutta. Niiden arviointi aineiston perusteella oli vaikeaa, koska 
toimivuuden onnistuminen tai epäonnistuminen tuntui olevan persoonakysymys sekä 
lapsilla että aikuisilla.  

Alkuopetuksessa monista lukujärjestyksien vaihtoehdoista huolimatta kaikissa niissä 
oli mukana pitkä tunti, jolloin kaksi oppituntia pidettiin peräkkäin ilman taukoa, ja sen 
jälkeen oli pitkä, puolen tunnin välitunti. Pitkän tunnin ansiona jotkut opettajat pitivät 
kiireetöntä aamupäivää. Pitkän tunnin aikana opettajien mielestä ehti tehdä pitkääkin 
työtä ilman ainaista kiirettä. Parhaimmillaan pitkät tunnit olivat pitkien projektien tai 
muiden töiden teossa (esim. askartelut). Myös muita hitaammilla oppilailla oli aikaa 
suorittaa tehtävänsä rauhassa loppuun, eikä opettajan tarvinnut koko ajan hoputtaa tai 
oppilaan jättää työtään kesken. Opettajien piti kuitenkin olla tarkkana, että pitkä tunti oli 
lapsille mielekäs eikä liian väsyttävä tai raskas. Tuntiin saattoi sisältyä useita vaihtelevia 
toimintajaksoja. Opettajat oppivat toimimaan enemmän oppilaiden ehdoilla eivätkä 
tuijottaneet niin tiukasti lukujärjestykseen. Silloin tehtiin töitä ilman taukoja kun siltä 
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tuntui ja taukoja pidettiin, jos taas ne olivat tarpeen. Joskus jotkut oppilaat pitivät taukoa 
ja osa sai työskennellä. 

Täysin varauksettoman ihastuneita eivät kaikki opettajat olleet pitkään tuntiin, sillä 
jotkut opettajat kaipasivat pientä levähdystaukoa tuntien välille sekä oppilaiden että 
itsensä kannalta. Myös eräs opettaja piti tärkeänä nähdä koulun muita opettajia, joiden 
kanssa ei paljon ollut yhteisiä välitunteja. Päivällä syötiin aikataulullisesti ”liukuvasti” 
ruokasalin pienuuden takia, joten koko koulun opettajien yhteisiä välitunteja oli ruokailun 
takia vasta myöhemmin iltapäivällä. Silloinkin liikuntatuntien, kuvaamataidon tai käsi-
työn kaksoistuntien takia ei välttämättä kaikki opettajat olleet välitunnilla paikalla. 
Varsinkin johtavassa asemassa olevat opettajat pitivät koulun opettajien yhteisiä välitun-
teja tärkeinä henkilökunnan yhteisten asioiden hoitamiseksi. 

Pitkät välitunnit koettiin erittäin myönteisesti. Oppilaat pitivät pitkistä välitunneista ja 
he usein kyselivät, milloin on pitkä välitunti. Pitkällä välitunnilla oppilaat ehtivät leikkiä 
ja pelata, kun taas lyhyellä viidentoista minuutin tauolla lapset pääsivät juuri leikkimään, 
kun piti jo lopettaa. Leikit eivät ehtineet kunnolla alkamaankaan, kun piti jo palata sisälle. 
Varsinkin talvisin pienillä oppilailla jo pukeminen kesti niin kauan, että välitunti oli pit-
källä, ennen kuin he ehtivät ulos. Ruokailun yhteydessä pidettävä pitkä välitunti koettiin 
niin hyväksi, että se säilyi lukujärjestyksissä ensimmäisen lukuvuoden keväästä asti. Osa 
lapsista piti ruokailuun sijoitetusta pitkästä välitunnista, koska oppilaiden syöminen ei 
kestänyt kauan, joten he ehtivät ulkoilla jopa enemmän kuin siihen varatut puoli tuntia. 
Toisaalta monilla oppilailla oli kiire pitkälle välitunnille, joten ruokaileminen muuttui 
kiireiseksi. Ruoka hotkaistiin nopeasti tai otettiin mahdollisimman vähän syötävää, jotta 
olisi ehditty nopeasti ulos. Ulkoileminen häiritsi siis joidenkin ruokailemista. Ruokahet-
ken opetuksellisuus häiriintyi. Ruokatavat ja -kulttuuri joutuivat koetukselle. Jotkut van-
hemmat pitivät jo kymmeneltä tapahtuvaa ruokailua turhan aikaisena, koska silloin lapset 
olivat heidän mukaansa iltapäivisin niin nälkäisiä, että söivät turhankin runsaan välipalan 
kotiin päästessään. Runsas välipala taas aiheutti sen, että iltaruoka ei sitten maistunut-
kaan. Toiset vanhemmat taas olivat aikaiseen ruokailuun tyytyväisiä, sillä heidän lapsil-
leen ei aamuisin aamupala oikein maistunut, joten vanhemmat pitivät hyvänä sitä, että 
lapsi saa aikaisin syödä oikeaa ruokaa, jotta jaksaa opiskella. Välipalanhan monet söivät-
kin iltapäivähoidossa, joten siitä ei osa vanhemmista kantanut huolta. Myös opettajille, 
joiden päivä oli pitempi kuin pienten oppilaiden, aikaisin nautittu lounas ei ollut kovin 
mieluisa, koska nälkä alkoi vaivata viimeisillä tunneilla. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä lukuvuonna oppilaat söivät vielä koululuokissa, 
mutta toisen lukuvuoden kuluessa päästiin syömään ruokasaliin. Esiopetuksessa 
lukujärjestyksien muutokset koskivat lähinnä ruokailun tai eri-ikäisten lasten ryhmätun-
nin sijoittamista. Välillä esiluokkalaiset söivät omana ryhmänään ja välillä kotiluokkansa 
kanssa. Lastentarhanopettaja piti käytännöstä, jossa esioppilaat ruokailivat ensi- ja 
toisluokkalaisten kanssa eivätkä omana ryhmänään, koska silloin lapset tutustuivat 
paremmin ja helpommin ruokailun käytäntöihin ja isommat olivat mallina ruokailussa. 
Ruokailussa esiintyi molemminpuoleista ihailuakin. Omana ryhmänään esiluokkalaiset 
söivät silloin, kun haluttiin säästyä monelta pukemis- ja riisuuntumishetkeltä. Joskus 
lukujärjestysten takia kannatti esiluokkalaisten käydä ensin syömässä ja mennä suoraan 
syömästä eri-ikäisten lasten tunnille, jottei heidän tarvinnut uudestaan pukeutua ulos. 
Ruokailussa esiluokkalaiset oppivat hyvin koulun tavoille. Ruokaileminen koulussa sujui 
rutiinilla heidän aloittaessaan ensimmäistä luokkaa. Ruokailutilanteissa korostui isompien 
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oppilaiden näyttämä malli. Esikoululaiset oppivat pian toimimaan ruokailussa niin kuin 
isommat.  

Esiluokkalaisten päivät eivät välttämättä olleet sopusointuisia, koska lukujärjestyksiä 
ei voinut sovittaa kolmen eri-ikäisten lasten ryhmän mukaan. Siksi joillakin esioppilailla 
saattoi olla esimerkiksi kaksi eri kuvaamataidon tuntia samana päivänä. 

Kehittämishankkeessa pyrittiin henkilökunnan monipuoliseen käyttöön. Se ei aina on-
nistunut, vaan varsinkin iltapäivisin koulun puolella koettiin työvoimapulaa, ja esiopetuk-
sessa aikuisia oli ajoittain liikaakin. Luokanopettaja kertoi näin: 

”Tuntuu, että välillä henkilökuntaa on esiopetuksen puolella paljon ja koulun puo-
lella isoissa ryhmissä tarvitaan kipeästi apua (esim. käsityötunneilla). Miksi luokan-
opettajan pitää pärjätä alkuopetuksen yhdysluokassa kahdenkymmenen oppilaan 
kanssa, kun esiopetusryhmässä on samanaikaisesti kolme aikuista pienemmässä 
ryhmässä? Alkuopetuksen oppilaat eivät ole loppujen lopuksi kuin vuoden tai kor-
keintaan kaksi vuotta vanhempia kuin esioppilaat. Vaikka mulla on käsitöissä vain 
puolet oppilaista, niin silti niillä tunneilla hiki tippuu!” (oh) 

Lastentarhanopettajakin huomasi henkilöstön ajoittaisen heikon sijoittumisen esi- ja al-
kuopetuksessa. Lastentarhanopettaja kiteyttää kehittämishankkeessa työskennellyn 
opettajan työn hyviä ja huonoja puolia seuraavasti:  

”Minusta oli mukavaa 0-1-2- tunneilla ohjata itsekin ryhmää, eikä olla vain sivusta-
seuraaja. Kyllä opettajien työmäärä on huikea, kun siihen on suunnittelut päälle. 
Toisaalta huomasi, että apua olisi tarvittu 1-2 luokkien tunneillakin enemmän.” 
(hkl) 

Kehittämishankkeen toisen lukuvuoden keväästä lähtien saatiin tarvittaessa iltapäivisin 
lisäapua koulun puolelle yhdestä esikoulun aikuisesta, koska silloin esiluokkalaiset 
ulkoilivat, joten ulkona selvittiin lastentarhanopettajan mielestä vähemmälläkin 
henkilökunnalla. Niin päästiin henkilökunnan järkevämpään käyttöön, mutta vain yksi 
alkuopetusluokka vuorollaan hyötyi tästä käytännöstä, eikä sitä noudatettu kovin 
säännöllisesti. Perhepäivähoitajan mielestä myös iltapäivähoidossa olisi välillä tarvittu 
enemmän aikuisia, mutta siihen eivät resurssit riittäneet. 

Opettajat vaihtoivat keskenään tunteja sen mukaan, mihin he olivat erikoistuneet tai 
mitkä aineet heitä kiinnostivat. Opettajat kokivat työnsä mielenkiintoisemmaksi saades-
saan opettaa heitä kiinnostavia aineita tai aineita, johon he olivat erikoistuneet. Siten kun-
kin opettajan vahvuusalueet saatiin käyttöön. Esi- ja alkuopetuksessa opettajuus vaatii 
monen aineen hallitsemista, joten kaikkien kykyjen hyödyntäminen helpotti työskentelyä.  

Kahden aikuisen työskentely luokassa oli uusi asia. Siihen opettajien täytyi sopeutua. 
Toisaalta se helpotti opettajan työtä, mutta toisaalta hankaloitti. Aluksi tuntia vetävä opet-
taja saattoi jännittää toisen aikuisen läsnäoloa. Se oli outoa, koska opettaja oli tottunut 
siihen, että luokassa oli tunnilla vain lapsia. Varsinkin lastentarhanopettajan läsnäolo luo-
kassa toi paineita luokanopettajille ja päinvastoin. Tilanteeseen tottuminen vei aikansa. 
Kaksi aikuista luokassa antoi paljon positiivista hyötyä, kun tunnin suunnittelija osasi 
käyttää sen hyödyksi. Oli luotettava myös muiden kuin opettajankoulutuksen saaneiden 
aikuisten kykyyn työskennellä luokassa. Siihen eri henkilöillä oli eri valmiudet. Opettajat 
ottivat sen huomioon suunnitellessaan tunteja, koska lastentarhanopettaja kertoi palave-
reissa, kuka tulee kulloinkin luokkiin avustamaan. Luokanopettajalle oli outo tilanne olla 



 96

luokassaan avustajana lastentarhanopettajan vetäessä tuntia. Tällöin opettajalle tarjoutui 
usein tilanteita havainnoida luokkaansa tai antaa yksilöllistä aikaa joillekin lapsille. Mah-
dollisuuksia erilaisiin toteutuksiin oli monia. Jos luokan työskentely ei jolloinkin vaatinut 
kahta aikuista paikalle, oli toisella aikuisella tunnin aikana harvinaista aikaa tehdä 
esimerkiksi omia suunnitteluun tai arviointiin liittyviä töitään. Joskus hän saattoi avustaa 
jotakin toista ryhmää. Oli hyvin persoonakohtainen asia, miten kehittämishankkeessa 
työskenteleviä aikuisia pystyttiin hyödyntämään.  

Yhteistyö opettajien kesken oli haastavaa. Opettajilla oli erilaisia mielipiteitä samoista 
asioista. Toinen opettaja saattoi tehdä eri tavalla töitä kuin toinen. Joskus vaikeasti 
ratkaistavia asioita tai pahasti mielipiteitä jakavia asioita jätettiin ratkaisematta. Se häi-
ritsi yhteistyötä. Opettajat eivät aina viitsineet kertoa kaikkien tiimissä työskentelevien 
kuullen tiettyjä asioita, vaan joistakin asioista puhuttiin kahdenkeskisissä keskusteluissa. 
Ei haluttu olla ”vastarannankiiskejä”. Kehittämishankkeessa toimimista varten oli kerran 
viikossa palaveri, joka oli erittäin tarpeellinen. Opettajista tuntui, että ilman sitä ei olisi 
käytäntö toiminut. Oli todella tarpeellista kokoontua rauhassa yhdessä suunnittelemaan ja 
pohtimaan aikana, jolloin lapset eivät olleet vastuulla tai keskeyttämässä. Lasten aikana 
ei aikuisilla ollut mitään mahdollisuutta suunnitella tai keskustella. Kuitenkin aikaa myö-
ten huomattiin ja tiedostettiin, että palaveriaika kului pääasiassa vain käytännön asioiden 
suunnittelemiseen eikä aikaa ollut tarpeeksi itse kehittämishankkeen arvioimiseen eikä 
kehittämiseen. Muutamaa opettajaa se suorastaan ahdisti: 

”Tämähän on kehittämishanke, eikö meidän siis pitäisi tätä jotenkin arvioida, kehit-
tää ja muuttaa.” (oh) 

Kehittämishankkeen loputtua kaikki alkuopetuksen opettajat vaihtuivat noin vuoden si-
sällä koulun- ja työtehtävienvaihdoksista sekä äitiyslomista johtuen, joka vaikutti suuresti 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen käytäntöihin.  

”Yhteistyölle oli ikävä kolaus kaikkien alkuopettajien vaihtuminen. [Uusille opetta-
jille] juju ei ollut selvää, he kokivat sen [yhteistyön] vain taakaksi.” (hkl) 

Kehittämishankkeessa työskentelevien luokanopettajien sitoutuneisuutta kuvaa hyvin 
lastentarhanopettajan edellä oleva kokemus siitä, mitä tapahtui, kun kaikki alkuopetuksen 
opettajat vaihtuivat. 

6.1.3  Pedagogisten järjestelyjen toimivuus  

Pedagogisten järjestelyjen toimivuuden arvioinnin aiheina ovat ryhmittelyt, opetus, oppi-
lasarviointi ja kodin ja koulun yhteistyö. 

Ryhmittelyt. Erilaisia ryhmittelyjä käytettiin pedagogisin perustein. Ryhmittelyistä eni-
ten puhuttivat tasoryhmät. Niiden toiminta ei sujunut tavoitteiden mukaisesti. Ongelmia 
oli paljon. Tasotuntien määrästä ja paikasta oli erimielisyyttä. Aluksi pidettiin joka tiistai-
aamu yksi äidinkielen tasotunti, ja heti seuraavalle tunnille vaihdettiin matematiikan 
tasoryhmiin. Tämä oli sekä lapsille että aikuisille sekava järjestely, koska jotkut lapset 
joutuivat pahimmillaan vaihtamaan luokkaa kaksi kertaa siirtyessään tasoryhmäänsä. 
Aamuisin ei tuntien välillä yleensä pidetty välituntia, joten ryhmien vaihdot vähensivät 
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työskentelyaikaa. Siksi äidinkielen ja matematiikan tasotunnit alettiin pitää aina peräk-
käin tiistaisin ja keskiviikkoisin. Siten lasten siirtymistä eri paikkaan saatiin vähennettyä 
puolella. Opettajista oli myös mukavaa keskittyä vain yhteen aineeseen kaksi tuntia 
kerrallaan, jolloin voitiin tasotunnilla toteuttaa jokin enemmänkin aikaa vievä projekti.  

Lasten oppimateriaalien ja -välineiden kuljetus tasotunneille tuotti ongelmia. Saman 
aineen tasotuntien pitäminen peräkkäin samana päivänä helpotti myös tätä ongelmaa. 
Hankaluus otettiin haasteena huolellisuuteen oppimisessa. Yritettiin korostaa, että kunkin 
oppilaan tuli itse huolehtia omista tavaroistaan. Koko ajan oli tasotunneilla kuitenkin lap-
sia, jotka olivat unohtaneet osan oppimateriaaleistaan tai -välineistään omaan luokkaansa. 
Vihkojen tai kirjojen hakijoita oli tuntien aikana useita. Tasotunneilla annettujen läksyjen 
tekeminen osoittautui myös vaikeaksi, koska tarkistaminen ei ollut helppoa.  

Koska tasotunnit pidettiin perättäisinä päivinä, joistain opettajista oli hankalaa, että he 
näkivät omia oppilaitaan liian vähän aikaa. Tasotunnit vähennettiin kehittämishankkeen 
toisena lukuvuonna keväällä matematiikan osalta vain yhteen tuntiin viikossa, koska 
opettajat kokivat menettävänsä tuntuman omien oppilaittensa matematiikan osaamiseen. 
Matematiikan tunteja ei ollut kuin kolme viikossa, joten kun kaksi tuntia meni tasotuntei-
hin, ei oma opettaja nähnyt kaikkia omia oppilaitaan kuin kerran viikossa matematiikkaa 
opiskelemassa.  

Luokanopettajilla oli vaikeuksia omaksua tiimityöskentelyn vaatimaa yhteisvastuulli-
suutta varsinkin tasoryhmiin liittyen. Opettajien sitoutuminen omiin oppilaisiinsa oli 
vahva. Se näkyi vastuussa omien oppilaiden oppimiseen. Opettajat halusivat olla tietoisia 
oppilaidensa oppimisprosessista. Välillä joku opettajista ei tasotunteihin liittyen noudatta-
nut sovittuja ohjeita tai oli käsittänyt jonkin asian väärin, mikä vaikeutti toimintaa. Eräs 
luokanopettaja koki ahdistavaksi lukea omien oppilaidensa tuloksia erityisopettajan kai-
kille alkuopetuksen oppilaille teettämän sanelun yhteisestä tuloslistasta: 

”Vertasin heti tuloksia rinnakkaisluokkien tuloksiin ja koin olevani huonompi opet-
taja, jos omien oppilaitteni tulokset eivät olleet niin hyviä kuin toisten. Oli kova 
tarve selitellä tuloksia ja kysellä niistä lukiopettajalta, vaikka hän ei näyttänyt ole-
van huolissaan. Minulla heräsi epäilys, olisinko osannut yksin opettaa niin, että 
olisi saatu paremmat tulokset, koska tunsin kuitenkin omat oppilaani ja heidän ky-
kynsä ja heikkoutensa parhaiten.” (oh)  

Suurin osa lapsista viihtyi tasoryhmissä. Osalle lapsista se oli odotettua vaihtelua. Löytyi 
kuitenkin muutama, joille tasotunneille lähtö ei ollut helppoa. Tuttu pulpetti, luokka ja 
opettaja olisivat olleet mukavampia. Yksi lapsi ahdistui toisen opettajan tarkemmasta 
läksyjen tarkistamistavasta. Hän pelkäsi unohtavansa tehdä läksyt. Opettajista oli vaikeaa 
tietää raja, miten paljon pystyi vaatimaan aralta lapselta. Oppilaat eivät tunteneet niin 
hyvin muita opettajia, eikä vieras opettaja tuntenut tarpeeksi hyvin kaikkia oppilaita. 
Tapojen tunteminen puolin ja toisin olisi ollut erittäin tärkeää pienillä oppilailla. Vaihte-
lua haluavat lapset kokivat, että oli jännittävä päästä opiskelemaan johonkin toiseen luok-
kaan ja vieraammalle opettajalle. Jotkut oppilaat kokivat tasotunnit työläämpinä kuin 
tavalliset tunnit. Niillä tunneilla tehtiin kunnolla työtä, koska ne oli suunniteltu tarkem-
min kohdejoukkoa ajatellen. Tasotunnit olivat asiapitoisempia kuin tavalliset tunnit, 
koska tarkoitus oli antaa mahdollisimman yksilöllistä opetusta oppilaille, sillä ryhmä oli 
homogeenisempi kuin tavallisesti. Tasoryhmistä puuttui osaamistason molemmat ääri-
päät, jotka ovat tavallisessa luokassa. Luokanopettajista oli helpompaa opettaa esimer-
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kiksi lukemista kerrankin ryhmälle, jossa joko osattiin jo lukea tai ei. Eräs luokanopettaja 
kertoi näin: 

”Itse koin tasoryhmien opettamisen mukavaksi, kun tuntui, että kerrankin oli homo-
geenisempi ryhmä. Kuitenkin oppilaantuntemus oli selvästi huonompi, joten lapset 
välillä oudoksuivat ja jännittivät toisiaan, uutta ryhmää ja opettajaakin. Kukaan 
opettajista ei valittanut siitä tasoryhmästä, jota opetti, mutta uutta ryhmää jaettaessa 
otimme huomioon sen millaista ryhmää opettaja oli edellisellä jaksolla opettanut. 
Yritimme olla tasapuolisia.” (hko)  

Opetusryhmien suuri koko oli ongelma koko kehittämishankkeen aikana. Tasotuntien 
tarkoitus oli antaa yksilöllisempää opetusta tiedollisesti homogeenisemmän ryhmän ansi-
osta. Tasoryhmässä saattoi kuitenkin olla kaksikymmentä oppilasta, joten kovin 
homogeeninen ei tasoryhmäkään ollut.  

Esiluokkalaisten ja lastentarhanopettajan osallistuminen tasotunneille ei onnistunut 
niin hyvin kuin oltaisiin haluttu. Koulun tasotuntien aikaan ei esiluokassa välttämättä aina 
ollut samoja aineita kuin koulun puolella, mikä heikensi lasten siirtymistä esiluokasta 
tasoryhmään koulun puolelle ja päinvastoin. Esioppilaiden osallistuminen tasotunteihin 
oli vapaaehtoista, koska haluttiin kunnioittaa lapsen omaa tuntemustaan siitä, onko hän 
halukas siirtymään eri luokkaan outoon tasoryhmään. Haluttiin pitää oppimisympäristö 
turvallisena. Esioppilaan valintavaihtoehdot olivat usein melko epäreiluja. Tiistaiaamui-
sin esiluokan puolella saattoi olla askartelua, kun olisi saanut siirtyä tasoryhmään. 
Lastentarhanopettaja muutti esiopetuksen lukujärjestystä välillä sopivammaksi koulun 
puolen kanssa. Esimerkiksi ”20.1. (kehittämishankkeen kolmantena lukuvuonna) 
lastentarhanopettaja vaihtoi maanantaille matematiikan ja käsityöt, jotta sai tiistaiaamuun 
äidinkielen ja kuvaamataidon, koska halusi lähettää tiistaina koulun puolelle oppilaita 
äidinkielen tasoryhmään.” (opk) Lastentarhanopettaja piti esioppilaille tärkeänä mahdolli-
suutena saada äidinkielen tai matematiikan opetusta tasoryhmissä koulun puolella. Hän 
oli huolissaan joidenkin oppilaiden omien kykyjensä mukaiseen opiskeluun pääsystä 
esiluokassa, koska tiedollisen oppimisen tasoerot lapsiryhmässä olivat suuria. Hän piti 
tasotunteja tarpeellisina: 

”Tasotunteja tarvittaisiin vieläkin. Ryhmien muodostaminen lasten kehitystason 
mukaan helpotti työtä.” (hkl) 

Lastentarhanopettaja ei kuitenkaan sitoutunut tasoryhmien toimintaan täysin, koska hän 
välillä kertoi unohtaneensa tasotunnit, kun häneltä tiedusteltiin, eivätkö tietyt lapset 
halunneet tulla tasoryhmään. Esiopetusluokan toiminta yhtenä tasoryhmänä ei toiminut 
koko kehittämishankkeen aikana. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen raja näkyi. Luo-
kanopettajat kokivat, ettei kouluopetuksessa olevaa lasta voi päästää alemmalle tasolle. 
He eivät lähettäneet luokastaan yhtään lasta tasoryhmään esiluokkaan. Perusopetuksen 
tavoitteet sitoivat opettajia. Esteeksi tuntui tulevan ajatus, ettei esiluokassa opiskella kun-
nolla äidinkieltä tai matematiikkaa. Tiedostettiin paineet lasten lukemaan ja laskemaan 
oppimisesta. Myös vanhempien reaktioita pelättiin. Esioppilaiden tuleminen kouluun oli 
vanhemmissa herättänyt pelkoa alkuopetuksen tiedollisen opetuksen tason laskemisesta. 
Toisaalta myös lastentarhanopettaja antoi vaikutelman, että hän pitää esiopetuksen puo-
lella vain alkeisiin liittyvää äidinkielen tai matematiikan opettelua. Hän pelkäsi 
esiopetuksesta tulevan liian koulumaista kouluympäristössä. Vanhemmat näyttivät olevan 
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tyytyväisiä, että heidän esioppilaansa sai opiskella välillä tasoryhmissä. Sitä ei pidetty 
pahana. Tästä ongelmasta puhuttiin opettajien kesken, mutta sitä ei saatu toimimaan. Eräs 
luokanopettajista kuvaa asiaa näin: 

”Oliko paremminkin rohkeutta vetää ylöspäin taitavia kuin päästää heikkoa alas-
päin? Vaihtotunneille (=tasoryhmään) ainakin tuli esiluokalta taitavia oppilaita, 
mutta koko kehittämishankkeen aikana en muista yhtäkään ykkösluokkalaista, joka 
olisi mennyt esiluokkaan opiskelemaan omaa tasoaan esiluokkalaisten kanssa. Kui-
tenkin joitakin sellaisia ykkösluokkalaisia olisi voinut ainakin syksyllä löytyä.” 
(hko). 

Kehittämishankkeen viimeisen lukukauden alkukeväästä päätettiin pitää enää vain 
äidinkielessä tasotunnit, ja matematiikan tasotunnit jätettiin kokonaan pois. Loppuke-
väästä vähennettiin äidinkielen tasotunnitkin vain yhteen tuntiin viikossa, mutta joka 
viikko ei sitäkään enää toteutettu. Suurin syy tasotuntien vähentämiseen oli 
oppilaantuntemuksen heikkous, joka huolestutti osaa opettajista. Myös muut edellä kerro-
tut kokemukset vaikuttivat tasotuntien vähittäiseen vähentämiseen. 

Eri-ikäisten lasten ryhmätunnit koettiin yleensä positiivisiksi. Esioppilaiden 
työskentelemistä luokassa turvasi tutun aikuisen mukaan tulo. Varsinkin taito- ja taideai-
neet, kuten musiikki ja kuvaamataito, olivat erittäin sopivia aineita eri-ikäisten lasten 
ryhmien tunneiksi, sillä niissä eri-ikäisyys oli rikkaus. Myös musiikkiliikunta toiminnalli-
suutensa takia oli helppo toteuttaa. Lapset tuntuivat viihtyvän. Äidinkielen tunti sijoitet-
tiin joka luokassa perjantaihin ja sitä pidettiin yleensä jonkinlaisena satutuntina, joka 
toimi myös hyvin. Tuntien suunnittelua ei näissä aineissa koettu vaativaksi eikä enemmän 
aikaa vieväksi kuin ennen. Eri-ikäisten lasten ryhmien ansiosta esioppilaat tulivat tunte-
maan oman tulevan opettajansa erittäin hyvin ja tutustuivat osaan tulevista 
luokkakavereistaan. Myös koulun tilat ja tavat tulivat tutuiksi.  

Ympäristöoppi oli aineena opettajien mielestä muita haasteellisempi. Sen suunnittelu 
vei enemmän aikaa. Ainakin, jos halusi tuntiin mukaan oppilaiden välistä 
yhteistoiminnallisuutta, oli suunnittelu sitä vaativampaa. Oppilaiden välinen 
yhteistoiminnallisuus oli huomattavasti heikompaa noissa muissa aineissa kuin 
ympäristöopissa. Ainakin kuvaamataito oli voittopuolisesti yksilötyötä, vaikka ryhmä- ja 
parityötäkin käytettiin silloin tällöin. Ympäristöopissa oli luontevaa käyttää asian käsitte-
lyssä eri-ikäisistä koostuvia pareja tai ryhmiä. Myös tutkiva ja ongelmakeskeinen oppimi-
nen sekä projektityöskentely sopivat hyvin ympäristöoppiin. Näiden työtapojen avulla 
saatiin oppilaat toimimaan yhdessä sekä aktiivisesti osallistumaan. Myös oppilaat 
innostuivat sellaisista tunneista, ja opettaja koki onnistumisen elämyksiä. Palautetta kotoa 
saatiin myös usein juuri tuon tyyppisiltä tunneilta. Esimerkiksi matematiikan geometrian 
projekti, tupakkavalistus-projekti ja ilman tutkiminen olivat tunteja, joista tuli positiivista 
palautetta kodeista asti.  

Sosiaaliset työtavat kuten pari- tai ryhmätyöskentely korostuivat eri-ikäisten lasten 
ryhmiä käytettäessä, jolloin ikäjakauma oli suurimmillaan. Yleensä aikuinen vaikutti 
parien tai ryhmien muodostamiseen, jotta työskentely toimisi odotetulla tavalla. Oli erit-
täin tärkeää, että opettaja tai joku muu aikuinen käytti oppilaantuntemustaan miettiessään 
sopivia pareja tai ryhmiä aina kyseessä olevaan toimintaan.  

Esiluokkalaisille katsottiin sopivimmaksi työskennellä korkeintaan yksi tunti päivässä 
omassa kotiluokassaan eri-ikäisten lasten ryhmässä. Myös suurempia tuntimääriä yritet-
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tiin toteuttaa, mutta siitä luovuttiin pian. Jos esikoululaiset olivat koulun puolella kaksi 
tuntia päivässä, jäi sekä heidän että isompien oppilaiden omaan toimintaan liian vähän 
aikaa. Koska tasotunnit veivät koulun puolella viikosta kaikilta oppilailta kaksi aamupäi-
vää, tunsi eräs opettaja, että niinä päivinä ei esioppilaiden tulo olisi ollut välttämätöntä. 
Rauhallinen työskentely omassa perusryhmässä tuntui jäävän liian vähäiseksi.  

Joskus eri-ikäisten lasten tunnit eivät olleet hyödyllisiä vuorovaikutuksellisesta 
näkökulmasta, vaikka vuorovaikutuksen lisääminen eri-ikäisten kesken oli niiden pääta-
voite. Tunnit ajautuivat jokaisen luokkatason omaan toimintaan. Esiluokkalaiset esimer-
kiksi tekivät omassa pöydässään omaa äidinkielen monistettaan, ensimmäisen luokan 
oppilaat harjoittelivat kirjaimien kirjoittamista ja toisen luokan oppilaat kirjoittivat omia 
juttuja. Silloinkaan ei tunti mennyt hukkaan, vaan työskentely hyödytti muita tavoitteita. 

Opetus. Toiset opettajat eivät muuttaneet tapaansa opettaa kovinkaan paljon, kun taas 
toiset muuttivat. Usein opettajat huomasivat tunnin menevän saman vanhan kaavan mu-
kaan, eikä konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä ollut jälkeäkään. Omaa käytöstä ja 
tapoja tuntui olevan erittäin vaikea muuttaa. Vaikka ajatuksissa oli selvänä se, mihin 
pyrittiin, ei sen toteuttaminen käytännössä ollut helppoa. Usein käytännössä vaadittiin 
opettajalta eri tilanteissa nopeaa reagointikykyä ja oivallusta, jotta saatiin toteutettua 
tavoitteena olevan oppimiskäsityksen mukaista oppimista. Osa opettajista vähitellen 
hyväksyi ja tottui lasten etenemiseen omassa tahdissaan. Tavallaan opettajien oli luovut-
tava pitämästä huolta opiskeltavien asioiden järjestyksestä. Opettajien oli tunnistettava, 
kuka lapsista ei pystynyt vastaamaan töistään vaan tarvitsi opettajan kontrollia enemmän. 
Opettajat eivät enää hallinneet täysin opetettavia asioita, koska yllättäen saattoi tulla 
tilanteita, jolloin kannatti keskittyä käsittelemään tiettyä uutta aihetta tai asiaa. Tällainen 
opiskelu vaikutti myös opettajien tuntien valmisteluun. Opettajien oli valmistauduttava 
monen pienen opetustuokion pitämiseen lasten opiskellessa eri asioita yhtä aikaa. Opetta-
jien aikaa meni paljon lasten osaamistasoon perehtymiseen. Heidän oli yritettävä pysyä 
ajan tasalla. Se tuntui opettajista ajoittain vaikealta. He olisivat tarvinneet enemmän aikaa 
ja välineitä, joilla olisi pystytty kontrolloimaan lasten osaamistasoa. Yksi luokanopettaja 
kuvasi yritystä soveltaa konstruktivistista oppimiskäsitystä ja vuosiluokkiin sitomatonta 
opiskelua näin: 

”Pidin lyhyitä opetustuokioita pienille ryhmille tai annoin henkilökohtaista opetusta 
yksittäiselle oppilaalle. Koko luokkaa koskevia opetustuokioita pidin vain lähinnä 
taide- ja taitoaineissa, mutta äidinkielessä ja matematiikassa tuskin koskaan. Valit-
sin oppilaat opetustuokioiden pienryhmiin oppilaan osaamisen perusteella enkä 
välittänyt siitä, oliko oppilas ykkös- vai kakkosluokkalainen.” (oh) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen siirtäminen opetukseen yhdessä vuosiluokkiin sito-
mattoman opetuksen kanssa ei ollut helppoa. Konstruktivistisuus vaatii oppijan aktiivi-
suutta ja opettajajohtoisuudesta luopumista. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu vaatii lap-
sen yksilöllisen etenemisen sallimista ja henkilökohtaisten tavoitteiden kunnioittamista. 
Niiden yhdistäminen voi helposti johtaa opetuksesta luopumiseen. Jos opettaja halusi 
antaa jokaiselle oppilaalle sopivan haastavia tehtäviä, hän ei voinut teettää kaikilla sa-
moja tehtäviä yhtä aikaa oppikirjan mukaan edeten. Matematiikan opiskelussa matematii-
kan kirjoja käytettiin niin, että oppilaat tekivät kirjoistaan kukin niitä tehtäviä, jotka 
opettajat arvelivat soveltuvan hänen osaamisen tasoonsa. Silloin olisi ollut helppoa luo-
pua kokonaan opetustuokioista ja lasten oppimisen kontrollista ja tyytyä siihen, että oppi-
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laat vain täyttäisivät kirjojaan itsenäisesti. Niin oli varmasti tapahtunut eräälle vuosiluok-
kiin sitomatonta opetusta soveltaneelle opettajalle:  

”Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen soveltamista oli hyvin erilaista. Koulutuk-
sessa ollessani eräs vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ohjaava opettaja kertoi, ettei 
pidä oppilaille ollenkaan opetustuokioita matematiikassa. Hän kertoi: Kyllä ne 
(=lapset) tullee kyssyyn, jos ne ei ossaa. En minä opeta…” (oh) 

Kehittämishankkeessa luokanopettajat pyrkivät tiukkaan oppimisen kontrolliin, jotta 
olisivat osanneet tukea lasten oppimista. Matematiikan kirjoja käytettäessä jotkut opetta-
jat merkitsivät lasten kirjoihin myös tietyt kohdat, jolloin oli pakko tulla opettajan luokse. 
Viimeksi mainituissa kohdissa opettajat usein teettivät matematiikan formatiivisen ko-
keen saadakseen selville, hallitsiko lapsi juuri tekemänsä matematiikan alueen vai ei. 
Luokissa käytettiin laskujen tarkistuspisteitä, joten lapset itse tarkistivat laskemansa las-
kut ennen kuin saivat siirtyä seuraaviin tehtäviin. Välillä luokanopettajat tarkistivat 
pistokokeina, miten hyvin lapsi oli tehtäviään tarkistanut. Opettajat tarkistivat myös 
lasten tunnilla tekemiä tehtäviä, jotta he saivat käsitystä siitä, miten hyvin lapset osasivat. 
Läksyjä ei lapsi itse yleensä saanut tarkistaa, vaan ne tarkistivat opettaja tai luokan 
järjestäjinä toimivat lapset.  

Lastentarhanopettajalla ei tuntunut olevan ongelmia omien opetuskäytäntöjensä suh-
teen. Hän jatkoi työtään koulun esiopetuksessa aikaisemmasta työstään päiväkodissa saa-
mallaan kokemuksella. Luokanopettajat ihailivat hänen monipuolista osaamistaan ja 
tuntejaan, joilla eri-ikäiset lapset viihtyivät.  

”En halunnut tehdä esiluokasta koulua. Tarjosin monipuolista toimintaa leikinomai-
sen opetuksen avulla, koska esioppilaan oppiminen tapahtuu parhaiten tekemällä. 
Omatoimisuuden vaatimusta kannatettiin tietyssä määrin, joten esioppilaat opetteli-
vat huolehtimaan omista tavaroistaan, ottamaan itse ruokaa, pukemaan itse, asioi-
maan vessassa itse, siivoamaan itse jälkensä jne. Toimintasuunnitelman aiheet oli-
vat pääsääntöisesti samat kuin koulun puolella. Innostimme lapsia tutkimiseen ja 
töiden tekemiseen. Pidin tärkeänä iloisuutta, turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta. 
Oppimisessa aikuinen oli ohjaaja, joka ei heti kerro oikeaa vastausta, vaan antaa 
lapsen miettiä. Tärkeimpinä tavoitteita esioppilaille olivat keskittymisen ja 
sosiaalistumisen taidot.” (hkl) 

Oppilasarviointi. Koulun puolella arvioinnin uudistamisella onnistuttiin saamaan lapsi ja 
hänen vanhempansa mukaan arvioimaan lapsen oppimista ja joidenkin kohdalla myös 
sitoutumaan paremmin vastuun kantamiseen oppimisesta. Arvioinnista saatiin monipuoli-
sempi pelkän opettajan todistusarvioinnin sijaan.  

Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien tavoitelauseet osoittautuivat lapsille vaikeasti 
ymmärrettäviksi. Tavoitteita oli myös liian paljon. Siksi henkilökohtaisten 
opetussuunnitelmien tavoitelauseiden päivittäminen oli koulussa vaikeaa ja työlästä 
lasten ollessa ensimmäisellä luokalla. Koulussa henkilökohtaisten opetussuunnitelmien 
täyttämiseen olisi tarvittu lisää aikuisia avustamaan työssä. Ensimmäisellä luokalla alet-
tiin tavoitelauseita päivittää usein kotona yhdessä vanhempien kanssa. Arviointi henkilö-
kohtaisten opetussuunnitelmien avulla onnistui koulussa paremmin toisella luokalla, 
koska lasten lukutaito oli jo parempi. 
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Portfolioarviointi ei onnistunut toivotulla tavalla. Niitä ei joka luokassa edes yritetty 
ottaa käyttöön. Ehkä henkilökunnalla ei ollut niistä tarpeeksi tietoa, tai ne koettiin vain 
liian työläiksi. Omassa luokassani toteutin portfolioarviointia vaihtelevalla innolla. 
Portfolioiden täyttäminen tuntui kuitenkin välillä työläältä sekä minusta että lapsista. 
Lapset eivät usein olleet innostuneita portfolion tekemiseen. Lapsilla oli vaikeuksia löy-
tää sopiva työ portfolioon, ja valinnan perusteleminen oli vielä vaikeampaa. Lasten 
opettaminen reflektiiviseen ajatteluun oli vaikeaa. Omasta mielestäni perustelut olivat 
usein hyvin hataria, eikä lapsen työn valinta portfolioon välttämättä tuntunut osuneen 
oikeaan. Lapsille portfolioon tulevien töiden kriteerit eivät olleet selviä, vaikka valintaa 
yritettiin harjoitella. En pitänyt itseäni pätevänä portfolioarvioinnin ohjaajana. Opettajan 
vaihduttua lasten mennessä kolmannelle luokalle luovutin portfoliot henkilökohtaisine 
opetussuunnitelmineen uudelle opettajalle. Tällöin portfoliot toimivat oppilaiden esittely-
kansioina. Se oli luokkani lasten tekemien portfolioiden paras tehtävä, mutta niiden an-
tama pätevä informaatio uudelle opettajalle voidaan asettaa kyseenalaiseksi.  

Luokanopettajat kokivat todistusten antamisen kehittämishankkeessa välillä vaikeaksi, 
koska todistukset oli suunniteltu luokalliseen opetukseen. Todistuksia käytettiin hyvin 
luovasti yrittäen arvioida lapsen senhetkistä osaamista vertaamatta sitä luokkatason 
tavoitteisiin. Todistuksia ei uskallettu olla antamatta, vaikka lupa siihen olisi periaatteessa 
ollutkin. Opettajat myös siirsivät lapset todistuksissa luokalta toiselle, vaikka toteutettiin-
kin vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Pelättiin vanhempien reaktioita ja koettiin todis-
tuksien kuuluvan opettajan työhön. Lastentarhanopettaja taas halusi antaa koulumaisen 
todistuksen myös esioppilaille. Hän koki, että esioppilaat ansaitsivat myös todistuksen 
kun kerran he koulussa olivat. Hän ajatteli todistusten annon olevan osoitus, että myös 
esioppilaat kuuluivat kouluun.  

Kodin ja koulun yhteistyö. Kodin ja koulun yhteistyö muuttui koulun puolella paljon. 
Yhteisissä vanhempainilloissa ei ole helposti mahdollista käsitellä yhtä lasta ja hänen 
perhettään koskevia henkilökohtaisia asioita. Vanhempainiltojen merkitys jäikin 
kehittämishankkeessa lähinnä yleisten kasvatusasioiden ja luokkien käytännön asioiden 
tiedottamiseen. Omassa luokassani kirjoitin jokaisesta lapsesta arvioinnin hänen sen 
hetkisestä osaamisestaan, jonka näytin vanhemmille vanhempainillassa. Vanhemmat sai-
vat myös tilaisuuden illan aikana kirjoittaa omat kommenttinsa, mutta kaikki eivät sitä 
tehneet. Henkilökohtaisten asioiden käsittely pelkästään kirjallisesti oli siis melko sup-
peaa. Lisäksi sellainen arviointi oli mielestäni työläs toteuttaa. Vanhemmat sen sijaan 
olivat käytäntöön tyytyväisiä, koska henkilökohtaisen arvioinnin saaminen lapsen 
oppimisesta ei vanhempainilloissa ollut aivan tavallista. 

Vanhempainiltoja tärkeämmiksi koettiin yksityisemmät tapaamiset. Vanhemmille 
järjestettyjä yksityisaikoja käytettiin ahkerasti, ja ne koettiin erittäin hyödyllisiksi tilan-
teiksi puhua lasten henkilökohtaisista asioista. Opettajien kotivierailut olivat mieluisia 
lapsille. Itse opettajana sain kotikäynneistä paljon hyötyä, koska minusta oli erittäin 
opettavaa nähdä perhe omassa kodissaan ja tutustua lapsiin sekä heidän vanhempiinsa ja 
mahdollisiin sisaruksiinsa. Monet lapset olivat kotonaan täysin eri roolissa kuin koulussa, 
joten mielestäni he käyttäytyivät aivan eri tavalla. Opettajalle kotikäynnit kehittivät oppi-
laantuntemusta ja siten lisäsivät ymmärrystä lapsen kanssa työskentelemiseen. Koulussa 
järjestetyt tapaamiset olivat paljon virallisempia kuin kotivierailut. Koulussa en kokenut 
saavani tapaamisista niin paljon hyötyä oppilaantuntemukseeni kuin lapsen kotona 
järjestetystä tapaamisesta. Toki lapsia oli mielenkiintoista nähdä heidän vanhempiensa 



 103

seurassa. Lasten erilaiset roolit eivät kouluympäristössä kuitenkaan näkyneet niin selvästi 
kuin kotona. Sekä perheet että opettajat kokivat tärkeäksi mahdollisuuden tavata 
muulloinkin kuin vain koko luokan yhteisissä vanhempainilloissa. Opettajat pitivät 
kuitenkin kotivierailuja erittäin työläinä, koska ne veivät paljon aikaa.  

Kehittämishankkeessa käytettiin reissuvihkoa ahkerasti yhteydenpitovälineenä. Se oli 
näppärä apu käytännön asioiden kertomiseen. Esi- ja alkuopetusikäiset lapset eivät 
muistaneet ja osanneet kertoa kaikkia käytännön asioita tai muutoksia, joten reissuvi-
hossa niistä oli helppo kertoa puolin ja toisin. Kovin henkilökohtaisia asioita eivät 
vanhemmat halunneet reissuvihkoon kirjoittaa, vaan silloin he kirjoittivat opettajalle 
mieluummin kirjeen erilliselle paperille. Yhteistyötä kodin ja koulun välillä alkuopetuk-
sessa helpotti se, että opettaja ja vanhemmat tunsivat toisensa kolme vuotta. 

6.1.4  Ennakkoluulojen ja asenteiden esiintyminen 

Opetusjärjestelyjen toimivuuteen vaikutti ennakkoluulot ja asenteet. Ne näkyivät kehittä-
mishankkeen aikana ja haittasivat toimintaa. Ennakkoluuloja löytyi vanhemmilta, 
henkilökunnalta ja lapsilta. Esioppilailla esiintyi puheissa ihailua ”oikeista” oppilaista ja 
koululaisena olemista. He näyttivät kuvittelevan koululaisena olemisen olevan jotain pal-
jon erilaisempaa ja hienompaa kuin esioppilaana olemisen. Lasten ennakkoluuloja esitte-
len lisää lapsista kertovien oppimiskuvausten (luku 6.5) yhteydessä.  

Jo kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa olivat ennakkoluulot suuret. Koulun 
henkilökunnan ennakkoluulot ja asenteet vaikuttivat suurimmin kehittämishankkeessa 
työskentelevien toimintaan. Johtajaopettajan ensimmäinen reaktio esioppilaiden ottami-
sesta kouluun oli ehdoton ei, kun sitä kouluosastosta ehdotettiin ja koulun alkuopettajat 
olivat kiinnostuneita. Hän perusteli kantaansa tilanpuutteella ja arveli pakollisen 
esiopetuksen toteutumisen olevan vielä erittäin kaukana, joten kehittämistyöhön ei ollut 
mitään aihetta. Vähitellen vuoden aikana johtajaopettaja alkoi kuitenkin tukea kehittämis-
hankkeen suunnittelua sekä toteutumista ja toimintaa sitten, kun se oli ajankohtaista. 
Johtajaopettajan ja yhden työntekijän vaihtuminen kehittämishankkeen aikana toi kehittä-
mishankkeeseen lisäjännitystä ja muutosta. Henkilökunnassa tapahtuneet vaihdokset 
aiheuttivat muutoksia myös kehittämishankkeessa työskentelevien ihmisten suhteisiin. 
Toisaalta vaihdokset lisäsivät kehittämishankkeen uudistamista ja kriittistä näkökulmaa.  

Osa opettajakunnasta ihmetteli alkuopetusopettajien innokkuutta suostua ylimääräi-
seen työhön ja raskaampaan työtaakkaan. Yleisesti epäiltiin koulun työrauhan rikkoontu-
mista ja pienten oppilaiden soveltumista alakouluikäisten joukkoon. Oli myös pelko siitä, 
mitä esioppilaat veisivät alakoulun opetuksesta. Kehittämishankkeessa työskentelevä 
henkilökunta koki muiden opettajien ja vanhempien aiheuttamat paineet välillä 
suunnattomina. Koulun ilmapiiriä huononsi opettajakunnan kahtiajako: kehityshank-
keessa mukana olevat opettajat ja muut opettajat. Kokeilijaopettajat pääsivät koulutuk-
siin, pitivät koulutuspäiviä, heillä kävi vieraita tutustumassa käytäntöön ja kehityshank-
keesta kirjoiteltiin lehdissä. He olivat esillä, ja osa muista opettajista tunsi olevansa syrjit-
tyjä ja toisarvoisia. Paha olo tuli esille puheissa ja teoissa. Kehittämishanke vaikutti koko 
koulun toimintaan, joten myös muut opettajat joutuivat mukaan, tahtoivat he sitä tai eivät. 
Kehittämishankkeessa työskentelevät opettajat saattoivat kokoontua vapaa-ajallaankin 
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koulupäivän jälkeen tai kesälomalla suunnittelemaan ja arvioimaan työtään. Kehittämis-
hankkeeseen kuulumattomat kokivat jäävänsä ulkopuolelle ja olivat epätietoisia siitä, 
mitä tapahtuu. Koulun puolella opettajainhuoneessa valiteltiin sitä, miten elämä koulussa 
oli muuttunut levottomaksi, koska koulussa kävi liikaa vieraita. Kokeilijaopettajat oppi-
vat varomaan puheitaan, jotta eivät aiheuttaisi mielipahaa itselleen tai toisille. Ilmapiiri 
oli tulehtunut. Esikoululaisten kanssa työskentelevä henkilökunta koki muutosvastarinnan 
voimakkaasti ensimmäisten vuosien ajan, mutta ajan mittaan uuteen henkilökuntaan 
totuttiin, joten kohtelukin parani. Lastentarhanopettaja kertoi seuraavaa: 

”Eskarihenkilökunta huomasi nopeasti, että meitä ei kaikkien mielestä toivottu kou-
luun. Opettajakunnasta toiset hyväksyivät ja toiset eivät. Osa opettajista kohteli 
meitä kuin ilmaa ja syytteli eskaritavaroiden ja käyttövarojen viemisestä. Osa antoi 
ymmärtää, ettei eskareita haluttu, mutta hyväksyivät opettajan viran takia. Opetta-
jissa selkeästi mukaanvihkiytyneet olivat sydämestään mukana, mutta muut olivat 
aluksi hyvin neutraaleja jopa välinpitämättömiä. Kokeilijaopettajat tärkeimmät 
ihmiset! Se riitti. Muutaman vuoden kuluttua hyväksyntä lisääntyi selvästi (esim. 
eskareitten kummiluokkana isommat).” (hkl) 

Kuiluja esi- ja alkuopetuksen välillä ei välttämättä koettu pahana asiana. Esi- ja 
alkuopetuksen yhdistämistä ei katsottu tarpeelliseksi. Vaarana pidettiin päivähoidossa 
työskentelevien aikuisten tuloa kouluun ja ounasteltiin alkuopetuksen menettämistä koko-
naan varhaiskasvatuksen piiriin, jolloin luokanopettajien työpaikkojen määrä vähenisi. 
Uhka näytti liittyvän enemmän opettajan työehtoihin ja ammattiyhdistyspolitiikkaan kuin 
pedagogiikkaan. Asiaa ei näytetty miettivän lapsen kannalta, vaikka lapsi voidaan nähdä 
koulutuksen asiakkaana, jonka oppimista varten opettajat ovat. 

Esikoululaisten vanhemmat pelkäsivät esikoulun olevan liian koulumaista. Monet 
arvelivat, että pienet esikoululaiset eivät pärjäisi isojen oppilaiden joukossa yhteisellä 
pihalla. Jotkut vanhemmat eivät halunneet laittaa lastaan kouluun vuotta liian aikaisin, 
koska mielsivät koulun tiloissa pidettävän esikoulun täysin varhennetuksi alkuopetuk-
seksi. Yhden lapsen äiti kertoi ennakkoluulojensa häipyneen, kun lapsi oli käynyt esiluo-
kan (ks. 6.5.6). Lastentarhanopettaja korosti koulussa järjestettyyn esiopetukseen 
kohdistettuun kritiikkiin osallistuneen vain osan vanhemmista. Hän huomasi myös 
vanhempien muutosvastarinnan murenemisen lapsiensa esiopetuskäytäntöjen tullessa 
tutuiksi. Siten tehokkaan tiedottamisen tärkeys korostui. Lastentarhanopettaja kertoi van-
hempien ennakkoluulojen karisemisesta näin: 

”Vanhemmista vain osa pelkäsi koulumaisuutta, parin kuukauden kuluttua olivat 
toista mieltä ja kertoivat sen.” (hkl) 

Ensi- ja toisluokkalaisten vanhemmat pelkäsivät lastensa asemaa koulussa. He olivat huo-
lestuneita, kun ensimmäisen luokan oppilaat eivät saisi olla koulun pienimpiä. Toisen 
luokan oppilaiden vanhemmat taas pelkäsivät, että opetuksen taso laskisi esikoululaisten 
takia. Tällöin toisluokkalaisten oppimistavoitteet jäisivät saavuttamatta. Molempien van-
hemmat pelkäsivät, että esikoululaiset veisivät liikaa opettajien aikaa.  
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6.2  Opetusjärjestelyjen joustavuus ja oikea ajoitus 

Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen soveltuvuuden arvioiminen jatkuu tässä luvussa 
opetusjärjestelyjen joustavuuden ja oikean ajoituksen määrittämisellä. Tähän teemaan 
liittyy tutkimusongelma:  

Miten joustavia ja oikein ajoitettuja opetusjärjestelyt olivat? 

Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyy joustavaan ja jatkuvaan oppimiseen 
pyrkiminen. Opetusjärjestelyjen joustavuus ja oikea ajoitus tuli esille kehittämishankkee-
seen liittyvien siirtymävaiheiden avulla. Kehittämishankkeessa lapset kokivat kolme 
siirtymävaihetta. Ensimmäisen siirtymävaiheen lapset kävivät läpi siirtyessään kotoa tai 
päivähoidosta esiopetukseen. Tässä tutkimuksessa ei aineiston ja näiden 
tutkimusmenetelmien perusteella pystynyt paljoa arvioimaan lasten päivähoidosta esiope-
tukseen siirtymisen onnistumista. Periaatteessa siirtymisen olisi pitänyt tapahtua helpom-
min kuin varhaiskasvatuksesta suoraan koulukasvatukseen siirtymisen, koska 
lastentarhanopettajan koulutuksen ja toiminnan takia ero varhaiskasvatuksen ja koulussa 
annetun esiopetuksen välillä ei pitäisi olla suuri. Toisaalta koulun tilat ja toimintatavat 
lähensivät esiopetusta ja kouluopetusta toisiinsa, joka taas heikensi siirtymistä ja kasvatti 
eroa päivähoidon ja esiopetuksen välillä. Lastentarhanopettaja oli yhteydessä päiväkotei-
hin, joissa esioppilaat olivat olleet edellisenä vuonna jo keväällä, jotta hän sai tietoja tule-
vista esioppilaistaan seuraavaa syksyä varten. Muutama lapsi myös vieraili entisessä 
päiväkodissaan esiluokan aikana. Suurin osa lapsista tuli kuitenkin suoraan kodeista tai 
perhepäivähoidosta. Perhepäivähoitajiin ei yhteyttä pidetty, mutta tarvittaessa oltiin 
yhteydessä sellaiseen perhepäivähoitajaan, joka toimi esioppilaan iltapäivähoitajana. 
Esiopetusta edeltävänä keväänä pidettiin tuleville esioppilaille myös tutustumispäivä. 

Toisessa siirtymävaiheessa lapset siirtyivät esiopetuksesta kouluopetukseen. Vanhem-
pien mielestä tämä siirtymävaihe oli lapsille ja perheille helppoa. Siirtymistä esiopetuk-
sesta alkuopetukseen kuvattiin esimerkiksi seuraavasti:  

”[Hannan] ykkösluokalle meno oli eskarin ansiosta vaivatonta; oli tuttu opettaja, ti-
lat ja säännöt.” (0va) 

”Henriina oppi esikouluvuotenaan ryhmätyöskentelyä ja sosiaalisuutta. Oppi kou-
lun säännöt ja käyttäytymisen ja toimintatavat. Oli helppoa aloittaa ekaluokka, hän 
oli siihen täysin valmis.” (0va) 

”Joakim muuttui kuin varkain oikeaksi koululaiseksi.” (0va) 

”Olimme tyytyväisiä esikouluun. Helpotti suuresti [Juhon] siirtymistä kouluun ja 
sieltä löytyivät myös tulevat koulukaverit. (0va) [Juhon oli] helppo siirtyä 
ykkösluokalle esikoulun jälkeen. Tutut kaverit loivat turvallisuutta syksyllä koulua 
aloitettaessa.” (1va) 

Kehittämishankkeessa toimivilla luokanopettajilla oli aikaisemmilta vuosilta kokemusta 
siitä, että tiedonkulku koulun ja päiväkodin sekä koulun ja terveyskeskuksen välillä ei 
toiminut niin hyvin kuin olisi toivonut. Kehittämishankkeen aikana esiluokasta tulevat 
lapset sekä heidän vahvuutensa ja ongelmansa tunnettiin. Oppimisen jatkuvuus oli helppo 
taata. Monet oppimista vaikeuttavat tai hidastavat asiat selvitettiin jo esiluokan aikana 
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(ks. 6.5.5.). Luokanopettajien mielestä olisi voinut pitää enemmänkin yhteyttä myös 
oman luokan esioppilaiden vanhempiin ja tutustua heihin vielä paremmin jo esiluokan 
aikana. Yhteydenpito rajoittui esioppilaiden vanhempiin käytännössä vain 
ongelmatilanteiden yhteyteen ja lyhyisiin tapaamisiin vanhempainiltoina.  

Kehittämishankkeen aikana luokanopettajat huomasivat, kuinka paljon helpompaa oli 
aloittaa ensimmäinen luokka entisten esioppilaiden kanssa. Sekä luokanopettaja että oppi-
laat tunsivat toisensa. Oppilaat tunsivat koulun rutiinit ja ympäristön, joten energiaa ei 
tarvinnut tuhlata tutustumiseen ja niihin sopeutumiseen. Oli myös helppo jatkaa 
työskentelyä esiluokan ajalta tuttujen vanhempien kanssa. Yhdysluokassa oppilaiden 
vaihtuvuus on suuri, koska joka vuosi yksi vuosiluokka lähtee ja toinen tulee. Vaihtu-
vuutta vähensi se, että oman luokan esioppilaat siirtyivät ensimmäiselle luokalle ja luok-
kaan tuli uudet esioppilaat. Vaihtuvuutta yhdysluokassa lisäsi kuitenkin se, että joka vuosi 
ensimmäiselle luokalle tuli lapsia, jotka eivät olleet käyneet koulun esiluokkaa. Jos kaikki 
kouluun ensimmäiselle luokalle tulevat lapset olisivat käyneet koulun esiopetuksen, olisi 
vaihtuvuus ollut pienempi. Uusien oppilaiden vastaanotossa opettajille oli eduksi ja työtä 
helpottavaa, kun osa luokan oppilaista ei vaihtunut joka vuosi. Eron oman koulun 
esioppilaiden ja muualta tulleiden lasten välillä huomasi koulun alkaessa ensimmäisellä 
luokalla. Isommat oppilaat ja oman koulun entiset esiluokkalaiset sopeuttivat tulokkaat 
luokan ja koulun tavoille ja auttoivat siten opettajaa työssään. Oppilaantuntemus oli 
opettajalla vahva luokassa, jossa osa oppilaista oli kolme vuotta samalla opettajalla. 
Opettajalla oli mahdollisuus seurata oppilaiden kehitystä ja huomata muutoksia pitkän 
aikaa ja saada siten palautetta työstään.  
 Lastentarhanopettaja näki kehittämishankkeessa jatkuvuuden erittäin hyvänä asiana. Se 
toimi esi- ja alkuopetuksen välillä, mutta ei välttämättä esiluokassa, sillä henkilökunnan 
vaihtuvuus esiluokassa oli säästötoimenpiteiden takia suuri.  

”Erityisen hyvä oli jatkuvuus, sama ope oli ekaluokalla ja muitakin tuttuja naamoja. 
Silloin oli ainoa huoli, kuka tulee avustajaksi eskariin. Syksyllä meni pari 
kuukauttakin, ettei ketään kuulunut ja sitten kun sai jonkun, se oli vain puoli 
vuotta.” (hkl) 

Lapset, joiden koulunalkamisikää oli siirretty yhdellä vuodella, aloittivat yleensä esiluo-
kan puolella. Kehittämishankkeen aikana kaikkiaan viisi oppilasta aloitti syksyllä esiluo-
kassa, vaikka he iältään olisivat olleet koulunaloitusiässä. Koululykkäyspäätös tuntui 
olevan vanhemmille helpompi tehdä, koska lapset kuitenkin tulivat kouluun ja pystyivät 
esiluokassa ollessaan sopeutumaan kouluympäristöön ja -kavereihin sekä koulun henkilö-
kuntaan. Näin koulun aloittaminen helpottui huomattavasti seuraavana lukuvuonna. 
Lapsilla, joilla oli lykkäyspäätös, oli myös mahdollisuus opiskella koulun puolella, jos 
kehittyminen edistyi arveltua nopeammin. Lapsen olisi myös pystynyt siirtämään kesken 
lukukauden esiluokasta kokonaan alkuopetusluokkaan, mutta sellaista ei kehittämishank-
keen aikana tehty, vaan koululykkäys oli jokaiselle lykätylle tarpeen. Kehittämishank-
keessa joustavuus toteutui myös yhden lapsen kohdalla siten, että hän kävi esi- ja 
alkuopetusta vain kaksi vuotta. 

Siirtymävaihetta varhaiskasvatuksesta koulukasvatukseen edisti myös sosiaali- ja 
koulutoimen yhteistyö. Aikaisemmin oli pidetty vain syksyisin kokoontuminen, jossa 
lastentarhanopettajat olivat kertoneet uusista ensiluokkalaisista ja luokanopettajat puoles-
taan olivat kertoneet, miten koulutyö oli uusilla ensimmäisen luokan oppilailla alkanut. 
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Kehittämishankkeen ensimmäisen lukuvuoden keväällä sosiaali- ja koulutoimen edustajat 
laativat yhdessä seurakunnan edustajien kanssa kunnan yhteisen opetussuunnitelman esi- 
ja alkuopetukseen. Tätä suunnitelmaa kutsuttiin alkukasvatuksen opetussuunnitelmaksi. 
Seurakunta otettiin mukaan, koska he antoivat kunnassa omaa ”esiopetusta” kerhon muo-
dossa osalle lapsista. Opetussuunnitelmaa laadittaessa yhteistyön tekeminen nähtiin 
tärkeäksi. Tärkeää oli, että lastentarhanopettajat, luokanopettajat ja seurakunnan työnteki-
jät tutustuivat toisiinsa tehdessään yhteistä opetussuunnitelmaa. Yhdessä laaditussa 
opetussuunnitelmassa saatiin linjattua esi- ja alkuopetuksen oppiminen samansuuntai-
seksi, joten joustava oppiminen tuli ainakin teoriassa mahdolliseksi. Samalla varmistet-
tiin, että kaikki eri opetusta antavat tahot tietävät, mitä esi- ja alkuopetuksen 
opetussuunnitelma sisältää. Yhteistyön tekeminen eri tahojen kesken nähtiin kehityshank-
keessa niin tärkeäksi, että koulun esikoulu teki yhteistyötä koulupiirin alueella toimivan 
seurakunnan esikoulukerhon kanssa vierailemalla puolin ja toisin. Seurakunnan kerhon 
vieraillessa koulun esiluokassa kerholaiset kävivät samalla myös koulun puolella. 
Kehittämishanke jo sinällään yhdisti sosiaali- ja koulupuolta, kun osapuolten työntekijät 
joutuivat tekemään töitä yhdessä ja tutustumaan toistensa työsarkaan.  

Sosiaali- ja koulutoimen kulttuurien sekoittuminen toi kehittämishankkeeseen uusia 
puolia. Esiluokan työntekijät toivat kouluun omia toimintatapojaan, jotka toivat tervetul-
lutta vaihtelua ja piristystä. Lastentarhanopettajan ammattitaito, uudet ideat ja näkökul-
mat antoivat virikkeitä myös luokanopettajille. Koulutuksien erot tunnistettiin ja niitä 
käytettiin hyödyksi. Lastentarhanopettajan runsas laulujen, leikkien ja askartelujen 
osaaminen oli suuri rikkaus, jota hyödynnettiin mahdollisimman paljon. Niin saatiin 
alkuopetustakin entistä leikinomaisemmaksi ja toiminnallisemmaksi. Luokanopettajat 
tunsivat koulutuksessaan suuren puutteen näissä taidoissa verrattuna lastentarhanopetta-
jaan. Luokanopettajat olivat mielissään mahdollisuudesta oppia näitä taitoja lastentarhan-
opettajan avulla. Työskenteleminen erilaisten aikuisten ja eri ammattien edustajien kanssa 
koko kehityshankkeen ajan oli myös rikastuttava kokemus. Myös lastentarhanopettaja 
kertoi oppineensa luokanopettajien toiminnasta. Lastentarhanopettajan mielestä oli hyvä 
välillä vaihdella ohjaavaa opettajaa. Hän otti käyttöön sopivia luokanopettajien käyttämiä 
opetusmenetelmiä ja -välineitä. Niitä olivat esimerkiksi äidinkielen sylikansioiden sadut, 
geometrian Dime-palikat ja eri aineiden kalvokansiot. Siten varhaiskasvatuksen ja koulu-
opetuksen kulttuurien yhdistyminen myös toi joustavuutta ja antoi jatkuvuutta siirtymä-
vaiheeseen.  

Kolmannen siirtymävaiheen lapset kokivat kehittämishankkeen aikana siirtyessään al-
kuopetuksesta kolmannelle luokalle. Kehittämishankkeessa oli tavoitteena toisen 
toimintavuoden syksyllä laajentaa yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishanketta 3.-
luokkaan opettajineen, koska kuilua toisen ja kolmannen luokan välillä haluttiin myös 
madaltaa eri tavoin. Oppimisen jatkuvuutta haluttiin korostaa ja kuilua alkuopetuksesta 
kolmanteen luokkaan madaltaa laatimalla henkilökohtaisiin opetussuunnitelmiin 
tavoitelauseet koskemaan ensimmäistä, toista ja kolmatta vuosiluokkaa. Yksi kokeilun 
opettajista lähti alkuopetuksesta kolmannen luokan opettajaksi, jotta oppilaita seuraisi 
tuttu opettaja, jonka kaikki oppilaat jo ennestään tunsivat. Tarkoitus oli, että kolmas-
luokkalaiset otettaisiin mukaan myös tasoryhmiin, mutta käytännössä se ei onnistunut. 
Niin suuren oppilasmäärän liikuttaminen olisi vaatinut vielä suurempaa suunnittelutyötä, 
etteivät aikaresurssit riittäneet. Käytännössä vain muutama kolmasluokkalainen oli silloin 
tällöin mukana tasoryhmissä. Kolmannen luokan opettaja käytti myös toisinaan hyväk-
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seen iltapäivätunneilla alkuopetuksen pientä ryhmää (paikalla vain yksi ikäluokka eli 
noin 10 oppilasta) lähettämällä muutaman oppilaan työskentelemään alkuopetusluokkiin. 
Näin menettelemällä hän sai väliaikaisesti hiukan pienemmän ryhmän omaan luokkaansa. 
Siitä oli hyötyä kolmannelle luokalle, koska oppilaita oli sinä vuonna kolmannella luo-
kalla paljon. Alkuopetusluokkia menettely ei haitannut, koska yleensä kolmannen luokan 
oppilaita ei paljon tarvinnut ohjata, koska oma opettaja oli antanut tehtävät heille val-
miiksi. Näitä isoja oppilaita käytettiin satunnaisesti myös pienempien oppilaiden ohjauk-
seen ja avustamiseen.  

Kuitenkin opettajista tuntui, että kuilua toisen ja kolmannen luokan välillä oli madal-
lettu hyvin vähän. Ainoaksi konkreettiseksi toimeksi jäi vain tutun opettajan seuraaminen 
mukana kolmannelle luokalle. Seuraavana vuonna ei edes se side toiminut, kun kolman-
nen luokan opettajaksi tuli uusi opettaja ylemmiltä luokilta. Tosin opettajan siirtyminen 
alkuopetusluokista aina vuorollaan kolmannelle luokalle voisi myös olla mahdottomuus, 
koska silloin alkuopetusluokissa vaihtuisi opettaja usein. Kuilun madaltamista toiselta 
kolmannelle luokalle ei siis saatu paljoa toimimaan tämän kehittämishankkeen aikana..  

6.3  Opetusjärjestelyjen merkitys kehittämishankkeelle 

Tässä luvussa kokoan edellisissä luvuissa esittämäni keskeisimmät opetusjärjestelyjen 
soveltuvuutta koskevat tutkimustulokset yhteen ja tulkitsen opetusjärjestelyjen merkityk-
sen kehittämishankkeelle ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle, jotka olivat las-
ten yksilöllisyyden korostaminen ja sosiaalinen kasvu. Esitän, miten opetusjärjestelyt so-
veltuivat kehittämishankkeeseen, joka on tämän tutkimuksen ensimmäinen pääongelma.  

Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjen arvioiminen kohdistui tutkimusongelmien 
mukaisesti toimivuuteen, joustavuuteen ja oikeaan ajoitukseen. Arvioin, miten toteutettu 
kehittämishanke soveltui opetusjärjestelyjen osalta yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen. 
Pohdin, tukivatko opetusjärjestelyt kehittämishankkeessa olleita tavoitteita ja vuosiluok-
kiin sitomattoman opiskelun toiminta-ajatusta. Tulkitsen kehittämishankkeen opetusjär-
jestelyjen merkitystä lajittelemalla teemat ja asiakokonaisuudet kehittämishankkeen 
tavoitteiden saavuttamista vahvistaviksi tai heikentäviksi tuloksiksi. Lisäksi teen johto-
päätöksiä tulosten tuottamasta uudesta tiedosta. Samalla vertaan tuloksia mahdollisiin 
aiempiin tutkimustuloksiin. Kehittämishankkeen opetusjärjestelyjä määrittävät, tavoitteita 
vahvistavat ja heikentävät teemat sekä asiakokonaisuudet olen koonnut seuraavaan 
luetteloon: 
− Tavoitteiden saavuttamista vahvistaneet tulokset: 

− Lasten esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen helppous 
− Oppituntien ja välituntien keston pidentäminen normaalista käytännöstä 
− Henkilökunnan, tilojen ja välineiden yhteiskäyttö 

− Tavoitteiden saavuttamista heikentäneet tulokset: 
− Henkilökunnan ammatillisen muuttumisen vaikeus 
− Ennakkoluulot ja asenteet 
− Suuret opetusryhmien koot 
− Ympäristön, tilojen ja oppimateriaalien ajoittainen soveltumattomuus 
− Arviointivälineiden käytön vaikeus 
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Opetusjärjestelyjen joustavuuteen ja ajoitukseen liittyvä, tavoitteiden saavuttamista 
vahvistanut teema oli lapsen esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen helppous. Sen 
onnistuminen osoittautui aineistossa keskeiseksi tavoitteita vahvistavaksi teemaksi, joten 
sitä käsittelen omassa luvussaan (luku 6.3.1).  

Kehittämishankkeessa yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen opetusjärjestelyjen toimivuutta 
vahvistavat teemat olivat oppituntien ja välituntien keston pidentäminen aikaisemmin 
toteutetusta käytännöstä sekä henkilökunnan, tilojen ja välineiden yhteiskäyttö. Koulussa 
perinteisesti käytetyn 45 minuutin oppitunnin ja 15 minuutin välitunnin poistaminen tuki 
kiireetöntä työskentelyä ja antoi esi- ja alkuopetusikäisille lapsille enemmän aikaa leik-
kiä. Henkilökunnan, tilojen ja välineiden yhteiskäyttö taas lähensi esi- ja alkuopetuksen 
toimintakulttuureja keskenään, mistä hyötyivät sekä lapset että aikuiset. Yhteiskäyttö 
sekä helpotti että rikastutti lasten ja aikuisten työskentelyä. Varsinkin eri-ikäisten lasten 
ryhmien toiminnassa yhteiskäyttöä pidettiin onnistuneena. 

Opetusjärjestelyjen osalta keskeiseksi tavoitteita heikentäväksi asiakokonaisuudeksi 
osoittautui henkilökunnan ammatillisen muuttumisen vaikeus. Myös sitä käsittelen 
omassa luvussaan (luku 6.3.2). Muiksi tavoitteita heikentäviksi teemoiksi osoittautuivat 
ennakkoluulot ja -asenteet, suuret opetusryhmien koot, koulun tilojen, ympäristön ja 
oppimateriaalien ajoittainen soveltumattomuus sekä arviointivälineiden käytön vaikeus. 
Aikuisten ja jopa lasten ennakkoluulot ja asenteet leimasivat toimintaa koko kehittämis-
hankkeen ajan. Ne tulevat esille läpäisevänä teemana sekä tavoitteita heikentävissä että 
vahvistavissa tuloksissa.  

Suuret opetusryhmät vaikeuttivat laadukasta pedagogista toimintaa ja ryhmien hallin-
taa. Kehittämishankkeen alkuaikoina ja ajoittain myöhemminkin koulun ympäristö, tilat 
ja oppimateriaalit eivät soveltuneet yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen käyttöön. Olisi tar-
vittu lähinnä erilaisia tiloja ja uusia oppimateriaaleja. Yksilöllistä etenemistä tukevaa 
oppimateriaalia olisi tarvittu, koska tavallisia oppikirjoja käyttäen oli hankala olla etene-
mättä kaikkien lasten kanssa samaan tahtiin kirjan määräämän aikataulun mukaan. Kirjo-
jen käyttö yksilöllisesti lasten oman osaamisen mukaisesti aiheutti kilpailua lasten kes-
ken. Erilaiset äidinkielen ja matematiikan vähitellen vaikeutuvat oppisisältökokonaisuu-
det, joista olisi voinut koota jokaiselle lapselle soveltuvia oppimateriaaleja, olisivat olleet 
tarpeellisia.  

Arviointivälineiden käytössä oli ongelmia. Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien ja 
portfolioiden avulla arvioiminen koettiin käytännössä liian työlääksi. Myös todistukset 
vaikuttivat soveltumattomilta kehittämishankkeeseen. Koska arviointi nousi tuloksissa 
keskeiseksi myös lasten oppimisen kautta, käsittelen sitä tarkemmin siinä yhteydessä 
(luku 6.6.3).  

6.3.1  Lapsen siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lapsen siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen 
onnistui hyvin. Kehittämishankkeessa kyettiin säilyttämään jatkuvuus esi- ja ensiluokan 
välillä. Lapset eivät tuntuneet kokevan minkäänlaista kulttuurishokkia. Kaikki lasten van-
hemmat ja henkilökunta olivat täysin yksimielisiä siirtymävaiheen onnistumisesta. Myös 
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Mehtäläinen (1997) totesi tutkimuksessaan, että koulutulokkaiden sopeutumisessa ei ollut 
ongelmia vuosiluokattomassa järjestelmässä.  

Tässä tutkimuksessa keskeisimmät lasten siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen 
helpottaneet tekijät olivat seuraavat: 

1. Lapsen tutustuminen koulun oppimisympäristöön (tilat, lapset ja aikuiset, tavat) koko 
esiopetuksen ajan. 

2. Lasten, vanhempien sekä lastentarhan- ja luokanopettajan yhteistoiminnan alkaminen 
jo esiopetuksen aikana. 

3. Varhais- ja koulukasvatuksen sekoittuminen esi- ja alkuopetuksessa. 

Esiopetuksesta kouluun siirtyvä lapsi kokee niin suuren ympäristön vaihdoksen, että 
kapasiteettia uuteen ympäristöön sopeutumiseen tarvitaan paljon. Kuitenkin juuri 
ensimmäisen luokan syksyn aikana lapseen kohdistuu suuri sosiaalinen paine, koska 
monet aikuiset odottavat tiedollisia oppimissuorituksia. Ympäristöön sopeutumisen tärke-
yttä on koulussa yleensä väheksytty. Esioppilaiden tutustuminen tulevaan kouluympäris-
töön on tavallisesti hoidettu yhden tutustumispäivän avulla, jolloin lapsella on aivan liian 
vähän aikaa tutustua uuteen ympäristöön.  

Kehittämishankkeessa koulun esiopetuksessa olleet lapset olivat tutustuneet esiluokan 
aikana perusteellisesti koulun oppimisympäristöön. Heille olivat tilat, koulussa työskente-
levä henkilökunta ja koulun oppilaat sekä koulun tavat tuttuja alkuopetuksen alkaessa. 
Esioppilaat työskentelivät koulun puolella omassa kotiluokassaan jo esiluokan aikana. 
Ensimmäisellä luokalla samasta luokkahuoneesta tuli heidän perusryhmänsä luokka-
huone. Alkuopetuksen yhdysluokan toisella luokalla olivat myös tutut lapset edellisen 
vuoden kotiluokasta. Vanhemmat totesivat tuttujen luokkatovereitten tärkeyden lastensa 
koulunaloittamisvaiheessa. Lapsille oli leikkikavereiden olemassaolo tärkeää koulussa 
viihtymisessä (ks. 6.5.1). Myös muissa tutkimuksissa on todettu leikkikavereiden tärkeys 
lasten sopeutumisessa kouluun (Dockett & Perry 2003, 31; Margetts 2002, 112). 

Siirtymävaiheessa vanhasta ympäristöstä uuteen oli tärkeää huomioida lasten historia 
ja kokemukset. Se merkitsi sitä, että lapsen oppimista tukevien henkilöiden täytyi paneu-
tua lapseen tutustumiseen, jotta he osasivat tukea oppimista. Entiset esioppilaat jatkoivat 
luokanopettajan vanhoina oppilaina. Luokanopettaja oli jo tutustunut esioppilaisiin ja 
heidän osaamiseensa esiluokan aikana. Esioppilaat tunsivat luokan opettajan ja hänen 
tapansa opettaa. Samoin luokanopettaja tunsi esioppilaiden vanhemmat ja oli joskus 
toiminut heidänkin kanssaan jo edellisenä vuonna. Lapseen tutustuminen edellytti yhteis-
työtä lapsen, hänen vanhempiensa ja edellisten hoitajien tai opettajien kanssa. Heiltä 
saatavat tiedot olivat ensiarvoisen tärkeitä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lasten, 
vanhempien, lastentarhan- ja luokanopettajien yhteistoiminnan alkaminen jo esiopetuksen 
aikana helpotti esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyvää lasta.  

Kehittämishankkeessa lastentarhan- ja luokanopettajan työskentely sekä esi- että al-
kuopetuksessa vähensi lasten kokemaa varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen eroa. 
Lastentarhan- ja luokanopettajan toisiltaan hyödyntämä ammattitaito sekä oppimateriaa-
lien ja -välineiden vaihto takasi varhais- ja koulukasvatuksen sekoittumisen. Lasten-
tarhanopettajan työskentelyn jatkuminen entisten esioppilaiden kanssa heidän ollessaan jo 
ensimmäisellä luokalla takasi osaltaan koulunaloitusvaiheen onnistuneisuutta. Lisäksi 
lastentarhanopettaja pystyi tukemaan luokanopettajan työn aloittamista, koska hän tunsi 
entiset esioppilaat ja heidän vanhempansa paremmin kuin luokanopettaja. 
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Kehittämishankkeessa saavutettiin esiluokasta ensimmäiselle luokalle siirtymävaiheen 
joustavuus myös niiden lasten kohdalla, joilla koulunalkamisikää oli lykätty yhdellä vuo-
della. Lapsi pystyi koulussa järjestettävässä esiopetuksessa opettelemaan tarvittaessa 
tavallista esioppilasta enemmän koulunkäyntiin liittyviä taitoja ja tietoja, jos se katsottiin 
aiheelliseksi. Kehittämishankkeessa myös nopeutettu esi- ja alkuopetuksen suorittaminen 
oli mahdollista. Kuitenkin oltiin erityisen varovaisia näin radikaaleissa toimenpiteissä, 
koska tiedostettiin siirtopäätöksessä olevan tärkeää huomioida lapsen kokonaisvalmiudet 
eikä vain tiedollinen kyvykkyys. On ehdottoman tärkeää miettiä lapsen sosiaalista kyvyk-
kyyttä ennen kuin tehdään lopullista päätöstä siirtää lapsi opiskelemaan kokopäiväisesti 
vanhempien lasten joukkoon. Myös Mehtäläisen (1997) tutkimuksen mukaan ”luokan” 
yli siirtäminen ei yleensä ole vuosiluokkiin sitomattomissa järjestelyissä tavoitteena, eikä 
sitä mielellään harrasteta.  

Toisaalta ei ole realistista, että lasten siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen he eivät 
kokisi minkäänlaisia muutoksia tai uusia haasteita. Tässä tutkimuksessa esiopetuksessa 
olevilla lapsilla esiintyi ”oikeiden” koululaisten ihannointia. Lapset odottivat, että 
koululaisena oleminen on erilaista kuin heidän esiopetuksessa oleminen, vaikka sekä 
esiopetus että perusopetus järjestettiin koulussa. He olettivat siirtymisen tuovan muutok-
sia. Siksi voidaan olettaa, että lapset ovat valmiit vastaanottamaan jonkinlaisia muutoksia 
ja vaativampia haasteita siirtyessään esiopetuksesta alkuopetukseen. Pietarinen (1999) 
totesi oppilaiden kokevan koulun yksilöllisenä kehityksen kontekstina ja oppimis-
ympäristönä sekä haluavankin kohdata muutoksia peruskoulunsa aikana. Siksi hänen 
mukaansa koulun on huomioitava siirtymävaiheessa oppilaskulttuuriset ja oppilaan 
kehitysvaiheelliset erityispiirteet, jotta oppilaalle voidaan tarjota turvallinen uusi oppi-
misympäristö. Oppilaskulttuuristen piirteiden huomioiminen, helpottaakseen oppimis-
ympäristöstä toiseen siirtymistä, voi käytännössä olla vaikeaa, sillä Huusko ja Pietarinen 
(2000, 31) toteavat oppilaskulttuurin sisältävän osia, jotka pidetään opettajilta salassa.  

6.3.2  Henkilökunnan ammatilliset muutokset 

Kehittämishankkeessa työskentelevä henkilökunta oli hyvin sitoutunut 
kehittämishankkeeseen ja suhtautui myönteisesti sen vaatimaan tiimityöskentelyyn. 
Yhteinen kasvatustietoisuus sekä työskentelyn päämäärät olivat selkeitä. Heillä oli intoa 
työnsä muuttamiseen. Lastentarhanopettaja koki, että kehittämishankkeessa mukana ole-
vat opettajat hyväksyivät esiluokan henkilökunnan koulun henkilökuntaan kuuluvaksi. 
Opettajat, lastentarhanopettaja mukaan lukien, suunnittelivat ja arvioivat kehittämishan-
ketta vapaaehtoisesti lomilla ja vapaa-ajalla. Yhteistyö opettajien kesken kevensi 
suunnittelun ja toteutuksen työtaakkaa. Opettajat olivat helpottuneita, kun heidän ei 
tarvinnut toimia yksin, vaan he pystyivät jakamaan kehittämistyötä. Opetusjärjestelyihin 
tuli tiimityöskentelyn ansiosta väljyyttä ja avoimuutta. Enää opettajat eivät työskennelleet 
yksin suljettujen ovien takana. Oppitunneilla oli usein kaksi aikuista. Myös opetettavien 
aineiden jakaminen eri opettajille toi työhön mielekkyyttä lisää ja helpotti työtaakkaa, 
koska samoja tunteja pysyi pitämään monelle ryhmälle. Koko kehittämishankkeen ajan 
työtä tehtiin ja muutosta saatiin aikaan. Kehittämishanke muuttui ja eli sen mukaan, mil-
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laista kokemusta se tuotti. Joissakin asioissa päästiin eteenpäin ja uudistuksia 
positiivisempaan suuntaan tapahtui.  

Opettajien sitoutuneisuus ei kuitenkaan riittänyt kehittämishankkeen tavoitteiden saa-
vuttamista vahvistavaksi tekijäksi. Henkilökunnan oli vaikea sopeutua suuriin ammatilli-
siin muutoksiin: uusiin työolosuhteisiin ja ammatillisiin käytäntöihin. Tiimityöskentelys-
sä oli monia puutteita. Kehittämishankkeen keskeisimmät tiimityöskentelyn ongelmat oli-
vat seuraavat: 

1. Päävastuunkantajan puuttuminen 
2. Yhteisvastuullisuuden puuttuminen 
3. Ajanpuute 
4. Työntekijöiden persoonalliset erot 
5. Ennakkoluulot ja asenteet 

Kehittämishankkeen tuloksellisuutta tiimityöskentelyn osalta olisi parantanut jonkun ni-
meäminen päävastuun kantajaksi, joka olisi ollut vastuussa itse kehittämisestä, koska 
sekä käytännön työssä toimiminen että toiminnan syvällinen arvioiminen ja kehittäminen 
olivat liian työläitä yhdessä toteutettaviksi. Yhteisvastuun kantaminen ei onnistunut, 
koska jokaisen oli helppo siirtää vastuu toisen harteille. Kehittämishankkeen toteuttami-
sen päävastuussa olivat koulutoimen puolelta koulutoimenjohtaja ja sosiaalitoimen puo-
lelta kasvatustoiminnan johtaja. Käytännössä heidän osallistumisensa kehittämishankkee-
seen oli vähäistä. Heidän puoleensa käännyttiin lähinnä vain taloudellisissa kysymyk-
sissä. Kehittämishankkeen aikana kaksi kehittämistiimissä olevaa opettajaa ottivat koulun 
yhteisjohtajuuden hoitaakseen. Periaatteessa he olivat silloin päävastuussa myös kehittä-
mistoiminnasta. Käytännössä johtajuuden hoitaminen vähensi näiden opettajien aikaa 
tehdä kehittämistyötä.  

Kehittämishankkeen työntekijöiden välinen hierarkkinen järjestelmä heikensi 
tiimityöskentelyä kehittämishankkeessa työskentelevien kesken. Opettajat olivat vahvasti 
vastuussa työskentelystä. Kehittämishankkeen yhteiseen suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen kuului kolmen luokanopettajan lisäksi esiluokan puolelta vain lastentarhan-
opettaja, joten hän välitti tiedot muulle esiluokan henkilökunnalle. Silloin muut työnteki-
jät jäivät hieman ulkopuolelle eivätkä välttämättä sitoutuneet tai olleet aina tietoisia 
toiminnan tavoitteista. Kehittämishankkeessa ilmenneet ongelmat olisivat tulleet helpom-
min esille ja niitä olisi voitu pyrkiä yhdessä ratkaisemaan, jos koko koulussa työskente-
levä henkilökunta olisi sitoutunut kehittämistyöhön. Toisaalta ketään ei voinut pakottaa 
yhteistyöhön.  

Kehittämishankkeessa opettajien kokema vastuu omista oppilaistaan heikensi tiimi-
työskentelyä. Oppilaantuntemus muiden luokkien lapsista oli selvästi heikompaa ja 
vaikeutti yhteistyön tekemistä. Jokainen luokanopettaja piti huolta omista oppilaistaan ja 
heidän osaamisestaan, vaikka työtä tehtiinkin tiimissä. Vastuuta ei kannettu yhdessä. 
Jokainen opettaja oli yhteydessä oman luokkansa vanhempiin, joten vastuu omista oppi-
laista ja heidän osaamisestaan korostui. Jos opettajat olisivat olleet yhteisvastuullisia kai-
kista esi- ja alkuopetuksessa mukana olevista lapsista, olisi se edellyttänyt yhteistyössä 
toimimista kaikkien vanhempien kanssa. Tällaisen käytännön järjestäminen olisi voinut 
olla vaikeaa. Opettajalla olisi paljon vanhempia, joiden kanssa hän tekisi yhteistyötä, jos 
hän olisi yhteydessä jokaisen opettamansa oppilaan vanhempiin. Ehkä sellainen laajempi 
yhteistyö voisi olla paikallaan erityistä huomiota vaativien oppilaiden kanssa. Jos kehittä-
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mishankkeesta olisi poistettu täysin omat luokat, olisi lasten kokema turvallisuuden tunne 
taas voinut vaarantua. Samalla oppilaantuntemus olisi heikentynyt entisestään. Erilaisten 
ryhmittelyjen käyttö lisäsi tiimityöskentelyn tarpeellisuutta. Tasoryhmien käyttö vaati 
runsaasti yhteistyötä opettajien kesken. Opettajat eivät kyenneet toteuttamaan lasten opis-
kelua tasoryhmissä niin kuin oli tarkoitus. Sitoutuminen luokkajakoon näkyi usein 
toiminnassa, vaikka olisi pitänyt toimia vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toiminta-
ajatusta noudattaen. Se haittasi yhteistyötä. Alkuopetuksessa ja esiluokassa käytetyt luku-
järjestykset eivät sopineet yhteen. Mehtäläinen (1996; 1997) on tutkimuksessaan toden-
nut, että vuosiluokattomuus edellyttää koulun toimintakulttuurin muutosta, johon liittyy 
opettajan työn ja siihen kuuluvan vastuun muuttuminen nykyistä kollegiaalisemmaksi. 

Kiire vaikeutti tiimityöskentelyä. Henkilökunta oli niin kiireistä, ettei yhteisen ajan 
löytyminen ollut helppoa. Käytännössä yhteisen ajan järjestäminen olisi ollut erittäin 
hankalaa, ehkä mahdotontakin, koska koko päivän ajan aina osa henkilökunnasta oli vas-
tuussa lapsista. Opettajien palaverin aikaan muuta henkilökuntaa tarvittiin iltapäivähoi-
dossa. Myös esiopetuksen henkilökunnan vaihtuvuus heikensi henkilökunnan kesken 
tehtyä yhteistyötä. Opettajat kokivat yhteisen viikoittaisen palaverin erittäin tärkeäksi ja 
tarpeelliseksi, mutta opettajien palaverin yksi tunti viikossa ei kuitenkaan riittänyt yhteis-
ten asioiden käsittelemiseen. Palaverien aika meni yleensä käytännön koulutyön 
suunnittelemiseen, eikä aikaa kehittämishankkeen arvioimiseen tuntunut opettajien mie-
lestä paljon jäävän. Kehittämistyössä mukana oleva koko henkilökunta olisi tarvinnut 
yhteistä aikaa suunnitella, arvioida ja kehittää kehittämishanketta. 

Kehittämishankkeessa oli hyvin persoonakohtaista ja yksilöllistä, miten yhteistyö eri 
henkilöiden kanssa onnistui. Asioista ilmeni mielipide-eroja, jotka heikensivät kykyä 
työskennellä yhdessä. Kaikki työntekijät eivät aina noudattaneet sovittuja asioita. Jos 
jonkun esittämästä asiasta ei oikein kyetty keskustelemaan tai sitä ei voitu heti ratkaista, 
saatettiin asian antaa raueta. Vaikeita asioita vältettiin. Vaikka kehittämistyö nosti esiin 
ongelmia tai uusia ideoita, ei niitä välttämättä otettu puheeksi toisten tiimissä työskentele-
vien kanssa, koska haluttiin välttää yhteisöllistä painetta. Kehittäminen vaikeutui. Mitään 
suuria riitoja ei kehittämishankkeen tiimissä esiintynyt, vaan päällisin puolin kaikki 
kykenivät työskentelemään toistensa kanssa. Oli kuitenkin myös asioita, joista puhuttiin 
vain kahdenkeskisissä keskustelutuokioissa, eikä niitä pystytty tuomaan esille yhteisesti. 

Tiimityöskentely hajotti ja jakoi koko koulun henkilökunnan kahtia. Toiset kuuluivat 
kehittämishankkeeseen ja toiset eivät. Se heikensi koko koulun henkilökunnan tekemää 
yhteistyötä. Koulun ilmapiiri huononi. Ennakkoluulot ja asenteet olivat suuret ja aiheutti-
vat muutosvastarintaa. Tiimityöskentelyä koko koulun kesken olisi tarvittu, jotta 
työskentelyviihtyvyys olisi koulussa parantunut. Koko henkilökunnalle olisi ollut tarpeen 
järjestää kehittämishankkeesta tiedottavaa koulutusta sekä mahdollisuus kertoa 
mielipiteistään ja tuntemuksistaan. Lisäksi opettajat olisivat tarvinneet koulutusta 
monipuolisiin esi- ja alkuopetusikäisten lasten opettamiseen liittyviin uusiin työtapoihin 
ja -menetelmiin. Koulun henkilökunnan tukeminen jäi vähäiseksi. Henkilökunnan piti 
osata muuttaa vanhoja käytäntöjään ja ajatuksiaan. Rutiinien rikkominen ei ollut helppoa. 
Sekä henkilökunnan omat että muiden ihmisten ennakkoluulot ja asenteet vaikeuttivat 
toimintaa. Henkilökunnan ei ollut helppo oppia käyttämään hyväkseen uusia opetusjärjes-
telyjä eikä toimia uusien periaatteiden mukaan.  

Willman (2001) esittelee opettajien tiimityön ristiriitaista ja kompleksista luonnetta. 
Hänen mielestään tiimityöskentelyn ristiriitaisuuksien vähentämiseksi olisi korostettava 
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ammatillisten muutosten vähäisyyttä ja tulisi opettajien olla keskenään samankaltaisia. 
Myös Mehtäläinen (1997) korostaa tiimityöskentelyn edellyttävän hyvää henkilökemiaa. 
Tämän tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishankkeessa ammatilliset muutokset 
olivat suuria ja henkilökunnan keskuudessa oli suuria persoonakohtaisia eroja. 

6.4  Tiedollisten oppimistavoitteiden ja oppimissaavutusten 
vastaavuus 

Seuraavaksi käsittelen lasten tiedollisten oppimistavoitteiden ja oppimissaavutusten 
vastaavuutta. Keskityn tutkimaan lasten yksilöllisyyden korostamista. Se oli kehittämis-
hankkeen yksi tavoite. Haluan nähdä, miten kehittämishankkeessa onnistuttiin toteutta-
maan vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toiminta-ajatusta, joka korostaa lasten oike-
utta edetä oppimisessaan yksilöllisellä aikataululla. Myös konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen perustuvat opetussuunnitelmat eivät kannata ajallisesti yhtä aikaa 
tapahtuvaa oppimistavoitteiden saavuttamisvaatimusta (ks. 2.3.1) Kohteena ovat 
tutkimusongelmat:  

Milloin lapset saavuttivat keskeisimmät äidinkielen ja matematiikan tavoitteet?  

Miten lasten tiedollinen oppiminen ajallisesti vastasi kunnallista opetussuunnitel-
maa?  

Lasten tiedollisten oppimistavoitteiden yksilöllistä saavuttamista tarkastelen äidinkielen 
ja matematiikan osaamisen kehittymisen avulla. Esi- ja alkuopetuksessa tärkeimmät 
tiedollisen oppimisen tavoitteet kohdistuivat äidinkielen ja matematiikan tietojen ja taito-
jen oppimiseen. Siksi valitsin juuri nämä tiedolliset alueet tutkimukseni kohteeksi. Ar-
vioin, milloin lapset saavuttivat äidinkielen ja matematiikan keskeisimmät tavoitteet. Tar-
koituksena on osoittaa lasten yksilölliset tavoitteiden saavuttamisajankohdat, koska ha-
luan näkyville lasten oppimisen kehittymisen ja ajallisen nopeuden. Vertasin niitä myös 
kunnan yhteisessä alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa esitettyyn aikatauluun, jotta 
näin, poikkesiko lasten tiedollinen oppiminen alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa 
kirjattuna olevasta lasten oletetusta oppimisaikataulusta.  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun periaatteiden vastaisesti olen tarkastellut lasten 
yksilöllistä oppimista eri luokkatasojen mukaan, koska näen tärkeäksi aikaperspektiivin 
ja kronologisuuden säilyttämisen oppimisprosessin esille saamiseksi. Lasten kuvausten 
(luku 6.5) yhteydessä kerron vielä tarkemmin heidän tiedollisista oppimissaavutuksistaan 
ja tiedolliseen oppimiseen liittyvistä lasten ja aikuisten kokemuksista.  

6.4.1  Lasten äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen 

Äidinkielen osaamista kehittämishankkeessa tarkastelen sekä esi- ja alkuopetuksen käy-
tössä olleen koko kunnan yhteisen alkukasvatuksen opetussuunnitelman että lasten käy-
tössä olleiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien sisältämien keskeisten äidinkielen 
tavoitteiden avulla. Lasten henkilökohtaiset opetussuunnitelmat oli laadittu kunnallisen 
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alkukasvatuksen opetussuunnitelman pohjalta. Esitän lasten äidinkielen oppimisen 
etenemisen henkilökohtaisista opetussuunnitelmista poimittujen yhdeksän keskeisen 
äidinkielen lukemis- ja kirjoittamistavoitteen avulla. Nämä tavoitteet olivat: 

1. Tunnistan kirjaimet. 
2. Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 
3. Osaan lukea sanoja. 
4. Osaan lukea lauseita. 
5. Osaan lukea ilmeikkäästi. 
6. Ymmärrän lukemani lauseet. 
7. Osaan kirjoittaa tavuja. 
8. Osaan kirjoittaa sanoja. 
9. Osaan kirjoittaa lauseita. 

Kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa nämä valitsemani tavoitteet sijoittuivat 
pääasiassa ensimmäiselle ja toiselle luokalle suunnattuihin tavoitteisiin. Esiluokan aikana 
ei tiedollisia tavoitteita haluttu erityisesti painottaa, joten myös äidinkielen taitojen testaa-
minen keskittyi aineistonkeruuvaiheessa juuri ensimmäiseen ja toiseen luokkaan. Siksi en 
nähnyt ristiriitaa siinä, ettei äidinkielen oppimistavoitteita otettu tasapuolisesti koko esi- 
ja alkuopetuksen ajalta. Koska haluan verrata lasten äidinkielen tavoitteiden 
saavuttamisaikataulua kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa näkyvään tavoiteai-
katauluun, esittelen hieman myös alkukasvatuksen opetussuunnitelmaa. 

Kunnan yhteisessä alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa kerrottiin, että äidinkielen 
opetuksessa painottui ensin kuunteleminen ja puhuminen, seuraavaksi lukeminen, 
kirjoittaminen, kirjallisuus ja viestintä. Opetussuunnitelmassa tähdennettiin lapsen oppi-
van lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kehitystasonsa mukaan. Kuitenkin opetus-
suunnitelmaan oli merkitty yleensä parin luokkatason tarkkuudella, milloin jokainen 
äidinkielen tavoite tulisi saavuttaa. Kirjainten tunnistamiseen tähtäävää opetusta annettiin 
opetussuunnitelman mukaan sekä esi- että ensiluokalla. Tavun ja sanan lukeminen olivat 
ensimmäisen luokan oppimisainekseen kuuluvia. Sekä ensimmäisen että toisen luokan 
sisältöalueita olivat lauseen lukeminen, tekstin itsenäinen lukeminen ja kirjojen 
lukeminen. Tähän tutkimukseen ottamani tavoitteen ”Osaan lukea ilmeikkäästi” käsitin 
pitempien tekstien ja kirjojen lukutaidoksi, koska lausetasoa parempi lukija kykenee 
lukemaan jo ilmeikkäästi. Suuraakkosten kirjoittaminen oli esi- ja ensiluokan tavoite, 
pienaakkosten kirjoittaminen oli ensimmäisen luokan tavoite ja käsialakirjoitus sekä omat 
jutut kirjoittaen olivat ensimmäisen ja toisen luokan tavoitteita. Sanelutehtäviä tason mu-
kaan voitiin suorittaa koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Kunnan alkukasvatuksen opetus-
suunnitelmassa ei tarkemmin määritellä, milloin lasten pitäisi osata kirjoittaa tavuja ja 
sanoja. Koska tavun ja sanan lukeminen on ensimmäisen luokan tavoitteena, voi niiden 
kirjoittamisenkin paikantaa ensimmäisen luokan sisällöksi. Lauseen kirjoittamisen 
voidaan olettaa olevan sekä ensimmäisen että toisen luokan tavoite. 

Jokaisen lapsen äidinkielen tavoitteiden saavuttamisajankohdat ja niiden todisteet etsin 
tutkimusaineistosta. Kahden tavoitteen saavuttamista en pystynyt paikallistamaan kaikilta 
lapsilta, mutta niiden avulla sain kaikilta lapsilta tietoa heidän äidinkielen oppimisproses-
sistaan. Nämä tavoitteet olivat seuraavat: tunnistan kirjaimet ja osaan lukea kaksikirjaimi-
sia tavuja. Lasten äidinkielen tavoitteiden oppimisaikataulun vertailu kunnan alkukasva-
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tuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa 
taulukossa (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Lasten äidinkielen oppimisaikataulun vertailu kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n 
suositus 

Varhaisin saavutus Myöhäisin saavutus Saavutusten ero* 

Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk 0 lk ei tietoa ei tietoa 
Osaan lukea 
kaksikirjaimisia tavuja. 

1 lk 0 lk ei tietoa ei tietoa 

Osaan lukea sanoja. 1 lk 0 lk toukokuu 1 lk joulukuu 7kk 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 1 lk syyskuu 2 lk toukokuu 1 v 8 kk 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk 1 lk toukokuu jäi saavuttam. yli 1 v 
Ymmärrän lukemani 
lauseet. 

1-2 lk 1 lk toukokuu jäi saavuttam. 
  

yli 1 v 

Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk lokakuu 1 lk huhtikuu 6 kk 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1 lk 1 lk joulukuu 2 lk joulukuu 1 v 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk syyskuu 2 lk toukokuu 8 kk 
*ka 11 kk 

Osa lapsista saavutti ensimmäiset kolme äidinkielen tavoitetta esiluokan aikana. Tarkem-
paa aikaa ei aineiston perusteella voi kertoa, koska esiluokassa ei tiedollista oppimista 
painotettu eikä sen testaamista tarkasti suoritettu. Jo esiluokan aikana saavutetut tavoit-
teet olivat kirjainten tunnistaminen sekä kaksikirjaimisten tavujen ja kokonaisten sanojen 
lukeminen. Kirjainten tunnistamistavoitteen saavuttamiseksi vaadin aineistosta näyttöä 
kaikkien kirjainten tunnistamisen osaamisesta. Jotkut lapset oppivat tunnistamaan 
vierasperäisiä kirjaimia vasta sen jälkeen, kun he osasivat jo lukea kaksikirjaimisia ta-
vuja. Aineistosta ei löytynyt tarkkaa tietoa kirjainten tunnistamisen ja kaksikirjaimisten 
tavujen lukemisen oppimiseroista. Kirjainten tunnistamisen oppimisen suositusaikataulu 
oli kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa täysin lasten oppimissaavutusten 
mukainen.  

Lasten sanojen lukemisen oppimisen ero oli seitsemän kuukautta. Osa lapsista oppi 
tavujen ja sanojen lukemisen aiemmin kuin alkukasvatuksen opetussuunnitelma suosit-
teli. Suurin ajallinen ero lasten äidinkielen saavutuksissa oli lauseiden lukemisen oppimi-
sessa. Eroksi tuli yksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Tällainen ero lasten oppimisessa 
tekee opetuksen järjestämisen haasteelliseksi. Kuitenkin lauseiden lukemisen oppiminen 
pysyi alkukasvatuksen oppimisaikataulusuositusten rajoissa.  

Määrittelin lapsen osaavan lukea ilmeikkäästi silloin, kun lukutaito on jo niin pitkällä, 
että hän kykeni lukemaan itsenäisesti tekstejä tai kirjoja. Ilmeikkään lukemisen oppimi-
sessa ajallista eroa en pystynyt aineiston perusteella mittaamaan, koska kolmelta lapselta 
se jäi kokonaan saavuttamatta. Näin tämän tavoitteen osalta ei pysytty kunnan alkukasva-
tuksen opetussuunnitelman antamassa suosituksessa. Lasten ilmeikkään lukemisen saavu-
tusero muodostui ainakin yli vuodeksi. Lapset ymmärsivät lukemansa lauseet yleensä 
ensimmäisen ja toisen luokan vaihteessa, mutta yhdeltä lapselta jäi lukemisen 
ymmärtäminen kokonaan saavuttamatta esi- ja alkuopetuksen aikana. Tämän tavoitteen 
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saavutuksen eroksi tuli ainakin yksi vuosi. Lukemisen ymmärtämisen oppiminen ei siis 
onnistunut lapsilta aikataulullisesti alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaan. 

Sanelutehtäviä suositeltiin pidettäväksi opetussuunnitelmassa tason mukaan koko esi- 
ja alkuopetuksen ajan. Siksi tavoitteiden saavuttamisen voidaan olettaa olevan vapaam-
paa kuin lukemisen tavoitteissa. Määrittelin niille kuitenkin luokkatasot lukemisen 
tavoitteiden perusteella. Kirjoittamisen oppimisessa ajalliset oppimiserot olivat puolesta 
vuodesta vuoteen. Tavujen kirjoittamisessa oppimisen ajallinen ero oli kuusi kuukautta. 
Lapset saavuttivat tämän tavoitteen ensimmäisen luokan aikana aivan kuten lukemisen 
tavoitteiden perusteella voi suositella. Sanoja lapset oppivat kirjoittamaan ajallisesti hy-
vin eri tahdissa, koska saavuttamiseroksi tuli vuosi. Tätä tavoitetta kunnan alkukasvatuk-
sen opetussuunnitelma lähinnä suosittelee ensimmäiselle luokalle. Kaksi lasta tarvitsi 
kuitenkin vielä toisen luokan syyslukukauden, jotta he ehtivät oppia tämän taidon. 
Lauseiden kirjoittamisen osaamisessa lapset pysyivät kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelman oletetussa aikataulussa. Lauseiden kirjoittamisen saavutuseroksi tuli 
kahdeksan kuukautta. 

Lasten äidinkielen oppiminen eteni yksilöllisesti eikä se aina noudattanut kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaista aikataulua. Kehittämishankkeessa lasten 
yksilöllistä äidinkielen oppimisaikataulua kunnioitettiin vuosiluokkiin sitomattoman 
opiskelun mukaisesti. Lapset saavuttivat osan äidinkielen tavoitteista melko yhtä aikaa, 
mutta osa tavoitteista saavutettiin eri aikaan. Jotkut lapset oppivat aikaisemmin kuin 
opetussuunnitelma suositteli, toiset myöhemmin. Äidinkielen oppimisen erot vaihtelivat 
noin puolesta vuodesta vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen. Lasten äidinkielen 
saavutuserojen keskiarvoksi tuli yksitoista kuukautta laskettaessa vuodeksi nekin erot, 
jotka olivat yli vuoden. Tämä tulos ilmoittaa siis erojen keskiarvon vähimmäismäärän. 
Täsmällisemmin ei saavutuseron keskiarvoa voi aineiston perustella laskea, koska kaikki 
lapset eivät saavuttaneet kaikkia äidinkielen tavoitteita esi- ja alkuopetuksen aikana. 
Vaikka joidenkin tavoitteiden saavutusaika määritellään opetussuunnitelmassa väljästi 
kahdelle lukuvuodelle, kaikki lapset saavuttivat yhdeksästä tavoitteesta vain neljä tavoi-
tetta kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman suositteleman aikataulun rajoissa. 
Nämä olivat: tunnistan kirjaimet, osaan lukea lauseita, osaan kirjoittaa tavuja ja osaan 
kirjoittaa lauseita.  

6.4.2  Lasten matematiikan tavoitteiden saavuttaminen 

Matematiikan tavoitteiden valitseminen tähän tutkimukseen tapahtui samaan tapaan kuin 
äidinkielessä. Lasten käytössä olleista henkilökohtaisista opetussuunnitelmista valitsin 
kuusi keskeisintä matematiikan tavoitetta, jotka lasten oletettiin saavuttavan esi- ja al-
kuopetuksen aikana. Nämä tavoitteet olivat kaikki aritmetiikan alueelta, koska se on 
keskeisin sisältöalue matematiikassa, ja sen oppimista myös seurattiin eniten. Kuusi 
keskeistä tavoitetta olivat seuraavat:  

1. Osaan tehdä numerojen muodot oikein ja numerot oikeinpäin. 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-10. 
3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja vähennyslaskussa lukualueella 0-20. 
4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100. 
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5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-1000. 
6. Hallitsen kertotaulut 1-5. 

Kunnan yhteisessä alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa matemaattista ajattelua pidet-
tiin tapana ajatella, hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Korostettiin keksimi-
seen ja ongelmanratkaisuun innostavien oppimisympäristöjen järjestämistä sekä leikeissä 
ja muussa toiminnassa syntyvien tilanteiden ja lasten kokemusten hyödyntämistä. Myös 
matematiikassa oli tarkoitus edetä lapsen kiinnostuksen ja kehitysvaiheiden mukaisesti. 
Lisäksi erikseen mainittiin lapsen mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa, jos hänen kehityk-
sensä sitä vaatii, joko hitaammin tai nopeammin kuin perusjoukko. Kuitenkin matematii-
kan tavoitteet oli asetettu erikseen vuosiluokittain esi- ja alkuopetusta koskien.  

Kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaan tähän tutkimukseen valitsemani 
kolme ensimmäistä tavoitetta olisi oppilaiden tarkoitus saavuttaa ensimmäisen luokan 
loppuun mennessä. Nämä tavoitteet olivat seuraavat: osaan tehdä numerot oikein, osaan 
laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-10 ja hallitsen kymmenylityksen yhteen- 
ja vähennyslaskut lukualueella 0-20. Loput kolme tutkimuksessa käytettyä matematiikan 
tavoitetta sijoittuivat toisen luokan opetussuunnitelman sisältöalueeseen. Nämä tavoitteet 
olivat seuraavat: osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua sekä lukualueella 0-100 että 
lukualueella 0-1000 ja hallitsen kertotaulut 1-5. Myös käytössä olleiden matematiikan 
kirjojen tavoitteet noudattelivat kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman tavoitteita.  

Jokaisen lapsen matematiikan tavoitteiden saavuttamisajankohdat etsin kolmen vuo-
den aikana kerätystä aineistosta. Lasten matematiikan oppimisen ajalliset erot ja vertailu 
kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen löytyvät taulu-
kosta (Taulukko 9). 

Taulukko 9. Lasten matematiikan oppimisaikataulun vertailu kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoite Kunnan ops:n 
suositus 

Varhaisin saavutus Myöhäisin saavutus Saavutusten ero* 

Osaan tehdä numerot 
oikein. 

1 lk 0 lk tammikuu    2 lk joulukuu     11 kk 

Osaan laskea yhteen- ja 
vähennyslaskua lukualueella 
0-10. 

1 lk 0 lk joulukuu     1 lk joulukuu   1 v 

Hallitsen kymmenylityksen 
yhteen- ja vähennyslaskussa 
lukualueella 0-20. 

1 lk 0 lk joulukuu     2 lk lokakuu  1v 10 kk 

Osaan laskea yhteen- ja 
vähennyslaskua lukualueella 
0-100. 

2 lk 0 lk toukokuu  2 lk toukokuu   2 v 

Osaan laskea yhteen- ja 
vähennyslaskua lukualueella 
0-1000. 

2 lk 1 lk joulukuu  jäi saavuttam. 
 

yli 1 v 5 kk 

Hallitsen kertotaulut 1-5. 2 lk 1 lk toukokuu  jäi saavuttam. yli 1 v 
*ka 1v 4kk 
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Lasten saavutusten ero numeroiden piirtämisessä oli vuosi ja yksitoista kuukautta. Yh-
teen- ja vähennyslaskujen osaamisessa lukualueella 0-10 olivat saavutuserot tasan yksi 
vuotta. Nämä molemmat tavoitteet oli kunnassa suunnattu ensimmäisen luokan 
oppiainekseksi. Numeroiden oikein tekemisen osaamiseroissa oli kuitenkin suurta poik-
keamaa alkukasvatuksen opetussuunnitelman suosituksesta, koska yksi lapsi oppi tämän 
taidon jo esiluokan tammikuussa ja eräs lapsi vasta toisen luokan joulukuuhun mennessä. 
Lasten yhteen- ja vähennyslaskujen osaamista lukualueella 0-10 alkukasvatuksen opetus-
suunnitelma väheksyi, koska neljä lasta saavutti tämän tavoitteen suunnilleen esiluokan 
puolivälissä ja loput kaksi lastakin jo ensimmäisen luokan syyslukukauden lopulla. Kym-
menylityksen hallitseminen yhteen- ja vähennyslaskussa oli lukualueella 0-20 huomatta-
vasti vaikeampi tavoite kuin edellinen. Oppimiseroksi tuli vuosi ja kymmenen kuukautta. 
Vaikka kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelma suositteli tätäkin tavoitetta ensimmäi-
selle luokalle, saavutti ensimmäinen lapsi sen esiluokan joulukuussa ja viimeinen toisen 
luokan lokakuussa. 

Loput matematiikan tavoitteet ajoittuivat kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitel-
massa toisen luokan oppimääriksi. Yhteen- ja vähennyslaskun laskemisen oppimisessa 
lukualueella 0-100 olivat lasten saavutuserot kaksi vuotta. Se oli suurin tiedollisen 
oppimisen saavutusero, mitä tässä tutkimuksessa saatiin. Yksi lapsi alitti suuresti kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelman suosituksen, koska hän saavutti tämän tavoitteen jo 
esiluokan toukokuussa. Kolme lasta saavutti tavoitteen ensimmäisen luokan aikana ja 
kaksi toisen luokan aikana. Kaksi viimeistä tavoitetta osoittautuivat niin vaikeiksi, ettei 
kaksi lasta niihin vielä esi- ja alkuopetuksen aikana yltänyt. Lasten saavutuserot yhteen- 
ja vähennyslaskujen laskemisessa lukualueella 0-1000 olivat vähintäänkin yli vuosi ja 
viisi kuukautta. Varhaisin oppimissaavutus tähän tavoitteeseen tuli ensimmäisen luokan 
joulukuuksi. Kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmaan verrattuna tämä tavoite siis 
sekä alitettiin että ylitettiin. Yksi lapsi hallitsi kertotaulut 1-5 ensimmäisen luokan touko-
kuussa, joten oppimiserot olivat tässä tavoitteessa ainakin yli vuosi. Myös tässä tavoit-
teessa kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman suositus sekä alitettiin että ylitettiin. 

Matematiikassa lasten oppiminen eteni äidinkielen oppimisen tavoin yksilöllisesti eikä 
oppiminen noudattanut kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaista aikatau-
lua. Matematiikan osaamisen kehittymisessä oli lasten välillä suuria eroja. Ensimmäisiä 
matematiikan tavoitteita jotkut lapsista saavuttivat esiluokan syyslukukauden aikana. 
Kaksi lasta ei saavuttanut kahta viimeistä matematiikan tavoitetta esi- ja alkuopetuksen 
aikana. Kolme lasta sen sijaan saavutti kaikki matematiikan tavoitteet toisen luokan 
syyslukukauden loppupuolella. Yksi lapsi, joka saavutti ensimmäisen matematiikan 
tavoitteensa esiluokan joulukuussa, oli oppinut kaikki matematiikan tavoitteet ensimmäi-
sen luokan kevätlukukauden lopussa. Lasten matematiikan tavoitteiden saavutusten ero 
vaihteli yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Erojen keskiarvoksi tuli noin 1 vuosi ja 6 kuu-
kautta. Tällöin en ottanut edes huomioon, että eräissä tavoitteissa erot olivat yli ilmoite-
tun. Tulos ilmoittaa matematiikan oppimiserojen keskiarvon vähimmäismäärän, mutta se 
saattoi todellisuudessa olla vielä isompikin. Näin laskettaessa keskimääräiset erot 
matematiikan oppimisessa muodostuivat noin seitsemän kuukautta suuremmiksi kuin 
äidinkielen oppimisessa. Osasyynä saavutuserojen suurentumiseen matematiikassa 
verrattuna äidinkieleen on se, että kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa on 
kaikki matematiikan tavoitteet määritelty eri luokkavuosille toisin kuin äidinkielessä.  
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Tarkat luokkatason mukaiset tavoitteiden saavuttamisaikataulut osoittautuivat erittäin 
epäonnistuneiksi vuosiluokkiin sitomattomuutta toteuttaneessa yhdistetyssä esi- ja 
alkuopetuksessa. Lapset oppivat yksilöllisesti noudattaen omaa oppimisaikatauluaan. 
Sekä lasten äidinkielen että matematiikan oppimistavoitteiden ja -tulosten vastaavuuksien 
tutkimustulokset kyseenalaistavat tarkkojen opetussuunnitelmien laatimista ja puoltavat 
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvia laajempia tavoitteita käyttäviä opetus-
suunnitelmia (ks. 2.3.1). 

6.5  Lasten tiedollisen oppimisen ja sosiaalisen kasvun kuvausta 

Tässä luvussa tarkoituksena on lasten tiedollisen oppimisen kuvaamisen syventäminen ja 
sosiaalisen kasvun kuvaaminen. Luku selvittää tutkimusongelmia:  

Miten lapset saavuttivat keskeisimmät äidinkielen ja matematiikan tavoitteet? 

Miten lasten sosiaalinen kasvu kehittyi? 

Mitä lasten turvallisuuden tunteelle tapahtui kehittämishankkeen aikana? 

Seurantatutkimuksen ansiosta pystyn esittämään lasten oppimisen kehittymisprosessia 
sekä tiedollisessa että sosiaalisessa oppimisessa. Kerron lasten kehittymisestä ja oppimi-
sesta kolmen vuoden ajalta, jolloin lapset olivat yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa. 
Tutkimustulosten esittämistavassa tavoitteena on säilyttää lapsen oppimisen kuvaus 
mahdollisimman hyvin kokonaisuutena, jottei lapsen kuvaaminen hajoa erillisiksi osiksi 
eikä kuvauksiin tule turhaa toistoa. En erottele lasten tiedollista ja sosiaalista oppimista, 
koska ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Paneudun lasten äidinkielen ja matematiikan 
oppimissaavutuksiin ja -kokemuksiin, joita lasten tiedollisen oppimisen kehittymiseen 
liittyi. Tarkastelen lasten sosiaalisuuden kehittymistä ja sosiaalista sopeutumista 
kehittämishankkeen aikana. Tärkeimpiä teemoja ovat kilpailu, oppimisen vastuu, 
matemaattisen lahjakkuuden tukeminen, keskittymiskyvyn heikkous, esiopetukseen 
lähtemisen vaikeus, poika jolla on monta roolia, itsekkyyden kehittyminen avuliaisuu-
deksi sekä yksin leikkivän lapsen kehittyminen sosiaalisemmaksi. 

 Tutkin lasten kehittymistä ja oppimista sosiaalisena toimintana, jossa lapset ovat 
osana vuorovaikutuksellista kontekstia ja kohteena ovat kehitys- ja oppimisprosesseissa 
mukana toimivat ihmiset (Salomon & Perkins 1998, 8-10). Lasten teemallisissa 
oppimistarinoissa kuvailen lapsen luonnetta, käyttäytymistä ja osaamista sekä niiden 
mahdollisia muutoksia. Kartoitan lasten perheiden arvomaailmaa kertomalla vanhempien 
kasvatusperiaatteista ja odotuksista. Kerron aina aluksi lyhyesti jokaisen lapsen tiedollis-
ten tavoitteiden saavuttamisaikataulusta, jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa, millaista 
tiedollista oppimista kunkin lapsen kohdalla tapahtui. Kuvaukset keskittyvät kertomaan 
lapsen ja hänen lähiympäristöönsä kuuluvien ihmisten mielipiteistä, kokemuksista ja toi-
minnasta.  

Kehittämishanketta arvioitaessa on tiedettävä, mitkä olivat tavoitteet. Lasten äidinkie-
len ja matematiikan keskeiset oppimistavoitteet kerroin jo luvuissa (6.4.1 ja 6.4.2). Lasten 
sosiaalisen kasvun tavoitteet oli käytössä olevassa kunnallisessa alkukasvatuksen opetus-
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suunnitelmassa esitetty melko laajasti ja yleisellä tasolla. Opetussuunnitelmasta (1-3) 
löytyi useasta eri kohdasta sosiaalista kasvua koskevia mainintoja:  

− ”Päämääränä on lapsen elämänhallinnan taitojen vahvistuminen, kyky selviytyä 
muuttuvassa maailmassa sekä oppimaan oppiminen. 

− Kasvattaminen on lapsen ohjaamista hyviin tapoihin… 
− Kasvatuksessa painotetaan perusturvallisuutta, vahvistetaan itsetuntoa ja tuetaan yh-

teistyövalmiuksia sekä rohkaistaan lasta ilmaisemaan tunteitaan, toiveitaan ja tahto-
aan. 

− Alkukasvatus antaa lapselle aineksia kehittää…tunteitaan. 
− Tärkeää on lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen…työyhteisön jäseneksi 

kasvaminen. 
− Lapsen tasapainoisen kasvun perustana on turvallisuuden tunne ja myönteinen minä-

kuva. Niiden kehittymiselle on tärkeää lämmin huolenpito ja onnistumisen kokemuk-
set.  

− Alkukasvatuksen tavoitteena on, että lapsesta kehittyy myönteisen minäkuvan omaava 
tasapainoinen yksilö. Lapsella on oma-aloitteisuutta, hän itsenäistyy ja kokee vastuun 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Hän huomioi toiset tasavertaisina ja ymmärtää yhtei-
sesti sovittujen sääntöjen merkityksen. Lapsi arvioi ja arvostaa omaa ja toisten te-
kemää työtä. 

−  Vuorovaikutuksen tulee olla turvallista, rohkaisevaa, avointa ja lasta arvostavaa.” 

6.5.1  Hanna ja kilpailu 

Luonteeltaan Hanna oli esiluokkaa aloittaessaan vanhempien mukaan iloinen, reipas, 
oma-aloitteinen ja touhukas tyttö, mutta samalla myös hyvin herkkä. Opettajien mielestä 
Hanna vaikutti reippaalta tytöltä, joka uskalsi puhua ryhmässäkin kuuluvasti. Hannalla oli 
yksi isoveli, joka oli monta vuotta vanhempi kuin Hanna. Ennen esikoulua Hanna oli 
ollut seurakunnan päiväkerhossa, joten hänellä oli pientä kokemusta myös ryhmässä 
olemisesta. Hanna osallistui koululla järjestettävään iltapäivähoitoon. Vanhempien mie-
lestä Hannan kasvatuksessa oli tärkeää kuunteleminen, huomioon ottaminen ja rehellisyy-
den korostaminen. He korostivat haluavansa Hannan tuntevan olevansa arvokas ja tärkeä 
omana itsenään. Ristiriitatilanteet pyrittiin selvittämään kotona sylillä ja keskustelulla 
sekä anteeksi pyytämällä ja halaamalla. 

Hannan tiedollinen oppiminen eteni esiluokan aikana kunnan alkukasvatuksen opetus-
suunnitelman suosituksia edellä sekä äidinkielessä että matematiikassa. Hannan äidinkie-
len tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa 
annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (Taulukko 10). 
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Taulukko 10. Hannan äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Hannan tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea sanoja. 1lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 1 lk syyskuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk 1 lk toukokuu 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk lokakuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 1 lk toukokuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk syyskuu 

Hanna osasi esiluokan loputtua lukea sanoja ja laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualu-
eella 0-20. Tiedollisessa oppimisessaan hän oli edennyt pitkälle ensimmäisen luokan 
sisältöalueisiin. Hänen tiedollinen oppimisensa alkuopetuksessa noudatti jo enemmän 
kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman aikataulua. Hanna saavutti kaikki esi- ja 
alkuopetuksen keskeiset äidinkielen tavoitteet kuitenkin jo toisen luokan syyslukukauden 
loppuun mennessä. 

Hannan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 11). 

Taulukko 11. Hannan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Hannan tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 1 lk lokakuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 0 lk helmikuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 0 lk helmikuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 1 lk helmikuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk 2 lk lokakuu 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk 2 lk joulukuu 

Matematiikassa opetussuunnitelman ensimmäiselle luokalle suosittelema saavutustaso 
peruslaskutaidossa oli Hannalla hallinnassa jo esiluokan lopussa. Ensimmäisen luokan 
puolivälissä hän osasi jo laskea opetussuunnitelman toiselle luokalle suunnatulla lukualu-
eella. Hanna saavutti kaikki esi- ja alkuopetuksen keskeiset matematiikan tavoitteet äidin-
kielen tavoin toisen luokan syyslukukauden loppuun mennessä. 

Esiopetus. Esiopetuksen aikana Hanna koki äidin kertoman mukaan matematiikan ja 
äidinkielen oppimisen kilpailuna, joka ahdisti Hannaa niin paljon, että hänen ihottumansa 
paheni stressistä. Kotona Hanna kertoi tiedolliseen oppimiseensa liittyviä epäonnistumi-
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sia ja pelkoja, joita oppiminen aiheutti. Hanna seurasi myös tarkkaan muiden lasten osaa-
mista ja sen kehittymistä. Hän tunsi tarvetta vertailla itseään muihin eikä halunnut olla 
oppimisessaan huonompi tai hitaampi kuin muut. Yksi Hannaa ahdistavista tekijöistä oli 
matematiikan ensimmäisen luokan kirjojen jakaminen osalle lapsista jo esiluokan aikana. 
Ensimmäisen luokan matematiikan kirjojen käyttö vahvisti kilpailua, vaikka tarkoitus oli 
antaa lapsille mahdollisuus oppia joustavasti omien kykyjen äärirajoilla. Ensimmäisen 
luokan matematiikan kirjoissa oli paljon sellaista matematiikan sisältöä, jota jotkut 
esiluokkalaisista olivat täysin valmiita tekemään. Lastentarhanopettajan mielestä 
esiluokkalaisten kilpailua vahvisti se, ettei aikuisilla ollut aikaa tarkastaa kunnolla lasten 
matematiikan kirjaan tekemiä tehtäviä. Siksi jotkut vain tekivät kirjaa vauhdilla eteen-
päin, eikä tehtävien oikeellisuudesta tai oppimisen tasosta ollut tietoakaan. Lasten mie-
lestä paras matematiikassa oli se, joka oli kirjassa pisimmällä. Siitä tuli joillekuille kil-
pailu. Matematiikan kirjojen antaminen aiheutti myös pahaa mieltä sellaisille lapsille, 
jotka eivät kirjoja vielä olleet saaneet, joten kirjat päätettiin viimein jakaa kaikille jo 
esiluokan aikana, vaikka osa ei niitä olisi vielä tarvinnutkaan. Silloin osa lapsista sai 
kirjat osaamistasoonsa nähden aivan liian aikaisin. Kirjojen antaminen muodostui niin 
ongelmalliseksi, ettei sitä muina vuosina enää tehty. Hannan äiti kertoo näin: 

”Hannan kohdalla kaikkein eniten esikoulussa vaivasi jatkuva kilpailu. Matematii-
kassa ja äidinkielessä ainakin. Kuka jo sai kirjan, kuka epäonnistui jonkin numeron 
kirjoittamisessa (kuutonen väärinpäin tms.). Tästä seurasi julkinen häpeä, joka aihe-
utti iltaisin pelkoa seuraavasta päivästä ja tietysti epäonnistumisen pelko, joka 
vaikuttaa edelleen (ensimmäisellä luokalla). Eli opiskelu oli liian totista touhua ja 
ainakin lasten kesken vertailu raskasta… Muutoin Hanna oli erittäin innokas ja 
motivoitunut etenkin "oikeiden” (=tasoryhmätunti ja eri-ikäisten lasten ryhmätunti) 
tuntien suhteen. Tiedoissa ja taidoissa kehittyminen oli melkoista; Hanna oppi luke-
maan, laskemaan, kirjaimet, halusi opetella myös kotona käsitöitä yms. oikeita 
töitä… Mitään olennaista ei jäänyt tiedoissa oppimatta, oikeastaan päinvastoin, joh-
tuen ehkä juuri kilpailutilanteesta. Lapsen oma luovuus ja oma-aloitteisuus kyllä 
karsiintuivat aika vähiin vuoden aikana.” (0va) 

Lastentarhanopettaja ja minä havainnoimme kumpikin Hannan esiopetuksen aikana 
pientä kilpailua osaamisesta ja paremmuudesta lähinnä Hannan ja Henriinan välillä, 
mutta emme tienneet ongelman vakavuudesta. Koulussa Hanna ei itse valittanut koskaan 
koulunkäynnin raskaudesta tai kilpailemisen aiheuttamasta stressistä, joten koulun 
henkilökunta ei saanut tietää siitä ennen kuin jälkeen päin, kun esiluokka oli loppumassa. 
Hanna itse antoi aina hyvin positiivista palautetta esiluokan käymisestä. Opettajien mie-
lestä hän vaikutti reippaalta ja hyvin viihtyvältä esioppilaalta. Hannan oppimisen tuke-
mista vaikeutti informaatiokatkos. Vaikka Hanna ja hänen vanhempansa huomasivat 
joitakin ongelmia, niistä ei tiedotettu koulun aikuisille. Hanna oli hyvin herkkä ja 
kunnianhimoinen, joten hän koki monet asiat raskaampina kuin aikuiset osasivat kuvi-
tella. Hanna osasi käyttäytyä ”kiltin pikku tytön” -roolin mukaisesti, joten hän pystyi 
salaamaan osan ongelmistaan sekä vanhemmiltaan että koulun henkilökunnalta. Hän 
näytti käyttäytyvän koulussa ”mallioppilaan” tavalla.  

”Hanna ei välttämättä ilmaise vieraille (esim. hoitaja) mielipahaansa.” (0vt) 
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”Jostain syystä Hanna asettaa itselleen riman kuitenkin melko korkealle ja vaatii it-
seltään onnistumista joka asiassa. Myöskään negatiivisia tunteita hän ei näytä 
kovinkaan helposti, vaan patoaa ne sisälleen. Vaikka kuinka olisi paha mieli, niin 
”Ei minua haittaa” kunnes ne tulevat erilaisina pelkoina tms. ilmi (osa?)” (1va) 

Esiluokan kevätlukukaudelta asti Hanna kävi koulun puolella tasoryhmissä opiskele-
massa äidinkieltä ja matematiikka. Ne hän oli kokenut positiivisesti, koska äidin mukaan 
Hanna oli niistä motivoitunut. Opettajien havainnoinnin mukaan Hanna kävi tasoryh-
missä hyvin innokkaasti ja omasta halustaan. Hanna hallitsi jo esiluokan syyslukukau-
della monia matemaattisia taitoja. Äidin mielestä tiedolliset tavoitteet korostuivat esiluo-
kassa Hannan kohdalla juuri Hannan kokeman kilpailun myötä. Äiti kuvailee Hannan 
käyttäytymisen muutosta esiluokan aikana seuraavasti: 

”Eskarissa Hannasta tuli iso tyttö hyvin pian. Eron todella huomasi käyttäytymi-
sessä verrattuna hoidossa oleviin ikätovereihin… minä-kuva muuttui negatiivisem-
maksi.” (0va) 

”Hanna kehittyi valtavasti, hänestä kasvoi iso tyttö.” (lvot) 

Äidin mukaan Hannasta tehtiin esiluokassa väkisin ”iso” koululainen. Kuitenkin Hannan 
äiti näki kehittämishankkeen vakinaistamisen arvoisena, jos esiluokassa varsinaisten 
koulutuntien ulkopuolinen aika olisi vapaampaa ja leikinomaisempaa. Hänen mielestään 
tiedollinen oppiminen olisi pitänyt keskittää vain tasoryhmiin, eikä sitä olisi saanut 
harjoittaa esiluokan perusryhmässä.  

Ensimmäinen luokka. Ensimmäisen luokan alussa Hanna osoitti koulua kohtaan suurta 
kiinnostusta. Hän odotti uusien kavereiden saamista. Hannan huonot oppimiskokemukset 
esiluokalta aiheuttivat epäonnistumisen pelkoa tiedolliseen oppimiseen myös ensimmäi-
sen luokan alussa. Opettajat olivat kuitenkin silloin jo tietoisia Hannan ongelmista, joten 
niihin osattiin kiinnittää huomiota. Ensimmäisellä luokalla pyrittiin karsimaan 
kilpailutilanteet oppimisesta mahdollisimman vähiin. Kirjoja ei matematiikan opiskelussa 
täytetty systemaattisesti, vaan opettaja valitsi kullekin oppilaalle sopivaa opiskeltavaa 
ainesta. Opetuksessa käytettiin myös monia muita materiaaleja ja työtapoja. Usein eri 
lapset tekivät eri asioita samalla tunnilla, joten lapset eivät kyenneet niin paljon vertaa-
maan tekemisiään. Matematiikan kokeet luokassa tehtiin eri aikoina, koska pyrittiin pois 
vertailusta ja kilpailusta. Luokassa korostettiin jokaisen omaa osaamista ja hyviä puolia. 
Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien ansiosta lapset saivat selville omaa tiedollista 
osaamistaan sekä omia tiedollisia oppimistavoitteitaan, johon pyrkivät. Hannan tiedolli-
nen oppiminen oli ensimmäisen luokan alussa jo pitkällä, joten paineet tiedollista oppi-
mista kohtaan olivat pienemmät kuin esiluokan aikana. Lukemaan oppiminen ja kym-
menylityksen hallitseminen ovat perustaitoja, joiden hallitseminen helpottaa tiedollista 
oppimista alkuopetuksen aikana. Hannan kokemukset ensimmäisen luokan opiskelusta 
olivat positiivisia. Ensimmäisellä luokalla Hanna itse kertoi näin: 

”31.10:…olen hyvä lukemaan…Vaikeita ovat ruoan laitto ja t-kirjaimen kirjoittami-
nen… Koulussa ei ole ikäviä asioita.” (1lvo) 

”Toukokuussa: Vaihtotunnit (=tasoryhmät) ovat kivoja… Koulussa on kiva käydä.” 
(1opmp) 
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Ensimmäinen luokka oli äidin mukaan positiivinen yllätys koko perheelle. Äidin mielestä 
ensimmäisellä luokalla ei Hannalla ollut enää stressiä. Myös Hannan ihottuma oli 
parantunut. Hannan päivät eivät olleet ollenkaan raskaita, kuten esiluokalla, vaan Hanna 
jaksoi touhuta iltapäivällä ja illalla vielä eri harrastuksissa. Äidin mielestä Hannan 
yksilöllinen oppiminen otettiin hyvin huomioon eikä Hanna enää kokenut oppimista 
kilpailuna. Äidin mielestä tasoryhmien käytöstä huolimatta säilyi lapsilla turvallisuuden 
tunne. Oma opettaja koettiin kuitenkin tärkeäksi ja tutuimmaksi. Äiti kertoo seuraavasti: 

”…Ykkösluokalla ei mielestäni enää esiintynyt sama kilpailutilanne, vaan Hanna 
sai ikään kuin ”rauhan” oppia siinä tahdissa kuin taitoa ja intoa riitti. Tästä seurasi 
myös erilainen oppimisen ilo, kun se ei tuntunut pakolta eikä vaatimiselta. Osa siitä 
eskarin aikana kadonneesta iloisesta tytöstä löytyi taas… Tasoryhmät ehdottoman 
hyvä asia, jonka toivoisin jatkuvan myös ylemmillä luokilla. Vaikka opettajia on 
useampia se oma on tärkein ja oma ehdottomasti. Mielestäni on ollut ihanaa se va-
paus tehdä tehtäviä omassa tahdissa. Tästä on seurannut todellinen ilo ja into oppia. 
Tosiasiahan on, että kaikenlainen pakko edetä samassa tahdissa tappaa oman innos-
tuksen. Aina ei ole lapsellakaan yhtä hyvä päivä ja toisena päivänä taas tehtävät 
sujuvat kuin tyhjää. Ainakin teoriassa on mahdollisuus saada tärkeitä onnistumisen 
kokemuksia myös siinä heikommassa aineessa…” (1va) 

Huolimatta siitä, että Hanna ja hänen perheensä kokivat ensimmäisen luokan ajanjakson 
positiivisena, Hannalla oli vaikeuksia sosiaalisissa suhteissaan. Äidin mukaan Hannalla 
ei ollut kavereita ensimmäisen luokan syksyllä. Välitunneilla opettaja oli ollut Hannan 
pelastus. Hanna saattoi pitää opettajan kädestä kiinni, jolloin yksin oleminen ei enää 
pelottanut häntä. Vaikka kehittämishankkeessa opetti oppilaita monta eri opettajaa, niin 
oma opettaja oli Hannalle äidin mukaan ensimmäisellä luokalla todella tärkeä ja mieluisa, 
turvallinen varaäiti, jonka mielipide ja sana painoi enemmän kuin vanhempien. 
Ensimmäisen luokan keväällä Hanna itse oli sitä mieltä, että koulussa on mukava olla, 
kun hänellä oli kavereita. Hanna kertoi ylpeänä olevansa hyvä yksin kotona pärjäämi-
sessä. Hanna sai äidin mukaan ensimmäisellä luokalla kokemusta yksin kotona selviämi-
sestä, koska Hanna tuli koulusta suoraan kotiin ja hänen piti joka päivä olla 1,5 tuntia 
yksin ennen kuin äiti tuli kotiin. Äiti teki lyhennettyä työpäivää, jotta Hannan yksinolo-
aika ei olisi ollut kohtuuton. Hannan yksin kotona oleminen koettiin perheessä positiivi-
sena asiana, joka antoi Hannalle itseluottamusta pärjäämisestä ja osaamisesta.  

Toinen luokka. Toinen luokka meni äidin mielestä samoilla linjoilla kuin ensimmäinen 
luokka, ehkä hieman vaivattomamminkin. Äidin mukaan kavereista oli toisella luokalla-
kin pitkin vuotta kova pula, ja siitä aiheutui aika ajoin jopa pelkoa lähteä kouluun. Äidin 
mielestä olisi edes mahdollisuuksia löytää kavereita omalta luokalta, jos tyttöjen ja poi-
kien suhde olisi tasapainoisempi. Hannan äiti arvioi tyttärensä kärsineen naapurin tyttöjen 
epäsosiaalisesta käyttäytymisestä, eikä syy kaverittomuuteen välttämättä ollut Hannan 
sosiaalisissa taidoissa: 

”…Usein Hanna oli se kolmas pyörä, joka jätettiin yksin ja jota kohdeltiin välillä 
melko tylysti ja kurjasti.” (2viva) 

Hannan oppimisprosessi eteni tasaisesti ja sopivasti omassa tahdissaan. Toisen luokan 
keväällä Hanna oli mielestään hyvin kiinnostunut lukemisesta, mutta juttujen kirjoittami-
sesta hän ei aina pitänyt. Hannan mielestä hän oli hyvä äidinkielessä, mutta hän ei aina 
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tykännyt siitä. Hanna tunsi osaavansa matematiikkaa, muttei se aina kiinnostanut häntä. 
Toisen luokan kevätlukukaudella Hannaa oli matematiikan monisteiden tekeminen 
turhauttanut ja se oli laskenut intoa, mutta geometrian projekti oli nostanut taas uuden 
innon. 

Hannan äiti toteaa, että sosiaalisuutta esi- ja alkuopetusvuodet ovat varmasti lisänneet, 
mutta hän haluaisi korostaa vielä enemmän yksilöllisyyden huomioimista. Hänen mieles-
tään erilaisuutta niin luonteissa kuin taidoissa tulisi kannustaa entistä enemmän myös 
käytännössä. Hän pitää luokkakokoja liian suurina. Kuitenkin hän arvioi toteutetun 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen toimivaksi. Hän korostaa lisäkurssien olleen hyviä, 
koska lapsilla oli mahdollisuus kokeilla eri kursseja, jotka kaikki motivoivat loppuun asti. 
Huolena äidillä oli siirtyminen alkuopetuksesta kolmannelle luokalle uudelle opettajalle:  

”Hieman meitä vanhempia nyt huolestuttaa ensi vuosi ja uusi opettaja. Kuinka len-
toonlähtö turvallisesta Reetta-äidin sylistä onnistuu…” (2va) 

Turvallisuuden tunne Hannan kohdalla oli äidin sanojen perusteella ainakin kouluopetuk-
sessa onnistuttu säilyttämään erilaisista ryhmittelyistä huolimatta. 

Yhteenveto. Hannan tiedollinen oppiminen edistyi esi- ja alkuopetuksen aikana nope-
asti verrattuna alkukasvatuksen opetussuunnitelman suosituksiin. Hänen tiedollista oppi-
mistaan leimasi esiopetuksessa kilpaileminen, jota ei enää ensimmäisellä ja toisella luo-
kalla esiintynyt. Kilpailemista vahvistivat lähinnä käytetyt oppikirjat, Hannan tunnolli-
suus ja kunnianhimo oppimista kohtaan, hänen esittämänsä roolit sekä Hannaa koskevan 
informaation huono kulkeminen kodin ja koulun välillä. Hannan sosiaalisessa kasvussa 
ongelmana oli ensimmäisen ja toisen luokan aikana vaivannut kavereiden puute. Kilpailu 
ja kaverittomuus aiheuttivat Hannalle ajoittain turvattomuuden tunnetta. Turvallisuutta 
lisäsivät oma opettaja ja äidin lyhennetty työpäivä. Tasoryhmiä ei Hanna kokenut 
turvattomuutta lisäävänä. 

6.5.2  Joakim ja oppimisen vastuu 

Joakimin perheessä oli kolme lasta, joista Joakim oli nuorin. Hän oli ollut ennen esikou-
lua päiväkodissa, joten hänellä oli aikaisempaa ryhmäkokemusta. Yleensä Joakim suhtau-
tui uusiin ihmisiin ja tilanteisiin hyvin positiivisesti. Hän oli luottavainen eikä yleensä 
pelännyt tilanteita. Joakim osasi pitää puolensa mutta antoi kyllä periksikin ja oli usein 
sovitteleva osapuoli. Vanhemmat odottivat ja toivoivat Joakimin esikouluvuodelta sosiaa-
listen taitojen ja ryhmätyökyvyn sekä itseluottamuksen lisääntymistä. Vanhempien mu-
kaan Joakim oli esikoulun alkaessa hyvin innokas ja tiedonhaluinen. Vanhemmat pitivät 
Joakimin kasvatuksessa tärkeänä rehellisyyttä, toisten huomioon ottamista ja 
oikeudenmukaisuutta. Ristiriitatilanteet selvitettiin kotona keskustelemalla, mutta 
vanhemmat myönsivät, että keskustelu saattoi olla usein aika ”äänekästä”. Opettajien 
mielestä Joakim oli vilkas ja avoin poika. Hän oli puhelias. Hänen käyttäytymisensä oli 
hyvin huoletonta koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Ulkovaatteet olivat usein pitkin käytä-
viä ja tavarat hukassa. Joakim oli välitön. Äiti kertoi, että heidän perheessä halataan, 
kosketetaan ja suukotellaan paljon. Joakimilla oli tapana halailla opettajia esi- ja alkuope-
tuksen aikana. Joakimin ollessa toisella luokalla kirjoitin hänen välittömyydestään näin: 



 127

”Joakim uskaltaa osoittaa kiintymystään opettajiin. Yhä edelleen kakkosluokalla 
Joakim halaa minua usein avoimesti kaikkien nähden. Kun hän tulee juttelemaan 
hän kietoo kätensä vyötäröni ympärille tai istuessani kietoo kätensä kaulaani. Hän 
tekee niin kuulemma muillekin koulussa. Enpä ole ennen kokenut tuollaista 
kakkosluokkalaiselta!” (2oh) 

Joakimin äidinkielen tavoitteiden saavuttamista kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitel-
massa annettuun suositukseen on verrattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 12). 

Taulukko 12. Joakimin äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Joakimin tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk ei tietoa 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 2 lk toukokuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk ei saavuttanut 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk ei saavuttanut 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 2 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk toukokuu 

Joakimin tiedollinen oppiminen eteni esiluokalla ja ensimmäisellä luokalla suurin piirtein 
kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Vain kirjoittamisessa ja 
numeroiden tekemisessä hän jäi ensimmäisellä luokalla jälkeen kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelman suosituksista. Näiden tavoitteiden saavuttamista vaikeutti ja hidasti 
Joakimin heikko hienomotoriikka. Joakimilla oli reversaalivaikeuksia numeroiden ja 
kirjaimien kirjoittamisessa. Hänen keskittymisensä oli huonoa varsinkin niissä taidoissa, 
jotka Joakim koki vaikeiksi. Toisella luokalla Joakimin oppiminen edistyi hitaammin, 
kuin kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelma suositteli. Joakimilta jäi kaksi äidinkie-
len tavoitetta saavuttamatta esi- ja alkuopetuksen aikana. Ne olivat ilmeikäs lukeminen ja 
sen ymmärtäminen. Joakimin kirjoittaminen parani ja kehittyi, mutta lukemisnopeus edis-
tyi hitaasti. Joakimin lukeminen virheettömästi oli niin hidasta, että siitä puuttui ilmeik-
kyys ja ymmärtäminen vaikeutui. Lausetasolla Joakim ymmärsi lukemansa jo toisen luo-
kan lopussa, mutta pitempien tekstien ymmärtämisessä oli vaikeuksia. 

Joakimin matematiikan tavoitteiden saavuttamista kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on verrattu seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 13). 
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Taulukko 13. Joakimin matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Joakimin tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 2 lk joulukuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 1 lk marraskuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 1 lk toukokuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 2 lk toukokuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk ei saavuttanut 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk ei saavuttanut 

Joakim oli esiluokan alussa innostunut matematiikasta. Matemaattisia taitoja ei hänellä 
vielä juuri ollut, mutta mielenkiintoa matematiikkaa kohtaan Joakimilta löytyi. Hän edis-
tyi matematiikassa esiopetuksen aikana, koska osasi esiluokan lopussa jo laskea pienillä 
numeroilla (lukualue 0-5) yhteen- ja vähennyslaskuja. Ensimmäiselle luokalle asetetut 
suositukset matematiikan peruslaskutaidoista Joakim saavutti ajallisesti kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelman suositusten mukaisesti ensimmäisen luokan aikana. 
Toisella luokalla Joakim jäi kunnan suosittelemasta tavoitetasosta myös matematiikassa. 
Hän ei ehtinyt oppia kertotauluja 1-5. Joakimin hallitsema lukualue yhteen- ja 
vähennyslaskuissa oli toisen luokan lopulla 0-100. Suurempien lukujenkaan hallitsemi-
nen ei ollut kaukana, mutta vähennyslaskujen laskeminen oli vielä horjuvaa. 

Esiopetus. Äidin mielestä esiluokka oli heidän perheessään erittäin hyvä ratkaisu. 
Joakim oli itse innoissaan ja valmis aloittamaan esiopetuksen. Verrattuna aikaisempaan 
hoitopaikkaan oli koulu paljon lähempänä kotia, mikä helpotti kulkemista. Myös aamu- 
ja iltapäivähoitojen järjestyminen koulun yhteyteen helpotti suuresti. Välit kodin ja kou-
lun välillä olivat kunnossa, minkä vuoksi myös ongelmista oli vaivatonta keskustella 
esiopetuksen aikana. Esiluokassa Joakim oppi äidin mukaan välttämättömiä taitoja, jotta 
hän pystyisi käymään koulua. Niitä olivat ryhmässä oleminen ja vastuuntunto. Joakim 
”oppi kuin varkain olemaan oikea koululainen” (0va). Saman koulun isommat oppilaat 
olivat Joakimin turva, varsinkin kummioppilas.  

Joakimin keskittymiskyvyn arvioinnissa lastentarhanopettajan ja minun arviot 
poikkesivat toisistaan. Lastentarhanopettajan mielestä Joakim oli osannut keskittyä 
koulutyöhön hyvin esiluokan syyslukukaudella. Joakim jaksoi kuunnella satuja hyvin, 
joten lastentarhanopettaja oli painottanut näkemyksessään tätä seikkaa. Kuitenkin 
kevätlukukaudella lastentarhanopettajan arvio Joakimin keskittymiskyvystä lähenee 
minun arviotani. Minun mielestäni Joakimilla oli esiluokan aikana usein tapana jättää työt 
kesken tai hän oli välillä haluton aloittamaan töitä. Joakimin huonon hienomotoriikan 
takia monet tehtävät (piirtäminen, värittäminen, askartelu) olivat niin työläitä, että hän ei 
niitä jaksanut tehdä. Sama näkyi usein myös äidinkielen ja matematiikan kirjallisissa 
tehtävissä. Esiluokan syksyllä kuvasin Joakimin työntekoa luokassa seuraavasti: 

”Joakim ei paljoa istunut paikoillaan. Usein Joakim oli täysin omissa maailmois-
saan, ja koulutyö ei tuntunut kiinnostavan. Hän kysyi esikouluvuonna usein: ”Onko 
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pakko?”, huokaili tehdessään töitä ja sanoi: ”En minä enää jaksa!” Kaikki muu kuin 
koulutyö tuntui kiinnostavan.” (0oh) 

Joakimin äiti painotti esiopetuksen tärkeimpinä oppimisen alueina lapsen yksilöllistä 
huomioimista. Se toimi hänen mielestään erittäin hyvin. Joakimin kehitystaso huomioitiin 
hyvin esiluokassa, ja hän sai harjoitella taitojaan omassa tahdissaan. Joakimin kiinnostus 
kaikkeen oli äidin mukaan suurimmillaan juuri esiopetusvuonna, joten hänen kognitiivi-
nen kehityksensä meni huimasti eteenpäin. Esiluokassa hänen hienomotoriikkaansa liitty-
vät taitonsa lisääntyivät ja kiinnostus motoriikkaa vaativiin tehtäviin kasvoi.  

Ensimmäinen luokka. Ennen koulun alkamista Joakim osoitti koulua kohtaan kohta-
laista kiinnostusta. Häntä huoletti koulussa syöminen. Hän oli myös huolestunut siitä, että 
hänen kaverinsa saa mennä koulun jälkeen kotiin ja hän itse joutuu menemään 
iltapäiväkerhoon. Joakimista se ei tuntunut reilulta. Hän odotti koululta erityisesti asioi-
den oppimista ja vanhojen kavereiden tapaamista. Äitiä huoletti Joakimin viihtyminen 
iltapäivähoidossa ja hänen levottomuutensa. Koulussa ei äitiä huolettanut mikään erikoi-
nen, vaan hän totesi:  

”Turvassahan se laps’ siellä koulussa on!” (1vt) 

Ensimmäisen luokan alussa Joakimin päivistä oli tulla kohtuuttoman pitkiä, koska hän oli 
hoidossa ja läksyt tehtiin kotona vasta sen jälkeen. Äiti jutteli asiasta iltapäivähoidossa ja 
luokanopettajan kanssa, minkä jälkeen otettiin käytännöksi, että Joakim teki läksynsä heti 
hoitoon mentyään. Luokanopettaja muistutti Joakimia läksyistä koulupäivän päättyessä, 
ja iltapäivähoidossakin henkilökunta kontrolloi asiaa. Ensimmäisen luokan maaliskuussa 
Joakim lopetti koulun iltapäivähoidon. Sen jälkeen hän pärjäsi kotona yksin perheen 
koira kaverinaan, kunnes toiset sisarukset tulivat koulusta ja vanhemmat töistä. Koira oli 
Joakimille erittäin rakas ja tärkeä. Koko luokka tuli tuntemaan Joakimin koiran. Koira 
antoi hänelle turvallisuutta iltapäiviin. 

Äidin mukaan ensimmäisen luokan käyminen vanhojen kavereiden kanssa oli ollut 
helppoa ja mutkatonta. Joakim oli puhunut usein vain sinisestä, punaisesta ja keltaisesta 
luokasta ja niissä olevista kavereista, mutta tuntui tarkkaan tietävän kuka on esiluokalla, 
kuka ensimmäisellä luokalla ja kuka toisella luokalla. Ensimmäinen luokka kehitti edel-
leen Joakimin sosiaalisia taitoja. Joakim oli rauhoittunut ja tullut yhteistyökykyisem-
mäksi. Sosiaaliset taidot olivat lisääntyneet mm. oman vuoron odottelun suhteen. Ensim-
mäisen luokan lopussa Joakim oli sitä mieltä, että koulussa oli mukava olla, koska hä-
nellä oli kavereita. Hänellä tuntui olevan vahva luottamus siihen, että toiset lapset pitivät 
hänestä, koska hänen mukaansa koulukavereiden mielestä hän oli mukava. Hänellä oli 
paljon kavereita sekä koulussa että kotona. 

Ensimmäisellä luokalla Joakimin keskittymiskyky oli havaintojeni mukaan erittäin 
heikko. Myös Joakim tiedosti keskittymiskykynsä heikkouden, koska hän itse arvioi 
ensimmäisellä luokalla tarvitsevansa apua keskittymisessä ja kirjoittamisessa. Äiti kertoi 
Joakimin matemaattisten, äidinkielen ja kirjoittamisen taitojen lisääntyneen paljon ensim-
mäisen luokan aikana. Joakimin kirjoittamis- ja lukutaito kehittyivät äidin mielestä hi-
taasti, mutta varmasti, joten äiti ei ollut niistä huolissaan. Joakim piti koulunkäynnistä, 
mikä kuitenkin äidin mielestä oli olennaisinta ensimmäisellä luokalla. Joakimin antamat 
vastaukset ensimmäisen luokan keväällä vahvistivat tämän. Koulussa Joakim ei pitänyt 
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tasoryhmätunneista ja kirjoittamisesta. Joakimin äiti oli tyytyväinen sekä esiluokan että 
ensimmäisen luokan aikana tehtyyn yhteistyöhön koulun kanssa. 

Toinen luokka. Toisen luokan syksyllä Joakimin oppimista haittasi edelleen 
keskittymiskyvyn puute, mutta keväällä se oli jo hieman kehittynyt. Toisella luokalla 
Joakim sai äidinkielessä ja matematiikassa tukiopetusta. Myös lukiopettaja antoi hänelle 
opetusta äidinkielessä suunnilleen kerran viikossa. Joakimin oppimisvaikeudet äidinkie-
lessä näkyivät myös hänen negatiivisemmiksi muuttuneissa asenteissaan äidinkieltä koh-
taan. Toisen luokan keväällä Joakim ilmoitti, ettei hän ollut kiinnostunut lukemisesta. 
Hän ei mielestään ollut hyvä lukemisessa eikä kirjoittamisessa. Hänestä juttujen 
kirjoittaminen ei ollut hauskaa. Joakimin oma arviointi matemaattisista taidoistaan toisen 
luokan keväällä verrattuna ensimmäiseen luokkaan oli muuttunut täysin. Hän ei enää 
mielestään ollut hyvä matematiikassa. Kuitenkin hän kertoi olevansa innostunut 
matematiikasta. Hän siis näytti säilyttäneen positiivisen suhtautumisen matematiikkaan. 
Loppukeväällä luokassa toteutetusta geometrian projektista Joakim oli hyvin innoissaan, 
joten positiivinen asenne matematiikkaan näkyi myös silloin.  

Yritin aktiivisesti etsiä pätemistilanteita Joakimillekin hänen ollessaan toisella luo-
kalla, koska niitä ei välttämättä tullut usein äidinkielen ja matematiikan heikkojen taitojen 
takia. Hän sai vetää mm. liikuntatuntien alkuverryttelyjä, koska harrastuksensa takia hän 
osasi erilaisia lihasten lämmittely ja venyttelytapoja. Yhdysluokassa tuli luonnostaankin 
tilanteita, jossa tiedollisessa oppimisessaan heikompi toisluokkalainen sai tilaisuuksia 
olla tietäväisempi ja isompi kuin luokan nuoremmat eikä aina se viimeinen ja huonoin.  
Toteutettu yhdistetty esi- ja alkuopetus oli Joakimin äidin mukaan erittäin hyvä, ”pehmeä 
lasku” (1va) kouluun. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimi äidin mielestä erittäin 
kiitettävästi. Äiti kertoi Joakimin kehitystason mukaisen etenemisen olleen esi- ja 
alkuopetuksessa mahdollista, mutta hän esitti myös varteenotettavaa mietittävää yksilölli-
sen opetuksen ihannoimisesta ja vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun eräästä ongel-
masta: 

”…onko mahdollista, että laiska lapsi saa olla laiska – onko se vaara????… olisin 
toivonut, että olisin saanut pitää yhteyttä myös eri tasojen opettajiin.” (1va)  

Koulussa henkilökunnan oli erittäin vaikeaa havainnoida, onko oppilas oikeasti laiska vai 
eikö hän vain kyennyt vielä suorittamaan annettua tehtävää. Joakim tarvitsi paljon jonkun 
aikuisen jatkuvaa läsnäoloa, jotta hän malttoi keskittyä tehtäväänsä. Vastuuta tehtävän 
suorittamisesta loppuun ei löytynyt pojalta itseltään, vaan aikuisten oli kontrolloitava 
hänen tekemisiään. Arjen työssä oli vaikea erottaa, milloin oppilas oli tekemässä 
kehitystasolleen sopivia tehtäviä. Pari- tai ryhmätyöskentelyssä laiska lapsi voi myös 
päästä turhan helpolla muiden ratkaistessa tehtävät. Joakim sai usein parikseen tai ryh-
mänsä jäseniksi taitavampia oppilaita, jotta tehtävä onnistuisi. Tarkoitus oli, että ekspertit 
auttaisivat oppimisprosessissa Joakimia, mutta todellisuudessa Joakim oli voinut vaikka 
laiskotella ja antaa taitavampien tehdä työt. Sellaista ei henkilökunta havainnoinut, eikä 
kukaan oppilaistakaan valittanut Joakimin työskentelystä. Toisella luokalla Joakim työs-
kenteli arvioni mukaan melko hyvin parin kanssa, ja hänen yhteistyökykynsä oli kehitty-
mässä. Joakimin omasta mielestä parin kanssa tehtävän tekeminen ei sujunut hyvin, 
mutta hän työskenteli mielellään ryhmässä. 

Yhteenveto. Joakimin tiedollinen oppiminen eteni esiluokan ja ensimmäisen luokan ai-
kana kohtuullisesti suunnitelmien mukaisesti. toisella luokalla hänen tiedollisen oppimi-
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sen edistymisensä oli hidasta. Hänellä oli heikko hienomotoriikka. Joakimilla oli keskitty-
misvaikeuksia työskentelyssään koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Joakimin vastuu 
oppimistehtävien suorittamisessa loppuun oli heikko. Hänen äitinsä epäili poikansa ole-
van laiska. Joakimin oppimisprosessi nosti esiin kysymyksen oppimisen vastuun kantami-
sesta. Joakim oli sosiaalisesti lahjakas ja hän kykeni hyvin ilmaisemaan tunteitaan. 
Hänellä oli paljon kavereita. Esiluokka antoi Joakimille pehmeän laskun kouluun. 
Joakimin tuntemaa turvallisuuden tunnetta lisäsivät lyhyt koulumatka, aamu- ja iltapäivä-
hoidot, oma koira sekä isompi kummioppilas.  

6.5.3  Joona ja esiopetukseen lähtemisen vaikeus 

Joona kasvoi perheessä, jossa oli kaikkiaan neljä lasta, joista Joona oli toiseksi nuorin. 
Vanhempien mukaan Joona oli vilkas, nauravainen ja seurallinen. Hänen oma tahtonsa oli 
joskus voimakas. Hän oli touhukas ja uusia asioita innokkaasti etsivä poika. Hän viihtyi 
kaveriporukassa mutta myös itsekseen. Opettajien mielestä Joona oli vilkas ”kuin eloho-
pea” (0oh), mutta ujohko ja pidättyväinen puhumaan kaikkien kuullen. Häneen oli erit-
täin vaikea saada katsekontaktia. Joona oli ollut ennen esiluokkaa päiväkodissa ja 
päiväkerhossa. Hän meni esikoulun jälkeen kotiin, koska äiti oli kotona. Vanhemmat 
pitivät kasvatuksessa tärkeänä, että Joona oppi kunnioittamaan ja ottamaan huomioon 
muita ihmisiä, itseään unohtamatta. He odottivat ja toivoivat Joonan esikouluvuodelta, 
että hän oppisi itsenäistymään hiukan. 

Joonan äidinkielen tavoitteiden saavuttamista kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on verrattu seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 14). 

Taulukko 14. Joonan äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Joonan tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk ei tietoa 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk ei tietoa 
Osaan lukea sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk 2 lk toukokuu 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 1 lk toukokuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk toukokuu 

Esiopetuksen puolivälissä Joona tunsi lastentarhanopettajan mukaan osan kirjaimista. 
Ensimmäisen luokan syyskuussa Joona ei kuitenkaan tekemäni testauksen mukaan luke-
nut eikä tuntenut juuri kirjaimia. Joona tunnisti muutamalla tutulla kirjaimella lyhyitä, 
tuttuja tavuja ja sanoja, vaikkei hän ollut osannut vielä kaikkia kirjaimia. Joonan lukutaito 
kehittyi nopeasti, koska ensimmäisen luokan puolivälissä hän kuitenkin osasi lukea jo 
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sanoja. Joonan äidinkielen oppiminen sujui täysin kunnan alkukasvatuksen opetussuunni-
telman antamien suosituksien mukaisesti. 

Joonan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 15). 

Taulukko 15. Joonan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Joonan tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 0 lk tammikuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 0 lk helmikuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 1 lk lokakuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 1 lk marraskuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk 1 lk toukokuu 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk 2 lk joulukuu 

Äidin käsityksen mukaan Joona oppi esiluokan aikana laskemaan todella hyvin. Joonan 
oppimisprosessi matematiikassa edistyikin nopeasti. Esiopetuksen puolivälissä hän hal-
litsi yhteen- ja vähennyslaskun lukualueella 0-10. Esiluokan keväällä Joona kävi koulun 
puolella tasoryhmätunneilla. Niihin hän itse halusi osallistua. Kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelman ensimmäiselle luokalle suosittamat matematiikan tavoitteet Joona 
saavutti ensimmäisen luokan marraskuun alussa. Ensimmäisen luokan lopussa hän saa-
vutti kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa toiselle luokalle asettaman suosituk-
sen matematiikan osaamisesta, koska hän osasi laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualu-
eella 0-1000. Joonan nopeasti kehittyvien matematiikan taitojen testaamista ja havainnoi-
mista vaikeutti hänen heikko lukutaitonsa, joka aiheutti virheitä ja vaikeuksia ymmärtää 
matematiikan tehtäviä. Toisen luokan kaikki keskeiset matematiikan tavoitteet Joona hal-
litsi toisen luokan syyslukukauden lopussa, jolloin hän hallitsi myös kertotaulut 1-5. 

Esiopetus. Joonan vanhempien mielestä pojan esiluokkaan meno oli helppoa, koska 
hän itse halusi sinne mennä. Esiluokkaan tullessaan Joonalta puuttui monia äänteitä pu-
heesta, joten hän sai puheopetusta koko esikouluvuoden. Koulun henkilökunnan oli vä-
lillä vaikea saada Joonan puheesta selvää. Puheopettajan mukaan vaara lukivaikeuksiin ja 
lukemaan oppimisen ongelmiin oli suuri, koska Joonan puheesta puuttui niin monta 
äännettä. Puheopettajan pelko Joonan lukemaan oppimisen mahdollisista vaikeuksista ei 
toteutunut, vaan Joona osaisi lukea lauseita toisen luokan puolivälissä.  

Joona oli äidin mielestä saanut edetä esiluokan ajan hänen kehitystasonsa mukaisesti 
eikä mitään oleellista jäänyt oppimatta. Joona aloitti esiluokan motivoituneena, mutta 
kevätlukukausi osoittautuikin myöhemmin raskaaksi sekä Joonalle että hänen äidilleen. 
Keväällä Joona oli paljon pois esiopetuksesta. Ollessaan koulussa hän kuitenkin näytti 
viihtyvän hyvin. Joona jaksoi työskennellä eikä hän valittanut väsymistä. 
Lastentarhanopettaja huomasi kevätväsymyksen osalla esiluokkalaisia. Hänen mielestään 
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ryhmässä oleminen oli väsyttävää varsinkin niille lapsille, jotka tulivat esiluokkaan kotoa 
ilman aikaisempaa ryhmäkokemusta. Joona oli ennen esikoulua ollut sekä päiväkodissa 
hoidossa että käynyt seurakunnan järjestämää päiväkerhoa, joten hänellä oli aikaisempaa 
ryhmäkokemusta. Äiti kertoi Joonan esiluokan keväällä olleesta ongelmasta seuraavasti: 

”…Kevätpuolella iski väsymys, tuntui hetkittäin ettei koulussa ole mitään kivaa. It-
selleni kouluun vieminen ja hakeminen oli hetkittäin vaikeaa.” (0va) 

Vaikka äiti kertoikin esiluokan käymisen väsyttäneen sekä Joonan että hänet itsensä, hän 
kuitenkin antaa ihmeteltävän hyvän lausunnon esiluokasta. Hän korostaa Joonan oppi-
neen kaiken oleellisen. Äidin mielestä oli mukavaa, kun Joona oppi esiluokan aikana jon-
kin verran lukemaan ja laskemaan. Hän ei tunnu laittavan Joonan väsymistä esiluokan 
syyksi mutta tunnustaa hänellä itsellään olleen ennakkoluuloja esiluokkaa kohtaan.  

 ”Ensin hiukan epäilin esikoulua ja sen hyötyä. Mutta kaikki epäilyt olivat turhia ja 
voin suositella eskaria kaikille.” (1va) 

Äiti näytti pitävän Joonan väsymistä lapsen ja hänen itsensä henkilökohtaisena ongel-
mana eikä esiopetuksen käytännöistä johtuvana ongelmana. Joonan ja hänen äitinsä 
suhde oli ristiriitainen. Toisaalta äidillä oli vaikeuksia pitää puolensa Joonan tahtoa vas-
taan, mutta toisaalta taas Joona oli esiluokan aikana vielä aika riippuvainen äidistään, 
sillä vanhemmat toivoivat Joonan itsenäistyvän esiopetusvuoden aikana. Joonan suhde 
äitiinsä oli tiivis. Äiti hidasti omalla toiminnallaan Joonan itsenäistymistä, koska hän teki 
asioita Joonan puolesta. Äiti huolehti Joonan asioista tarkasti koko esi- ja alkuopetuksen 
aikana. Hän oli myös erittäin tarkka, että Joonaan liittyvät asiat ja tapahtumat selvitettiin. 
Joona tuntui olevan voimakastahtoinen lapsi, jonka kanssa pärjääminen ei kotona ollut 
aina helppoa. Joonan saaminen aikaisin aamulla esiluokkaan äidin jäädessä pikkusisaren 
kanssa kotiin ei ollut ollut helppoa. Äiti kuvasi Joonan luonnetta esi- ja alkuopetuksen 
aikana näin:  

”Omatahto on joskus voimakas. Mielipiteet selvät ja niistä lipsumaton.” (0va) 

”Pieni ja pippurinen edelleen. Pitää oman päänsä...” (1va) 

Ensimmäinen luokka. Ennen koulun alkamista Joona osoitti koulua kohtaan suurta 
kiinnostusta. Hän odotti koululta erityisesti asioiden oppimista ja uusia tovereita. Joona ja 
hänen vanhempansa eivät olleet huolissaan mistään koulun aloitukseen liittyvistä asioista. 
Äiti huolehti yhteydenpidosta kouluun soittelemalla alkuopetuksen ajan säännöllisesti ja 
kyselemällä kuulumisia. Alkuopetuksen aikana äiti ilmaisi usein huolestumisensa Joonan 
vilkkauteen ja luonteeseen, joiden äiti pelkäsi vaikuttavan Joonan negatiiviseen 
kehittymiseen sekä vaikeuttavan kaunista käyttäytymistä ja yleensä oppimista. Joonan äiti 
tiedosti Joonalle olevan tärkeää asettaa rajat. Vanhempien sisarusten kanssa hän oli 
mielestään päässyt helpommalla. Äiti kertoi, että kotona ristiriitatilanteet pyrittiin 
selvittämään puhumalla, mutta se ei Joonan kanssa aina onnistunut.  

Joonan ensimmäisen luokan käymisen äiti kertoi kokeneensa todella helppona. 
Vaikeuksia ei ollut ollut. Joona osoitti edelleen oman tahtonsa, mutta äidin mukaan kou-
lun aikana oli ehkä joustavuutta tullut lisää. Joona sai äidin mielestä edetä kehitystasonsa 
mukaisesti. Äidistä lukeminen ja laskeminen sujuivat Joonalta hyvin. Äiti kertoi Joonan 
pitäneen ensimmäisellä luokalla eniten matematiikasta. Joona itse kertoi ensimmäisen 
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luokan syksyllä osaavansa hyvin matematiikkaa mutta tarvitsevansa siinä myös joskus 
apua. Kotona hän tarvitsi mielestään apua aapisesta tulleissa läksyissä. Ensimmäisen luo-
kan keväällä hän ilmoitti tasoryhmätuntien olevan hauskoja. Ensimmäisen luokan lopussa 
Joona ilmoitti koulussa olevan hauskaa, koska siellä leikitään. 

Toinen luokka. Vanhempien mukaan Joonan sosiaalinen kasvaminen onnistui hyvin 
esiopetuksesta toisen luokan loppuun saakka. Sekä minä että lastentarhanopettaja ar-
vioimme Joonan käyttäytymistä koko esi- ja alkuopetuksen ajan melko samalla tavalla. 
Hänen käyttäytymisensä vaati joskus ohjausta lähinnä itsekkyyden vuoksi, mutta hän 
totteli heti opettajaa. Hänen avuliaisuudessaan ja ystävällisyydessään oli hieman puut-
teita. Töihin keskittyminen oli Joonalle ollut välillä vaikeaa, jolloin hän oli innostunut 
juttelemaan tunnilla ja häirinnyt työrauhaa. Joonan käyttäytymistä leimasi voimakas oma 
tahto, joka haittasi hänen sosiaalista käyttäytymistään lasten keskuudessa. Kuitenkin 
toisen luokan lopussa arvioin Joonan käyttäytymisen kehittyneen koko ajan hiljalleen 
hyvään suuntaan pojan saadessa lisää ikää. Toisen luokan keväällä Joona arvioi itse käyt-
täytyvänsä hyvin. Hän antoi mielestään vaihtelevasti työrauhan luokalle. Hän ei ollut 
ollut aina ystävällinen kavereille, mutta Joonan mielestä luokkatoverit pitivät hänestä ja 
halusivat olla hänen kanssaan. Hän työskenteli mielellään ryhmässä. Hän lähti yleensä 
mielellään kouluun ja viihtyi siellä. Vanhempien mielestä Joonan toisen luokan käyminen 
oli ollut kaiken kaikkiaan vaivatonta. Joona sai edetä kehitystasonsa mukaisesti. 

Joona kertoi toisen luokan keväällä, että lukeminen kiinnosti häntä huonosti, mutta jut-
tujen kirjoittaminen oli hänestä hauskaa. Hän uskoi olevansa hyvä lukemisessa ja 
kirjoittamisessa. Vaikka Joona saavutti toisen luokan matematiikan päätavoitteet jo toisen 
luokan syyslukukauden lopussa, ei hän silti turhautunut keväällä matematiikan tunneilla, 
vaan teki innostuneesti matematiikan töitään. Opetusmateriaali tuntui soveltuvan hänelle. 
Joona itse kertoi toisen luokan keväällä olevansa innostunut matematiikasta. Hän myös 
tunsi olevansa siinä hyvä.  

Yhteenveto. Joona oppi äidinkieltä opetussuunnitelman suosittaman aikataulun mukai-
sesti, mutta hänen matematiikan oppimisensa oli huomattavan nopeaa. Joonalla oli esi-
opetuksen keväällä vaikeuksia esiluokkaan lähtemisessä. Syinä olivat lähinnä Joonan 
riippuvuussuhde äitiinsä ja voimakas oma tahto. Kuitenkin kouluun lähteminen 
ensimmäisellä ja toisella luokalla sujuivat hyvin. Joona piti koulunkäyntiä positiivisena 
asiana koko alkuopetuksen ajan. Joonan voimakas tahto vaikeutti hänen toimimistaan 
lasten keskuudessa, mutta hänen sosiaalisuutensa kehittyi positiiviseen suuntaan esi- ja 
alkuopetuksen aikana. 

6.5.4  Henriina - itsekkäästä avuliaaksi ja ystävälliseksi 

Henriina oli perheen ainut lapsi. Ennen esiluokkaa hän oli ollut päiväkodissa, joten hä-
nellä oli kokemusta ryhmässä olemisesta. Iltapäivisin Henriina oli koululla järjestettä-
vässä iltapäivähoidossa. Vanhempien mielestä Henriina oli esikoulua aloittaessaan vilkas, 
reipas ja puhelias. Hän oli innostunut oppimaan uusia asioita. Hän osasi ottaa toiset 
huomioon. Henriina oli reipas ja tomera. Vanhemmat pitivät Henriinan kasvatuksessa 
tärkeänä sosiaalisuutta ja että Henriina hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Ristiriidat 
selvitettiin kotona puhumalla. Vanhemmat odottivat ja toivoivat Henriinan esikouluvuo-
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delta valmiuksia varsinaista koulua varten, sopeutumista isompaan joukkoon ja 
”käyttäytymissääntöjen” oppimista. 

Henriinan äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 16). 

Taulukko 16. Henriinan äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Henriinan tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 1 lk toukokuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk ei saavuttanut 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk 1 lk toukokuu 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk lokakuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk joulukuu 

Henriinan äidinkielen oppiminen eteni esiopetuksen aikana hieman kunnan alkukasvatuk-
sen opetussuunnitelman suosituksia edellä. Henriina osasi esiluokan loputtua lukea kaksi-
kirjaimisia tavuja. Tavoite oli opetussuunnitelmassa merkitty ensimmäisen luokan 
osaamistasoon. Hänen äidinkielen oppimisensa alkuopetuksessa noudatti suunnilleen 
kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman aikataulua. Henriina saavutti muut keskeiset 
esi- ja alkuopetuksen äidinkielen tavoitteet toisen luokan syyslukukauden loppuun men-
nessä, mutta hän ei lukenut ilmeikkäästi vielä toisen luokan loppuun mennessä.  

Henriinan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuk-
sen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 17). 

Taulukko 17. Henriinan matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Henriinan tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 0 lk tammikuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 0 lk tammikuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 0 lk tammikuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 1 lk lokakuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk 1 lk toukokuu 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk 2 lk marraskuu 
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Jo esiopetuksessa ollessaan Henriina osoitti olevansa matemaattisesti lahjakas, ja hän 
oppikin lähinnä esi- ja ensiluokalle tarkoitetut, alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa 
olevat matematiikan oppimistavoitteet esiluokan puolivälissä. ensimmäisen luokan lop-
puun mennessä hän osasi laskea opetussuunnitelmassa toiselle luokalle tarkoitetulla luku-
alueella yhteen- ja vähennyslaskua. Hän saavutti kaikki opetussuunnitelmassa olevat toi-
sen luokan matematiikan keskeiset tavoitteet toisen luokan marraskuussa.  

Esiopetus. Henriinan sosiaalisuutta leimasi aluksi hänen vahva itsekkyytensä. Asiat 
piti usein tehdä juuri hänen määräämällään tavalla. Henriinan rohkeutta kuvaa hyvin se, 
että hän asteli esiopetusvuoden aikana useasti opettajainhuoneeseen kertomaan minulle, 
opettajalleen, asioitaan. Usein mukana oli hänen kavereitaan, mutta Henriina toimi puhu-
jana. Muutkin opettajat tulivat pian tuntemaan kenen esioppilas Henriina oli. Hänen 
asiansa olivat yleensä lähinnä kanteluita. Hän riensi heti kertomaan, jos joku oli tehnyt 
Henriinan mielestä jotain sääntöjen vastaista. Henriina oli hyvin pienikokoinen ja suloi-
nen ilmestys ulkohaalareissaan, joten hän herätti opettajien keskuudessa sympatiaa ulko-
näöllään ja tomeralla käytöksellään. Henriina oli puheissaan ja toimissaan yhtä avoin ja 
välitön koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Henriinan välittömyyttä ja määrätietoisuutta 
kuvasin kehittämishankkeen aikana näin:  

”Esiluokan syksyllä hänellä (=Henriinalla) oli aina huulirasva mukana. Sitä piti eh-
dottomasti laittaa jopa kesken tunnin, muuten ei työskentelystä tullut mitään. 
Henriinan välitöntä suhtautumista minuun jo esikouluaikana osoittaa hyvin se, että 
muutaman kerran, kun Henriina oli unohtanut huulirasvansa, hän vaati ja pyysi 
saada lainata minun rasvaani. Kävimme sitten opettajien naulakolla takkini taskusta 
laittamassa minun huulirasvaani (onneksi rasva oli putkilossa voiteena, että sitä 
pystyi hygieniasyistäkin lainaamaan!).” (0oh) 

”Ykkösluokan kevätlukukautena Henriina sanoi hiihtotunnilla minun edessäni 
hiihtäessään, että hän tulisi tytökseni, jos äitiä, isää, mummua ja pappaa ei olisi. 
Hän oli puheissaan erittäin avoin ja osoitti siis melkoista kiintymystä.” (1oh) 

”Kakkosluokalla 4.10. Henriina soitti minulle kotiin ja kysyi voisinko tulla hake-
maan hänet kylään (oli ollut puhetta, että Henriina voisi joskus käydä meillä ko-
tona, koska minulla oli melkein samanikäinen tytär). Hain Henriinan autollani. 
Tyttö esitteli gerbiilinsä. Hän istui koko kyläilyn ajan tietokoneella ja pelasi 
matematiikkapeliä, kunnes minun oli määrä viedä hänet kotiinsa. Sen jälkeen hän ei 
kotonani vieraillut.” (2oh) 

Lastentarhanopettajan arvion mukaan Henriina ei esiluokan syksyllä aina ollut avulias ja 
ystävällinen. Minun mielestäni Henriinalla näkyi koulun puolella pientä kilpailua luokan 
toisen esiluokkalaisen Hannan kanssa. Hänellä oli kunnianhimoa, joka johti kilpailemi-
seen. Henriina halusi olla ykkönen ja parempi kuin Hanna. Hän ei kuitenkaan kokenut 
kilpailua ahdistavana. Hän osoitti selvää kateutta, kun Hanna oppi esiluokalla lukemaan 
sanoja. Henriina osallistui äidinkielen ja matematiikan tasoryhmiin esiluokan keväällä. 
Vanhemmat kokivat lapsensa esiluokan käymisen pelkästään positiivisena asiana. Hen-
riina lähti hyvin mielellään aamuisin esiluokkaan, ja hän halusi oppia uusia asioita. Van-
hemmat korostivat esiluokassa viihtymisen yhteyttä siihen, että Henriina piti kovasti 
lastentarhanopettajasta. Henriina oppi ryhmätyöskentelyä, sosiaalisuutta ja toimimaan 
isommissa ryhmissä. Esiluokassa Henriina oppi myös koulun säännöt ja 
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koulukäyttäytymisen toimintatavat. Myös opettaja oli tuttu esikouluajalta. Siksi Henrii-
nan oli helppoa aloittaa ensimmäinen luokka. Hän oli vanhempiensa mielestä valmis 
ensiluokkalainen juuri esiluokan ansiosta.  

Ensimmäinen luokka. Ennen koulun alkamista Henriina osoitti koulua kohtaan suurta 
kiinnostusta. Hän odotti koululta erityisesti asioiden oppimista ja uusia tovereita. 
Vanhempia huoletti koulumatkat, koska Henriinan piti matkalla ylittää vartioimaton 
junarata.  

Ensimmäisen luokan syksyllä vierailin Henriinan kotona. Vierailun tunnelma oli lähei-
nen. Tutustuin Henriinan äitiin, jonka kanssa oli vaivatonta jutella vakavistakin asioista. 
Isä ei ollut vierailun aikana paikalla. Henriina oli vierailun ajan vilkas ja puhelias. Hän 
selvästi nautti, kun opettaja oli heillä kylässä. Koska hän oli perheen ainut lapsi, oli hä-
nelle otettu kaveriksi lemmikkieläimet, ettei hän tuntisi oloaan niin yksinäiseksi. Iltaisin 
Henriina oli useimmiten äidin kanssa kahdestaan isän tehdessä paljon töitä. Kavereita 
Henriinalla oli paljon.  

Ensimmäisen luokan syksyllä Henriina tarvitsi mielestään apua lukemisessa. Keväällä 
hänen mielestään tasoryhmätunnit olivat joskus inhottavia. Vanhemmat olivat tyytyväisiä 
Henriinan tiedolliseen oppimiseen. Hän kehittyi hyvin matematiikassa ja oli siitä 
kiinnostunut. Ensimmäisen luokan keväällä Henriina osoitti matemaattista 
ongelmanratkaisukykyään:  

”Ykkösluokan keväällä kirjoitin taululle laskun: 4879 + 500 – 4878 = ? Henriina 
keksi vastauksen pienen hetken mietittyään heti Juhon jälkeen. Kukaan muu 11 yk-
kösluokkalaisesta ei ratkaisua keksinyt!” (1mao) 

Vanhempien mukaan Henriina oppi myös hyvin lukemaan. Hän sai heidän mielestään 
edetä kehitystasonsa mukaisesti.  

Henriina juoruili edelleen koulussa. Hän reagoi koulussa joskus asioihin itkeskele-
mällä. Hän otti jotkin tehtävät liian vakavasti tai pahoitti mielensä joistakin kavereiden 
teoista tai sanoista. Hänellä oli matala vastoinkäymisten sietokyky. Ensimmäinen luokan 
keväällä hiihtoloman jälkeen jopa piirtäminen ei Henriinalta koulussa sujunut. Henriina 
itse kertoi, että hän ei halunnut piirtää, koska ei osannut niin hyvin kuin hänen samalla 
luokalla oleva ystävänsä. Soitin Henriinan kotiin ja kyselin kuulumisia. Henriinan äiti 
kertoi huomanneensa koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa hankaluutta. Hän ihmetteli, 
oliko viikon poissaolo kotoa (etelänmatka) haitannut noin paljon Henriinan ystävyyssuh-
teita ja sitä kautta myös opiskeluintoa. Tilannetta päätettiin seurata sekä kotona että kou-
lussa.  

Vaikka vanhemmat esiluokan alussa kertoivat, että Henriina osaa ottaa toiset huomi-
oon, he määrittelivät ensimmäisen luokan lopussa lapsensa perusluonteen olevan itsekäs, 
koska hän oli yksin kasvanut vanhempiensa kanssa. Henriinan koululaisen rooli oli 
muuttanut vanhempien käsityksiä lapsestaan tai paljastanut uusia piirteitä. Ensimmäisen 
luokan lopussa arvioin Henriinan käyttäytymisen vaativan joskus ohjaamista. Henriina 
itse antoi Ensimmäisen luokan keväällä koulusta arvion, jonka perusteella hän ei aina 
pitänyt koulunkäynnistä. Hänen mielestään tunnit, välitunnit ja opettaja olivat kivoja, 
mutta tasotunnit olivat hänen mielestään joskus inhottavia. Mielenkiintoisin oli hänen 
mielipiteensä koulukavereista. Hänen mielestään koulukavereista oli hyötyä.  

Toinen luokka. Toisella luokalla Henriinaa kiinnosti lukeminen vaihtelevasti. Juttujen 
kirjoittaminen oli hänestä hauskaa. Hän tunsi olevansa hyvä äidinkielessä. Häntä kiin-
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nosti edelleen matematiikka. Hän koki ainakin ajoittain matematiikan kilpailuna muita 
vastaan. Sen hän koki motivoivana. Hän halusi laskea. Seuraava esimerkki osoittaa, mi-
ten käytännössä tieto Henriinan matematiikan osaamisen etenemisestä kulki Henriinalta 
opettajalle. 

”10.9. kakkosluokalla Henriinan äiti pyysi kaupassa minulta, että Henriina saisi 
mennä eteenpäin matematiikassa. Häntä oli toinen opettaja koulussa rajoittanut! 
Hänellä oli kauhea hinku laskea. Muut ei saa kuulemma päästä edelle ja Juhokin 
saa laskea. Annoin luvan mennä eteenpäin, koska tiesin Henriinan osaavan.” (2oh) 

Edellisessä tapahtumassa huomasi opettajan oppilaantuntemuksen tärkeyden, jotta osasin 
toimia oppimisprosessia edistävästi. Henriinan kohdalla hänen taitonsa riittivät 
oppimistehtävissä etenemiseen, mutta jonkun toisen oppilaan kohdalla näin ei ehkä olisi 
ollut. Täytyi tuntea lapsi ja hänen taitonsa tarpeeksi hyvin. Toinen tiimissä työskentelevä 
luokanopettaja ei välttämättä tuntenut toisen luokan lasta.  

Vanhempien mielestä Henriina oli kehittynyt toisen luokan aikana hyvin, erityisesti 
matematiikassa ja lukemansa ymmärtämisessä. Vanhempien mukaan hän sai edetä 
kehitystasonsa mukaisesti koko esi- ja alkuopetuksen ajan. He olivat myös tyytyväisiä 
Henriinan kehittymiseen. Vanhemmat huomasivat kuitenkin hänen väsyvän lisätehtävien 
tekemiseen toisen luokan keväällä, kun hänelle kuuluvat oppikirjan tehtävät oli jo tehty ja 
yritin antaa Henriinalle sopivan haastavia tehtäviä. Matematiikan opetusmateriaali 
osoittautui siis Henriinan kohdalla epäkäytännölliseksi, koska hän turhautui niiden 
tekemiseen. Kuitenkin tehtävien vaikeusaste kehitystasoon nähden saattoi olla oikea, 
koska vanhempien mielestä hän eteni kehitystasonsa mukaisesti. Oppikirjan laskemisessa 
Henriinalla oli kova innostus saada kirja lasketuksi, mutta sen jälkeen ei motivaatiota 
muiden tehtävien tekemiseen oikein löytynyt. Toisen luokan keväällä Henriina arvioi 
suhtautumisensa matematiikkaan positiivisesti, ja hän tunsi myös olevansa hyvä 
matematiikassa. 

Henriinan itsekkyys näkyi vielä toisen luokan syyslukukaudella. Alkusyksyllä hänellä 
oli ensimmäisen luokan tapaan taipumusta juoruilla muiden asioita opettajille. Hän osoitti 
pahastumistaan ja itkeskeli, kun ei päässyt tonttuleikkiin esiintymään, vaikka oli jo soitta-
jana samassa ohjelmanumerossa. Henriinan oli vaikea hyväksyä, että kaikkien lasten tuli 
saada esiintyä. Toisen luokan puolivälissä arvioin hänen käyttäytymisensä toisia kohtaan 
jo parantuneen. Hän osasi arvioni mukaan työskennellä hyvin parin kanssa. Henriina oli 
myös työskennellyt reippaasti ryhmänsä vetäjänä. Hän itsekin ilmoitti pitävänsä 
ryhmätöiden tekemisestä. Omasta mielestään hän osasi toisella luokalla olla ystävällinen 
kavereille. Henriina käyttäytyi mielestään melko hyvin, mutta arvioi työrauhan 
ylläpitämisen olevan hänelle vaikeaa. Hänellä oli positiivinen suhtautuminen yleensä 
kouluun, opettajaan ja kouluaineisiin. Hän ei mielestään ottanut itse aina vastuuta läksy-
jen ja tehtävien tekemisestä. Vanhemmat vahvistavat, että heidän tyttärensä oli mielellään 
lähtenyt kouluun ja vuosi oli mennyt hyvin. Itse arvioin toisen luokan keväällä Henriinan 
itsekkyyden heikentyneen ja käyttäytymisen muita kohtaan parantuneen huomattavasti: 

”Käyttäytyminen mukavaa. Ikäkö tehnyt tehtävänsä, että on ollut niin rauhallista, 
mitään välien selvittelyjä en koulussa ole nähnyt, kohtelee muita kauniisti ja on 
erittäin auttavainen.” (2vio) 
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Myös vanhemmat arvioivat Henriinan sosiaalisen käyttäytymisen kehittyneen. He 
korostivat esikoulun merkitystä ja näkivät luokanopettajan tukeneen jopa koko perhettä:  

”Yksilöllisyyden huomioiminen ja sosiaalisuuden kasvattaminen esikoulusta 
kakkosluokkaan asti ovat onnistuneet lapsemme kohdalla mielestämme hyvin ja 
esikoulun osuus on merkittävä.” (2va) 

”Toivomme, että opetus on yhtä innostavaa / kannustavaa jatkossakin ja lapsen 
kehitys jatkuisi samaan tahtiin. Sinulle Reetta suurkiitokset, että olet omalta osaltasi 
auttanut meitä henkilökohtaisissa elämäntilanteissa ja rohkaissut. Olemme olleet 
erittäin tyytyväisiä opetukseesi.” (2viva) 

Yhteenveto. Henriina oppi äidinkieltä esiopetuksessa hieman kunnan opetussuunnitelman 
suositusta nopeammin, mutta alkuopetuksessa hänen edistymisensä oli suunnilleen suosi-
tusten mukaista. Matematiikan oppimisvauhti oli nopeaa koko esi- ja alkuopetuksen ajan, 
joten hän oli koko ajan kunnan opetussuunnitelman suosituksia edellä. Hän sai vanhempi-
ensa mukaan edetä oman kehityksensä mukaisesti. Hän säilytti kiinnostuksensa 
matematiikkaan melko hyvin, vaikka matematiikan lisätehtävät laskivatkin motivaatiota. 
Henriina oli itsekäs ja hänellä oli vaikeuksia huomioida toiset ihmiset. Kuitenkin hänen 
itsekkyytensä väheni ja sosiaalinen käyttäytymisensä parani paljon esi- ja alkuopetuksen 
aikana. Kodin ja koulun välinen yhteistyö onnistui hyvin. 

6.5.5  Juho – arasta eskarista koulukaveriksi 

Juhon luonteenpiirteiksi sopivat vanhempien mielestä vilkas, aluksi ujo isossa seurassa ja 
itsepäinen. Hän oli koulun henkilökunnan mielestä luonteeltaan arka, syrjäänvetäytyvä ja 
itsepäinen. Heidän mielestään Juhon määrittely vilkkaaksi tuntui oudolta, sillä hän vai-
kutti todella pitkän aikaa erittäin ujolta ja hiljaiselta, jopa sulkeutuneelta. Itsepäisyys taas 
näkyi koulussa heti. Jos asiat eivät sujuneet Juhon mielen mukaan, hän jaksoi vastustaa. 
Vanhemmat kertoivat, että ristiriitatilanteet yritettiin selvittää kotona puhumalla, mutta se 
oli Juhon kanssa usein vaikeaa. Lapsia perheessä oli kaksi, sillä Juholla oli yli kymmenen 
vuotta vanhempi sisko. Juho oli ainoa pieni lapsi perheessä, joten hän vaati vanhempien 
mielestä huomiota. Hän oli tottunut olemaan aikuisten seurassa, eikä hänellä vanhempien 
mukaan ollut ikäisiään leikkikavereita. Juhon kasvatuksessa vanhemmat pitivät tärkeänä 
sosiaalisuutta ja keskittymiskykyä. Ryhmäkokemusta Juholla oli perhepäivähoidosta, 
jossa hän oli ollut ennen esikoulua. Juho oli vanhempien mukaan yksinleikkijä, joka har-
vemmin leikki ryhmäleikkejä. Esikouluvuodelta vanhemmat toivoivat ja odottivat 
koulunkäynnin oppimista, keskittymiskykyä, sosiaalisuutta ja kouluruokailun oppimista. 
Iltapäivähoitoon Juho meni perhepäivähoitajalle, mutta vanhemmat toivoivat hänen 
pääsevän koululla järjestettävään iltapäivähoitoon heti, kun paikkoja vapautuisi. He 
halusivat Juhon olevan iltapäivisinkin isommassa ryhmässä ja tutustuvan siellä ehkä 
paremmin muihin esi- ja alkuopetuksen lapsiin. He pitivät tärkeänä, että Juho tutustuisi ja 
ystävystyisi ikäisiinsä lapsiin, jotta hänen sosiaaliset taitonsa kasvaisivat. 

Juhon äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan opetussuunnitelmassa 
annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (Taulukko 18). 
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Taulukko 18. Juhon äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Juhon tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk ei tietoa 
Osaan lukea sanoja. 1lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 1 lk syyskuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk 1 lk toukokuu 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk marraskuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk maaliskuu 

Juho oppi esiluokan aikana lukemaan sanoja. Kunnan alkukasvatuksen opetussuunni-
telma suositteli sitä tavoitteeksi ensimmäiselle luokalle, joten Juho edistyi aikataulusta 
hieman edellä. Muut äidinkielen keskeiset tavoitteet hän oppi kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelman suositusten rajoissa. 

Juhon matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 19). 

Taulukko 19. Juhon matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Juhon tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 1 lk lokakuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 0 lk joulukuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 0 lk joulukuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 0 lk toukokuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk 1 lk joulukuu 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk 1 lk toukokuu 

Juho oli matemaattisesti erittäin lahjakas ja saavutti asetetut tavoitteet vauhdikkaasti. Hän 
osasi esiluokan loppuun mennessä laskea yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100, 
mikä kuului kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa toisluokkalaisten tavoittei-
siin. Ensiluokkalaisten tavoitteista vain numeroiden oikein tekemisen hän saavutti ensim-
mäisen luokan syksyllä. Ensimmäisen luokan joulukuuhun mennessä Juho laski yhteen- 
ja vähennyslaskua lukualueella 0-1000. Kaikki keskeiset esi- ja alkuopetuksen matematii-
kan tavoitteet Juho saavutti ensimmäisen luokan loppuun mennessä. 

Esiopetus. Esiopetuksen aikana kotona varsinkin Juhon äidillä oli vaikeuksia saada pi-
dettyä puolensa itsepäisen lapsen kanssa. Juho tuntui tekevän melkein mitä tahtoi, eikä 
äiti kyennyt kieltämään. Äidin ongelmana oli myös se, että hän kohteli Juhoa välillä pie-
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nemmän pojan tavoin. Juholla oli esimerkiksi tuttipullo vielä 6-vuotiaana! Juhon 
ensimmäisen luokan aikana äiti tunnusti ”passaavansa” häntä liikaa. Esiluokan aloitus oli 
henkilökunnan mielestä varsinainen ”tahtojen taistelu”. Esiopetuksen alussa Juhon suurin 
sosiaalisuuteen liittyvä haaste oli Juhon rohkaiseminen osallistumaan toimintaan. Aluksi 
Juholla oli vaikeuksia jäädä esiluokkaan. Hän alkoi aina itkeä. Isosisko oli Juholle hyvin 
tärkeä, vaikka ikäero oli suuri. Sisko onnistui paremmin tuomaan Juhoa aamuisin, mutta 
äidiltä tuominen ei onnistunut. Äiti arveli, että Juho haluaa näyttää siskolle olevansa iso 
poika. Vähitellen esiluokkaan vieminen jätettiin perheessä isosiskon huoleksi, koska siten 
jääminen onnistui paremmin. Siskon tärkeyttä tutkimusaineistossa on kuvattu seuraavasti: 

”Juho: Kun sisko on kotona on paljon kivempaa. Me tehhään kaikkia yhesä.” 
(1lvot) 

”Äiti: Isosisko on Juholle hyvin tärkeä, vaikka ikäero on suuri.” (0oh) 

”Juho kertoi aina viikonloppukuulumisissa maanantaisin, oliko sisko kotona vai 
oliko hän jäänyt opiskelupaikkakunnalleen. Sisko myös opetti Juhoa kotona, jos oli 
jotain epäselvää.” (1oh) 

Esiopetuksen aikana ruokaileminen ja yleensä syöminen olivat Juholle vaikea ongelma 
kotona, iltapäivähoidossa ja koulussa. Syödessään hän oksensi tai yökkäsi hyvin helposti 
ruokansa. Juho söi kotona vain tiettyjä ruokia. Juho sairasti astmaa ja oli hyvin allerginen. 
Allergiaa aiheuttavien ruoka-aineiden listalla oli kahdeksantoista eri ainetta, joille hän oli 
allerginen. Juho imi ja puri usein hihaansa, joka tuli aivan märäksi. Koulussa töitä tehtä-
essä henkilökunta sai usein irrottaa hihan Juhon suusta. Ja kohta hiha oli taas uudestaan 
suussa. Opettajat miettivät, hakiko Juho sillä tavalla turvaa vai oliko hiha tuttipullon kor-
vike. Juho myös saattoi yrittää estää kuolan valumisen, sillä hän kuolasi erittäin paljon, 
joten puseron etumus oli useimmiten märkä. Äidillä oli oma diagnoosinsa Juhon kuolaa-
mis- ja nielemisongelmiin. Äidin mielestä pojalla saattoi olla ahdas nielu, mutta sitä ei 
ollut missään lääkärintarkastuksissa todettu. Äidin mukaan Juho ei ehkä niellyt sylkeä-
kään normaalisti vaan oli vauvasta asti kuolannut paljon. Kuolaamisen syynä saattoi 
myös olla Juhon sairastama astma. Pöytä oli Juhon kohdalta märkä kuolasta, jota toiset 
lapset inhosivat. Kuolaaminen ja oksentelu aiheuttivat koulussa lasten keskuudessa 
sosiaalista hyljeksintää . Ne eivät ainakaan edistäneet hyväksytyksi tulemista:  

”Yök! Juho kuolaa!” (0lh, 0oh) 

”Varsinkin tytöt katsoivat tarkasti mihin menivät istumaan, koska pöydällä saattoi 
olla Juhon kuolaa. Tytöt eivät mielellään istuneet edes sellaiselle paikalle, josta 
kuola oli jo pyyhitty pois.” (0lh)  

Juho ymmärsi ja huomasi sosiaalisen suosionsa vähäisyyden ja tunsi olevansa kiusattu. 
Juho itse kirjoitti esiluokasta toisluokkalaisena näin:  

”Esikoulussa 

siellä oli aina tekemistä. olin ujo. olin nirso. me leikittiin paljo monet kiusasivat ast-
man takia koska kulaa (=kuolaa) valui” (2äiot2) 

Vanhempien mielestä Juhon ei tarvinnut syödä koulussa ruokaa, jos hän ei pystynyt. Mai-
toa ja leipää he toivoivat hänen ainakin syövän, jotta jaksaisi iltapäivään, koska hoidossa 



 142

hän sai sitten välipalansa. Alkusyksystä tuli kuitenkin koulussa vaikeuksia. Juho alkoi 
kieltäytyä sekä esiluokan että koulun puolella kaikesta tekemisestä ruokailemisen lisäksi. 
Hän ei halunnut askarrella, ei tulla leikkeihin eikä tehdä mitään muutakaan. Hän teki sitä, 
mitä itse tahtoi. Jos häntä vähääkään epäilytti aloitettu toiminta, hän ei sitä suostunut 
tekemään. Varsinkin toisten lasten kanssa tekemistä hän vältti. Henkilökunnasta tuntui 
siltä kuin syömisvapautuksen takia Juho olisi päättänyt, että hän määrää kaiken muunkin, 
mitä hän tekee ja mitä ei. Juho yritti määrätä myös koulussa niin kuin kotonakin. 
Kieltäytyminen oli huipussaan varsinkin eri-ikäisten lasten ryhmässä työskenneltäessä. 
Esiluokan puolella pienemmässä ryhmässä henkilökunta sai paremmin houkuteltua pojan 
töihin. 

Syyskuussa koulussa päätettiin pitää tapaaminen, johon osallistuivat äiti, isä, Juhoa 
iltapäivisin hoitava perhepäivähoitaja, lastentarhanopettaja ja minä, hänen luokanopetta-
jansa. Keskustelu oli antoisa. Kävi ilmi, että hoitajalla ei selvästi ollut niin paljon ongel-
mia Juhon kanssa kuin kotona ja koulussa. Hoitaja suorastaan hämmästyi, että kotona ja 
koulussa meni niin huonosti. Juho söi hoidossa paremmin ja sellaisiakin ruokia, joita hän 
ei pystynyt kotona maistamaankaan. Hoitaja ei myöskään noudattanut kaikkia allergialis-
tan kieltoja. Äiti oli erittäin ihmeissään, miten Juho sai alas sellaista hoidossa, mihin ei 
kotona pystynyt. Hoitaja arveli Juhon runsaan maidon juonnin vievän kotona osan ruoka-
halusta. Kokouksessa päätettiin, että syömiseen ei enää kiinnitettäisi niin paljon huo-
miota. Saimme myös käsityksen, että Juhon kasvattamisessa kannatti olla hoitajan tapaan 
tiukempi, ettei Juho saisi määrätä liikaa. Aloimme ymmärtää, että Juholle oli tehtävä sel-
väksi, että aina ei voinut toimia niin kuin itse tahtoo. Tapaamisen jälkeen itse en enää 
luokassa eri-ikäisten lasten ryhmässä antanut Juhon kieltäytyä toiminnasta, jos ainut syy 
siihen oli, ettei poika halunnut. Annoin Juholle kaksi vaihtoehtoa, joista valita: Juhon piti 
joko ryhtyä tekemään sitä työtä luokassa, mitä muutkin tekivät tai lähteä istuskelemaan 
kanssani käytävän puolelle, jotta muut saisivat rauhassa tehdä luokassa töitään. Juho va-
litsi aina työskentelemisen eikä vähitellen edes yrittänyt saada eri vapautuksia. Olin 
yhteydessä Juhon kotiin ja kerroin tiukentaneeni rajoja eri-ikäisten lasten ryhmässä, 
minkä vanhemmat täysin hyväksyivät. Äiti vahvisti käsitykseni siitä, että Juho käytti van-
hempiaan ja koulun henkilökuntaa hyväkseen. Hekin olivat yhteistapaamisessa huoman-
neet, että hoitajaa Juho totteli paremmin. Vanhemmat alkoivat tiedostaa, etteivät kaikki 
Juhon syömisongelmat olleetkaan niin todellisia kuin he olivat uskoneet, kun he näkivät 
Juhon toimivan eri ihmisten kanssa eri tavalla. Vanhemmat olivat äidin mukaan jo itsekin 
miettineet, että Juholle pitäisi ottaa tiukempi kuri. Esiluokassakin meni paremmin, vaikka 
välillä siellä oli ollut vielä hankalampiakin hetkiä. Ruokatunnit jatkuivat kuitenkin vai-
keina. Hyvin usein Juho yökkäsi tai suorastaan oksensi lautaselleen yrittäessään maistaa. 
Asiaan ei puututtu muuten kuin kannustamalla syömään. Esiluokan aikana Juho laihtui.  

Vanhempien mielestä Juho oppi esiluokan aikana rohkeutta, itsevarmuutta ja sosiaali-
suutta. Esiluokka helpotti heidän mukaansa suuresti siirtymistä kouluun. Esiluokasta 
löytyivät myös tulevat koulukaverit. Vanhempien mielestä Juho sai esiluokan aikana 
kiinnostuksen matematiikkaan. Matematiikan opiskelun yksilöllinen eteneminen ei 
kuitenkaan aikuisten mielestä näyttänyt sujuvan Juhon osaamisen tasolla. Vanhemmat 
korostivat jo esiluokan alussa, että Juho oli hyvä matematiikassa ja hänellä oli hyvä 
looginen ajattelu. Perheessä pidettiin matemaattisia taitoja tärkeinä ja arvossaan. Vaikka 
Juhon matematiikan taidot edistyivät nopeasti, ei niihin oikein osattu esikoulussa ja kou-
lussa vastata. Lastentarhanopettaja huomasi Juhon matemaattiset taidot jo esiluokan 
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alussa. Lastentarhanopettaja olikin esiluokan aikana huolissaan siitä, saiko Juho tarpeeksi 
haastavaa tekemistä matematiikassa, sillä hän mainitsi usein esiluokan aikana 
luokanopettajalle Juhosta ja hänen taidoistaan sekä toivoi Juhon pääsevän matematiikan 
tasoryhmiin koulun puolelle. Minä en kuitenkaan ollut varma Juhon matematiikan ta-
sosta, sillä välillä hän näytti osaavan ja välillä taas ei. Hän ei jaksanut aina keskittyä työs-
kentelyynsä. Matematiikan testeissä hän sai vaihtelevia tuloksia, mutta hän osoitti selvää 
loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Esiopetuksen aikana Juho näytti tulevan 
alkukeväästä mielellään matematiikan tasotunneille, jolloin hän laski lähinnä 
toisluokkalaisista koostuvissa ryhmissä, muttei halunnut tulla enää loppukeväästä. 
Vanhempien mielestä annetut tehtävät eivät olleet esiluokan aikana olleet matematiikassa 
tarpeeksi haastavia. Kaikesta huolimatta vanhemmat olivat tyytyväisiä Juhon kehityksen 
mukaiseen etenemiseen esiopetuksessa. Vanhemmat eivät vielä esiluokan aikana painotta-
neet eivätkä odottaneet tiedollista oppimista, vaan he pitivät muita asioita tärkeimpinä. 
Näin vanhempien odotukset esiluokasta toteutuivat melko hyvin. Vain kouluruokailun 
oppimisessa jäi vielä opittavaa, mutta siinäkin edistyttiin paljon.  

Ensimmäinen luokka. Ennen koulun alkamista Juho osoitti koulua kohtaan vanhem-
pien mukaan suurta kiinnostusta. Juhoa ei ollut huolettanut erityisesti mikään, joten 
ruokailuun liittyviä ongelmia hän ei enää tuntunut jännittävän. Juho odotti koululta erityi-
sesti asioiden oppimista ja uusia tovereita. Kavereita ei siis vieläkään ollut liikaa. 
Vanhempien mielestä Juhon oli helppo siirtyä ensimmäiselle luokalle esikoulun jälkeen. 
Tutut lapset esiopetuksen ajalta loivat turvallisuutta syksyllä koulua aloitettaessa. Ensim-
mäisen luokan aloitettuaan Juho käyttäytyi aivan eri tavalla kuin esiluokan aloittaessaan. 
Hän kävi mielellään koulua ja työskenteli tunneilla halukkaasti. Hän myös yritti syödä 
melkein samoja ruokia kuin muutkin, eikä allergialistoja enää noudatettu niin tarkasti.  

Ensimmäisen luokan syksyllä äidin mielestä Juho oli liikaa kotona. Hän oli paljon 
yksikseen, koska hänen koulutoverinsa eivät käyneet, sillä he asuivat liian kaukana. 
Hänen itsepäisyytensä näkyi yhä. Äiti kertoi olevan ongelmallista, kun Juho ei halua hei-
dän tulevan koululle. Juho piti tarkkaa huolta, mitä vaatteita hän käytti eikä totellut äidin 
ehdotuksia. Hän ei myöskään suostunut käyttämään pyöräilykypärää, vaikka vanhemmat 
sitä vaativat. Äiti tiedosti, ettei hän osannut aina ottaa aikuisen rooliaan ja siksi Juho sai 
välillä määrätä, koska kertoi siitä avoimesti sekä lastentarhanopettajalle, luokanopetta-
jalle ja Juhon iltapäivähoitajalle. Vanhempien mukaan isää Juho totteli paremmin. Toi-
saalta rajojen vetämistä Juholle vaikeutti se, että vanhemmat pyrkivät antamaan Juholle 
enemmän itsenäisyyttä kuin aikanaan hänen siskolleen. He kertoivat oppineensa isosis-
kon kasvatuksesta ja pyrkivät nyt korjaamaan kasvatuskäytäntöjään: 

”Juhon siskon kanssa teimme sen kasvatusvirheen, että holhosimme häntä liikaa. 
Varsinkin lukioaikana kotitehtäviin osallistuminen oli oman työn ja opiskelun 
ohessa rasittavaa. Pyrimme nyt Juhon suhteen korjaamaan virheemme ja antamaan 
hänelle enemmän vapautta ja itsenäisyyttä.” (2va)  

”Totesin yhdessä vanhempien kanssa, että äiti voi ’päästää irti’ ja alkaa kohdella Ju-
hoa enemmän ’ison pojan tavoin’.”(1voto)  

Vanhemmat arvioivat Juhon saaneen ensimmäisen luokan aikana lisää itsevarmuutta ja 
rohkeutta. Vanhempien mukaan Juhon sosiaalisuus oli lisääntynyt ja kaveripiiri laajentu-
nut. Sosiaaliset suhteet näyttivät ensimmäisellä luokalla sujuvan vähitellen paremmin 
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kuin esiopetusikäisenä. Ensimmäisen luokan aikana Juho nimesi kavereikseen Markuk-
sen ja Joakimin, vaikka siihen asti hänellä ei mielestään ollut kavereita. Toisella luokalla 
Juho ja Joakim kertoivatkin, että he olivat ensimmäisellä luokalla ystävystyneet. Minun 
arvioni mukaan Juhon avuliaisuus muita kohtaan ja aktiivisuus koulutyössä oli lisäänty-
nyt.  

Ensimmäisen luokan aikana kirjoittaminen ja yleensä käden taidot olivat Juholle vai-
keita. Juhon kirjoitustaito oli kuitenkin kehittynyt huomattavasti ensimmäisen luokan 
aikana. Juhon mielestä kirjoittaminen oli ensimmäisen luokan syksyllä koulussa kurjinta. 
Juhon yleinen asenne koulua kohtaan oli positiivinen. Negatiiviseksi asiaksi koulusta 
Juho nimesi ensimmäisellä luokalla sen, ettei hän joskus saanut työrauhaa. Hän ei ollut 
tottunut keskittymään töihinsä monen lapsen keskellä, mutta hänellä oli halu työsken-
nellä. 

Juhon isä halusi vaikuttaa Juhon matematiikan opiskelemiseen ensimmäisen ja toisen 
luokan aikana. Isä oli tekniikan alalla, joten hän arvosti matemaattisten kykyjen 
mahdollisimman suurta hyödyntämistä ja mahdollisuutta oppia uutta. Ensimmäisen luo-
kan alkusyksystä hän oli tyytymätön Juhon yksilölliseen etenemiseen matematiikassa. 
Isän mielestä matematiikassa ei ollut haasteellisuutta eikä minun määräämät ensimmäisen 
luokan kirjan tehtävät motivoineet. Isän mukaan Juho osasi ratkaista I asteen yhtälöitä! 
Kommenttien ohjaamana teetin Juholla kaikki tekemättömät ensimmäisen luokan ja toi-
sen luokan matematiikan kokeet, jotka menivät hyvin. Toisen luokan kirjasta valitsin si-
vut, jotka Juhon täytyisi tehdä, koska mielestäni hänen olisi ollut hyvä oppia mekaanisia 
taitoja laskemiseensa kuten allekkain laskemista yhteen-, vähennys- ja kertolaskuissa. 
Tarkoitus oli myös opetella kertotauluja, jotta laskeminen nopeutuisi. Sen jälkeen Juhon 
oli määrä siirtyä laskemaan kolmannen luokan aritmetiikan oppiainesta. Juho ei kuiten-
kaan saanut toisen luokan kirjaan merkittyjä tehtäviä tehtyä ensimmäisen luokan aikana, 
vaikka syksyllä vaikutti, että hän suoriutuu niistä nopeasti ja hän itse tuntui olevan inno-
kas. Tunsin, etten osannut motivoida Juhoa oppimistehtäviin enkä ollut aina varma Juhon 
oppimistehtävien oikeasta tasosta. Juho teki matematiikassa tehtäviänsä vaihtelevalla 
innolla. Pitkäjännitteisyyttä ei löytynyt. Hän oli usein myös huolimaton työskentelyssään, 
joten hän teki paljon virheitä. Silloin epäilin, osasiko poika sittenkään niin hyvin kuin 
luultiin. Välillä hän kuitenkin osasi ratkaista sellaisia pulmatehtäviä ja väläytti taitoja, 
jotka osoittivat hänen olevan matemaattisesti pitkällä: 

”Ykkösluokan keväällä kirjoitin taululle laskun: 4879 + 500 – 4878 =? Juho nosti 
melkein heti kätensä ylös (näytti siltä että hän luki vain laskun eikä edes miettinyt 
sitä!). Sitten hän kuiskasi opettajalle oikean vastauksen! 11 ykkösluokkalaisesta 
vain yksi oppilas (Henriina) Juhon lisäksi keksi vastauksen.” (1mao) 

Vanhemmat osoittivat kriittisempää suhtautumista Juhon matematiikan yksilölliseen 
etenemiseen alkuopetuksessa kuin esiluokalla. Heidän mielestään matematiikassa Juho 
olisi voinut edetä nopeammin, koska välillä tehtävien helppous oli kyllästyttänyt Juhoa. 
Heidän mukaansa Juho ei kuitenkaan kehittynyt ensimmäisen luokan aikana missään 
huonosti tai hitaasti. He olivat tyytyväisiä opetukseen. 

Toinen luokka. Juhon mielestä parin kanssa tehtävän tekeminen toisella luokalla sujui 
hyvin, mutta hän ei työskennellyt mielellään ryhmässä, koska hän joutui useimmiten ole-
maan ryhmänsä vetäjänä, joten hän kantoi vastuuta ryhmän työskentelemisen onnistumi-
sesta. Kaveritilanne näytti Juholla koko ajan parantuvan. Juhon sosiaalinen edistyminen 
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esiluokasta toisella luokalle oli huimaa. Toisella luokalla Juho oli tekemisissä kavereiden 
kanssa jo kotonakin. Hiihtolomastaan Juho kirjoitti näin: 

”Hiihtolomani 

Me kävimme Joakimin kanssa sanifanissa. Muutama päivä myöhemmin kävin 
sukulaisen synttäreillä kokkolassa. Minä pääsin Joakimin kanssa doom 2 pelin läpi. 
Joakim oli meillä yötä. Meillä kävi serkut. The end” (2äiot3) 

Toisen luokan keväällä kaksi poikaa jopa kilpaili Juhon ystävyydestä. Juholla, Joakimilla 
ja Jaakolla oli ”kolmiodraama”. Juho olisi voinut olla molempien kanssa, mutta kolmes-
taan eivät leikit onnistuneetkaan. Juho ja Joakim yhdessä ollessaan myös välillä kartteli-
vat ja hiukan kiusasivat Jaakkoa, joka pahoitti siitä mielensä. Joakim joutui kilpailemaan 
Juhon ystävyydestä, kun Juho leikki joskus Joakimin mielestä liian paljon Jaakon kanssa. 

Keväällä Juho kertoi lukemisen kiinnostavan häntä, mutta juttujen kirjoittamisen ei. 
Juholla oli myönteinen kuva matematiikasta koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Vanhempien 
arvioinnin mukaan toisen luokan käyminen oli ollut Juholle vaivatonta. Juho oli lähtenyt 
kouluun mielellään ja läksyjen tekokin oli sujunut lähes itsenäisesti. Rohkeutta ja oma-
aloitteisuutta oli tullut lisää. Itsenäistyminen oli päässyt hyvään alkuun, koska 
”liikkumisreviiri” oli laajentunut. Toisella luokalla Juhon positiivinen asenne koulua 
kohtaan oli säilynyt. Oppiaineista käsityö ja kuvaamataito eivät häntä kiinnostaneet. Kir-
joittamisesta hän ei edelleenkään pitänyt. Toisen luokan puolivälissä kaipasin vielä Ju-
holle enemmän oma-aloitteisuutta, mutta lukuvuoden lopussa arvioin hänen olevan jo 
melko oma-aloitteinen. Juho oli oppinut reippaammaksi ja aktiivisemmaksi koulussa. 
Toisen luokan lopussa vanhemmat kiittelevät kaikesta huolimatta minun suhtautumistani 
yksilöllisesti jokaiseen oppilaaseen, joten he ovat nähneet ainakin yrityksen yksilöllisen 
kehittymisen tukemiseksi, vaikka se Juhon kohdalla ajoittain tuntui epäonnistuneenkin. 
Kehittämishankkeessa ei näyttänyt olevan tarpeeksi valmiuksia ottaa vastaan matemaatti-
sesti lahjakas lapsi, koska matematiikan yksilöllinen eteneminen ei sujunut kiitettävästi. 
Juhon vanhemmat antavat myös kehittämisehdotuksia yksilöllisen opetuksen järjestämi-
seksi: 

”Matematiikka ja ATK kiinnostavat Juhoa erityisesti ja niihin olisimme toivoneet li-
säkursseja. Harmittelimme jo viime keväänä, kun kakkosluokkalaisilla ei ollut 
mahdollisuutta valita lisäaineeksi ATK:ta…: Mielestämme nykyinen suunta on oi-
kea. Lisäkursseja tulisi tarjota oppilaille entistä laajempi valikoima, jolloin oppilas 
voisi toteuttaa yksilöllisiä taipumuksiaan entistä enemmän. Olisiko mahdollista ja-
kaa oppilaat ryhmiin heidän henkilökohtaisten taipumusten ja valmiuksien mukai-
sesti (vertaa musiikkiluokka, matematiikkaluokka jne)? Jos moniluokkasysteemi 
yleistyy, tulee luokkakoko olla entistä pienempi...” (2va) 

Vanhempien kehittämishankkeesta antama kokonaispalaute oli erittäin hyvä. He korosti-
vat ja arvostivat sosiaalisuuden oppimista: 

”Tavoitteet on saavutettu hyvin. Arasta ja mielellään yksin leikkivästä ”eskarista” 
on kehittynyt kaverillinen ja toisten ajatuksia pohtiva, koulunkäymisestä pitävä 
poika. …Ryhmätyötaitojen oppiminen (sosiaalisuus) on tulevaisuutta ajatellen erit-
täin tärkeää, koska nykyajan työyhteisössä toimitaan lähes aina tiimissä.” (2va) 
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Vain Juhon ruokailuun liittyneet vaikeudet jäivät lähes ratkaisematta, mutta ne saatiin 
kutistettua oikeisiin mittasuhteisiin, eivätkä ne enää hankaloittaneet Juhon oppimista niin 
paljon kuin alussa.  

Yhteenveto. Äidinkielen keskeiset tavoitteet Juho saavutti suunnilleen kunnan opetus-
suunnitelman suosituksen mukaisesti. Juho oli matemaattisesti lahjakas. Juhon 
matematiikan oppimisen edistyminen oli erittäin nopeaa, joten hän saavutti esi- ja 
alkuopetuksen keskeisimmät matematiikan tavoitteet jo ensimmäisen luokan lopussa. 
Hänen yksilölliseen matematiikan oppimiseen ei osattu yhdistetyssä esi- ja alkuopetuk-
sessa vastata. Hänen matematiikan osaamistaan ei saatu kunnolla testattua eikä 
havainnoitua, koska siihen vaikuttivat myös Juhon heikko motoriikka ja ajoittaiset keskit-
tymisvaikeudet. Juhon suurin edistyminen esi- ja alkuopetuksessa saavutettiin sosiaali-
sessa kasvussa. Aloittaessaan esiopetusta Juho oli arka ja yksin leikkivä poika, mutta toi-
sen luokan lopussa hän uskalsi toimia toisten lasten kanssa ja hänellä oli kavereita. 
Juhon sosiaalista kasvamista häiritsi lähinnä hänen äitinsä aikuisen auktoriteetin puute, 
jolloin Juho sai määrätä, miten tilanteissa toimitaan. Tämä toimintamalli siirtyi myös 
kouluun esiopetuksen alussa, jolloin Juhon ohjaaminen vaikeutui. Aikuisten tekemä 
yhteistyö selvitti tilanteen, jolloin Juhon iltapäivähoitajan jo käyttämät tiukemmat 
vaatimukset ja selvät ohjeet auttoivat hänen ohjaamisessaan. Syöminen oli Juholle suuri 
ongelma, jonka ratkaisemisessa ei onnistuttu, mutta edistymistä tapahtui.  

6.5.6  Markus – monen roolin poika 

Markuksen perheessä oli neljä lasta, joista Markus oli toiseksi nuorin. Markus oli 
vanhempien mukaan reipas, suhteellisen rauhallinen ja halukas oppimaan uutta. Henkilö-
kunnan mielestä Markus oli aluksi ujo mutta tutustuttuaan melko vilkaskin. Vanhempien 
mielestä kasvatuksessa oli tärkeää rehellisyys, avoimuus ja sosiaalisuus. Kotona Markus 
oli vanhempien mukaan tottunut sääntöihin ja rajoihin. Ristiriitatilanteet selvitettiin ko-
tona puhumalla ja joutumalla ”arestiin”.  

Markuksen äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 20). 

Taulukko 20. Markuksen äidinkielen tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Äidinkielen tavoite Kunnan ops:n suositus Markuksen tavoitteiden saavutus 
Tunnistan kirjaimet. 0-1 lk ei tietoa 
Osaan lukea kaksikirjaimisia tavuja. 1 lk 0 lk toukokuu 
Osaan lukea sanoja. 1lk 1 lk joulukuu 
Osaan lukea lauseita. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Osaan lukea ilmeikkäästi. 1-2 lk ei saavuttanut 
Ymmärrän lukemani lauseet. 1-2 lk 2 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa tavuja. 1 lk 1 lk huhtikuu 
Osaan kirjoittaa sanoja. 1lk 2 lk joulukuu 
Osaan kirjoittaa lauseita. 1-2 lk 2 lk toukokuu 
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Esiluokan aikana Markuksen äidinkielen oppiminen edistyi nopeammin kuin kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa edellytettiin. Markus osasi lukea kaksikirjaimisia 
tavuja esiluokan lopussa, vaikka se oli kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa 
vasta ensimmäisen luokan tavoitteena. Alkuopetuksen aikana hän eteni melkein kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelman aikataulun mukaisesti, koska hän jäi vain kahdessa 
tavoitteessa hiukan jälkeen. Sanoja hän oppi kirjoittamaan toisen luokan puolivälissä, 
vaikka kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa se oli suunnattu ensimmäisen luo-
kan tavoitteeksi. Ilmeikästä lukemista hän ei saavuttanut alkuopetuksen aikana. 

Markuksen matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan alkukasvatuk-
sen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen on nähtävissä seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 21). 

Taulukko 21. Markuksen matematiikan tavoitteiden saavuttaminen verrattuna kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelmassa annettuun suositukseen. 

Matematiikan tavoitteet Kunnan ops:n suositus Markuksen tavoitteiden saavutus 
1. Osaan tehdä numerot oikein. 1 lk 0 lk toukokuu 
2. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-10. 

1 lk 1 lk joulukuu 

3. Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskussa (0-20). 

1 lk 2 lk lokakuu 

4. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-100. 

2 lk 2 lk toukokuu 

5. Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua 
lukualueella 0-1000. 

2 lk ei saavuttanut 

6. Hallitsen kertotaulut 1- 5. 2 lk ei saavuttanut 

Matematiikan tavoitteet Markus saavutti esiopetuksen aikana nopeasti mutta alkuopetuk-
sessa hitaammin. Numerot hän oppi tekemään jo esiluokassa etuajassa kunnan alkukasva-
tuksen opetussuunnitelmaan verrattuna. Ensimmäisellä luokalla hän jäi jälkeen 
opetussuunnitelman suosituksista. Hän oppi laskemaan lukualueella 0-20 ja hallitsemaan 
kymmenylityksen toisen luokan syksyllä, vaikka kunnan alkukasvatuksen opetussuunni-
telma suositteli niitä ensimmäisen luokan oppisisällöiksi. Alkuopetuksen lopussa Markus 
ei hallinnut kahta toisen luokan matematiikan keskeistä tavoitetta, jotka olivat yhteen- ja 
vähennyslasku lukualueella 0-1000 sekä kertotaulujen 1-5 oppiminen. 

Esiopetus. Vanhemmat toivoivat ja odottivat Markuksen esiopetusvuodelta sopeutu-
mista ja opettelua koulumaailmaan. Äiti kuvaili esikoululaisen Markuksen käyttäytyvän 
yleensä kiltisti ja rauhallisesti aikuisten ollessa läsnä. Kavereiden kanssa ja poissa aikuis-
ten silmistä Markus taas osasi olla villi ja tehdä pahuutta. Äidin kertoman perusteella 
Markus tarvitsi käyttäytymiseensä aikuisen kontrollia. Lastentarhanopettajan ja minun 
arvioinneissa oli eroja. Minä pidin Markusta vilkkaampana kuin lastentarhanopettaja. 
Lastentarhanopettaja koki Markuksen erittäin positiivisena ja herttaisena. Hän sai luotua 
Markukseen hyvän suhteen. Sen sijaan minusta tuntui, etten saanut kunnolla kontaktia 
Markukseen, vaan poika piti etäisyyttä minuun. Lastentarhanopettajan mielestä Markus 
osasi keskittyä koulutyöhön hyvin esiluokan aikana. Kuitenkin minä havainnoin samoihin 
aikoihin, ettei Markus jaksanut keskittyä kauan aikaa kynää vaativiin tehtäviin. Lastentar-
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hanopettaja mietti myöhemmin, että Markus saattoi tarvita pienempää ryhmää ja vierel-
leen aikuista, jotta hän esiluokassa osasi keskittyä, mutta suuressa eri-ikäisten lasten ryh-
mässä, jossa oli enemmän oppilaita ja vähemmän aikuisia, keskittymiskyky oli heikom-
paa.  

Äidin mukaan Markus lähti mielellään esiluokkaan ja piti siitä, kun sai kavereita. Äiti 
koki esiluokan erittäin positiivisena ennen kouluun menoa. Esiluokan aikana Markus 
oppi äidin mielestä koulun sääntöjä ja oma-aloitteisuutta. Toisella luokalla Markus itse 
muisti esiluokasta kirjoittaessaan kaverit ja leikit. Lastentarhanopettajan mukaan Markus 
oli avulias ja ystävällinen. Hän oli mukava kaveri toisille lapsille. Syksyyn verrattuna 
vain osallistuminen koulutyöhön oli hiukan huonontunut esiluokan keväällä. 

Ensimmäinen luokka. Äiti korosti ensimmäisen luokan alussa tärkeiksi opittaviksi asi-
oiksi rehellisyyttä ja pöytätapoja. Hän korosti hyvää käyttäytymistä ja kurin pitoa. Äiti oli 
Markuksen esi- ja alkuopetuksen aikana usein huolissaan siitä, oliko Markus ”ollut kun-
nolla”. Äiti huolehti Markuksen asioista. Isään en koko esi- ja alkuopetuksen aikana 
tutustunut enkä häntä edes nähnyt kertaakaan. Ennen koulun alkamista Markus osoitti 
vanhempien mukaan koulua kohtaan suurta kiinnostusta. Hän odotti koululta asioiden 
oppimista. Markusta huoletti erityisesti se, osaako hän yhtä hyvin kuin muut lapset. 
Ensimmäisen luokan keväällä havainnoin Markuksesta tuon kunnianhimoisen piirteen 
olla yhtä hyvä kuin muut:  

”Kirjoitin taululle laskun 4879 + 500 – 4878 =? Markus ei aluksi yhtään kiinnostu-
nut tehtävästä, koska näki sen vaikeaksi. Kun hän näki, että Juho ja Henriina saivat 
laskun ratkaistuksi ja Joakim viittasi, alkoi hänkin viitata innokkaasti monta kertaa. 
Oikeaa vastausta hän ei keksinyt. Hän halusi selvästi näyttää osaavansa yhtä hyvin 
kuin toiset.” (1oh) 

Ensimmäisen luokan syksyllä Markus piti koulussa matematiikkaa mukavana. Markuk-
sella oli ollut äidin mukaan ensimmäisen luokan syksyllä ongelmia hyväksyä osaamatto-
muuttaan. Omasta mielestään hän oli hyvä laskemisessa ja kirjoittamisessa, vaikka minun 
havaintojeni mukaan laskeminen ja kirjoittaminen olivat Markukselle vaikeita ja oppimi-
nen edistyi hitaasti. Myös äidin mielestä Markuksen kirjoitus oli hidasta ja epäselvää. 
Markus oli kuitenkin äidin mukaan oppinut ensimmäisen luokan aikana pitkäjänteisyyttä 
ja kärsivällisyyttä. Hän alkoi paremmin ymmärtää omaa osaamistasoaan. Markus ja äiti 
kertoivat: 

”Markus: Pahoitan helposti mieleni, jos teen virheen.” (2opmk) 

”Äiti: Alussa Markuksella oli vaikea hyväksyä läksyissä olleet virheet, hän löi aina 
kinttaat tiskiin eikä suostunut jatkamaan. Nyt tilanne on ainakin kotona muuttunut.” 
(1va) 

Äiti oli ensimmäisen luokan syyslukukauden aikana huolissaan Markuksesta ja oli yhtey-
dessä minuun säännöllisesti. Hän myös käytti Markusta kasvatusneuvolassa testeissä, 
koska Markuksella oli hänen mielestään ”mustia paikkoja”. Äiti halusi tietää, mitä pojan 
päässä liikkui. Tuloksista ei ilmennyt mitään hälyttävää. Vielä ensimmäisen luokan lo-
pussa Markus vaipui joskus äidin mielestä syviin ajatuksiin. Äidin löytämiä ”mustia paik-
koja” (1vot) minä taas en koulussa havainnoinut. Ensimmäisen luokan syksyllä Markus 
oli minun mielestäni avoimempi kuin esiluokan aikana. Hän kertoili minulle juttuja 
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esimerkiksi serkkujensa syntymäpäivistä, joissa oli ollut mukana. Markuksen 
käyttäytyminen vaati ensimmäisellä luokalla välillä ohjausta. Hän oli arvioni mukaan 
iloinen ja touhukas poika, joka osallistui koulutyöhön innokkaasti. Ensimmäisen luokan 
keväällä aloin olla tyytymätön Markuksen keskittymiskykyyn, joka haittasi hänen 
työskentelyään. Markus oli melko vilkas, joten arvelin hänen rauhattomuutensa vaikutta-
van keskittymiskyvyn puutteeseen. Myös Markuksen koulutyöhön osallistumisen aktiivi-
suus oli laskenut verrattuna syksyyn. Työskentelyssä näkyi hänen matematiikan oppimi-
sensa vaikeutuminen. Ensimmäisen luokan lopussa Markuksen asenne koulutyöhön oli 
negatiivisempi kuin syksyllä. Markus kertoi matematiikan nyt olevankin inhottavaa. Hä-
nen mielestään myös tasotunnit olivat inhottavia. 

Sen sijaan äidin mukaan Markuksen koulunkäynti oli ensimmäisellä luokalla mennyt 
odotettua paremmin. Kouluun lähtö oli ollut vaivatonta ja jopa mukavaa. Markus oli saa-
nut edetä kehitystasonsa mukaisesti, ja hän oli tullut sosiaalisemmaksi. Äiti kertoi, että 
Markuksen mielestä koulussa oli kivaa opettaja ja kaverit. Markuksella oli monta kaveria 
sekä kotona että koulussa. Kuitenkin Markus koki tulleensa koulussa joskus kiusatuksi 
välitunneilla ja koulumatkoilla ensimmäisen luokan aikana. Niitä asioita selvitettiin kou-
lussa asianomaisten kesken.  

Toinen luokka. Äiti ei enää toisella luokalla huolehtinut Markuksesta ja hänen koulun-
käynnistään niin tarkasti kuin ensimmäisellä luokalla. Markuksen äiti ei enää ollut yhtey-
dessä minuun niin paljon kuin ensimmäisellä luokalla. Itse olin kuitenkin enemmän 
huolissani Markuksen käyttäytymisestä, jaksamisesta ja oppimisesta kuin ensimmäisellä 
luokalla. Toisen luokan keväällä Markus kävi antamassani tukiopetuksessa opiskelemassa 
sekä äidinkieltä että matematiikkaa. Myös erityisopettaja antoi hänelle toisinaan äidinkie-
len opetusta. Markuksen täytyi huomata tiedollisen oppimisen olevan hänelle vaikeampaa 
kuin aikaisemmin. Markuksella näytti olevan toisen luokan syksyllä koulutyötä kohtaan 
negatiivinen asenne, joka näkyi hänen käyttäytymisessään ja puheissaan sekä tunneilla 
jaksamattomuutena työskennellä. Hän kertoi luokassa isolla äänellä inhoavansa monia 
oppiaineita. Töitä hän ei olisi usein jaksanut tehdä. Suurin ongelma koulussa oli Markuk-
sen heikko keskittymiskyky, joka haittasi Markuksen oppimista.  

Äidin mukaan toinen luokka oli tuntunut kotoa päin ihan hyvältä, eikä ongelmia ollut 
ollut. Toisella luokalla äiti ei ollut huomannut Markuksen kehittyneen missään asioissa 
hitaasti tai huonosti, vaan Markus sai edetä kehitystasonsa mukaisesti. Hän ei ollut näh-
nyt Markuksella olleen niitä vaikeuksia, joita minä näin. Markukselle oli äidin mielestä 
tullut laaja-alaisuutta ajattelutapaan ja kova kiinnostus esimerkiksi päivämääriin, 
avaruusasioihin ym. ”isompiin asioihin”. Markus oli saanut myös rohkeutta ja hieman 
itsevarmuutta lisää. Sosiaalisuuden kasvattaminen oli koulussa huomioitu äidin mielestä 
hyvin. Äiti korosti luokanopettajan merkitystä lapsen koulunkäynnissä: 

”Olen erittäin tyytyväinen Markuksen kohdalla alkukasvatuksesta. Opettajan 
kanssa yhteistyö ja ymmärrys oppilaan asioissa on mielestäni ollut moitteeton. Toi-
von, että jatkossa Markus saa yhtä hyvän opettajan. Haluan keskustella asiasta ja 
vaikuttaa opettaja valintaan. Ehdottomasti!” (2va) 

Toisen luokan lopussa Markus itse antoi syksyyn verrattuna positiivisemman kuvan 
koulunkäynnistään. Markus viihtyi koulussa ja hän lähti yleensä mielellään kouluun. 
Välitunnit olivat hänestä mukavia ja rentouttavia hetkiä. Hän oli mielestään ystävällinen 
kavereille. Markus työskenteli mielellään myös ryhmässä. Työrauhan antamisen toisille 
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lapsille hän koki vaikeaksi. Häntä kiinnosti lukeminen, matematiikka, liikunta ja 
kuvaamataito, mutta juttujen kirjoittaminen, laulaminen ja soittaminen sekä käsityöt eivät 
häntä kiinnostaneet. Minua hän arvioi aika ristiriitaisesti. Minua Markus ei pitänyt oikein 
mukavana ja näytin hänen mielestään väsyneeltä. Hän kuitenkin väitti, että annoin muka-
via tehtäviä, joita hän teki mielellään. En ollut Markuksen mielestä liian vaativa, vaan 
ymmärsin häntä, vaikkei kaikki aina sujunutkaan. Hän ei pelännyt minua. En ollut hänen 
mukaansa hyvin asiallinen, vaan huumorintajuinen. Lisäksi osasin opettaa häntä. Toi-
saalta vaikutti, ettei hän oikein pitänyt siitä, että puutuin hänen käyttäytymiseensä kou-
lussa ja vaadin tekemään koulussa töitä. Toisaalta taas hän näytti tiedostavan, että tein 
työtä hänen oppimisensa hyväksi. Toisen luokan kevään lopussa Markus kertoi hänen 
tulevasta muutostaan vanhempien asumuseron takia. Äidin huolenpidon väheneminen 
selittyi perheen sisäisillä vaikeuksilla, jotka veivät hänen voimiaan. Myös Markuksen 
negatiivisessa käyttäytymisessä heijastui sekä kotiongelmat että oppimisen vaikeutumi-
nen. Tulevan muuton Markus kuulosti kokevan myönteisenä ratkaisuna heidän perheensä 
tilanteeseen.  

Toisen luokan lopussa oli arvioni Markuksesta positiivisempi kuin syksyllä. Markuk-
sen käyttäytyminen tarvitsi mielestäni vielä joskus ohjausta, mutta se oli parantunut hie-
man. Lisäksi hän jaksoi jo paremmin keskittyä työhönsä. Markus ei aina sietänyt 
epäonnistumisia, joten se piirre hänessä näkyi koulussa koko alkuopetuksen ajan, vaikka 
äidin mukaan kotona ongelma poistui jo ensimmäisellä luokalla. Markus oli oppinut pari- 
ja ryhmätyöskentelyä. Hän oli avulias ja ystävällinen. Hän oli osallistunut opetustuokioi-
hin aktiivisesti.  

Kehittämishankkeessa Markuksen äiti ei ollut huomannut mitään epäkohtia. Hän oli 
tyytyväinen Markuksen esi- ja alkuopetukseen. Vaikka hänen arvionsa yhdistetystä esi- ja 
alkuopetuksesta oli todella positiivinen, äiti ei kannattanut koulun yhteydessä toteutetta-
vaa esiopetusta. Tämän ristiriitaisen lausunnon äiti perusteli sillä, että hän oli ”kuullut” 
puhuttavan kehittämishankkeen esiluokan olevan liian koulumainen. Äidin mielipiteestä 
ei käy selville, oliko hänen kuulemansa perustunut sellaisen ihmisen puheeseen, jonka 
lapsi oli käynyt esiluokan, vai oliko kyseessä jonkinlainen yleinen käsitys koulussa järjes-
tettävästä esiopetuksesta. Äidin puheissa näkyy ennakkoluulojen vaikutus ja käsitysten 
hidas muuttuminen, vaikka uudet kokemukset antaisivat uutta tietoa. Äiti kertoo näin: 

”Ehkä esikoulu ei saisi olla liian koulumainen. (0va) Pidän esikoulua erittäin tär-
keänä. (1viva) Markuksen kohdalla en huomannut mitään huonoa, mutta monelle 
6v. tämä esikoulu on kuulemma liian koulumainen. Ehkä esikoulu pitäisi olla 
kuitenkin erossa varsinaisista koululuokista. Mielestäni esikoulu on hyvä varsinkin 
sellaisille lapsille, jotka on ollut kotona tai perhepäivähoidossa. Lapsi oppii 
sosiaalisuutta ja oma-aloitteisuutta ennen kouluun menoa.” (1va)  

Yhteenveto. Markuksen tiedollinen oppiminen sekä äidinkielessä että matematiikassa 
edistyi esiopetuksessa kunnan opetussuunnitelman suosituksia edellä, mutta alkuopetuk-
sessa hän jäi niistä jälkeen. Matematiikassa Markuksen oma asenne opiskelua kohtaan 
muuttui negatiivisemmaksi, kun hänen oppimisensa hidastui ja vaikeutui. Hänen keskitty-
miskykynsä työskenneltäessä heikentyi suuremmassa ryhmässä. Esi- ja alkuopetuksen 
aikana äidillä, lastentarhanopettajalla ja minulla oli Markuksesta hyvin erilaiset näkemyk-
set. Myös Markuksen oma käsitys poikkesi ajoittain aikuisten mielipiteistä. Markuksella 
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oli kuin monta eri roolia, joita hän käytti tilanteen mukaan, eri ympäristöissä ja eri ihmis-
ten kanssa. Myös hänen perheensä sisäiset vaikeudet heijastuivat Markuksen oppimiseen. 

6.6  Lasten oppimistulosten merkitys kehittämishankkeelle 

Tässä luvussa kokoan edellisissä luvuissa esittämäni keskeisimmät lasten oppimista 
koskevat tutkimustulokset yhteen. Tarkastelen lasten oppimissaavutusten ja oppimiskoke-
musten merkitystä kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamiselle esittämällä temaatti-
sen analyysin edellä kuvattujen teemojen ja asiakokonaisuuksien kesken. Lasten oppimi-
sen arvioiminen kohdistui kehittämishankkeen tavoitteiden ja tutkimusongelmien mukai-
sesti lasten yksilöllisyyteen tiedollisessa oppimisessa ja lasten sosiaaliseen kasvuun. Ar-
vioin, miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin ja sosiaalista kasvua tuettiin, jotka olivat 
tämän tutkimuksen toinen ja kolmas pääongelma. 

Pohdin, toteutuiko kehittämishankkeessa ollut vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun 
toiminta-ajatus lasten oppimisessa. Käsittelen keskeisimpiä lasten oppimiseen liittyviä 
tutkimustuloksia tavoitteiden saavuttamista vahvistaneiden ja heikentäneiden teemojen ja 
asiakokonaisuuksien avulla. Tulkitsen niiden merkitystä kehittämishankkeelle ja teen 
johtopäätöksiä niiden tuottamasta uudesta tiedosta. Samalla vertaan tutkimustuloksia 
mahdollisiin aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Lasten oppimista määrittävät, tavoitteiden 
saavuttamista vahvistavat ja heikentävät teemat sekä asiakokonaisuudet olen koonnut 
seuraavaan luetteloon: 

− Lasten tiedollista oppimista vahvistaneet tulokset: 
− Lapsen, vanhempien ja koulun henkilökunnan yhteistoiminnan onnistuminen 
− Lasten yksilöllisen oppimisen tiedostaminen 

− Lasten tiedollista oppimista heikentäneet tulokset: 
− Lasten oppimisen arvioinnin puutteellisuus 
− Tasoryhmien käytön epäonnistuminen 

− Lasten sosiaalista kasvua vahvistaneet tulokset: 
− Lasten turvallisuuden tunteen säilyminen 

− Lasten sosiaalista kasvua heikentäneet tulokset: 
− Lasten ja aikuisten sosiaalisen sopeutumisen vaikeus 
− Lasten eri roolit erilaisissa ympäristöissä 

Lasten yksilöllisyyden korostamiseen tiedollisessa oppimisessa liittyvät, lasten tiedollista 
oppimista vahvistaneet asiakokonaisuudet olivat lapsen, vanhempien ja henkilökunnan 
yhteistoiminnan onnistuminen sekä lasten yksilöllisen oppimisen tiedostaminen. 
Yksilöllisyyden korostamiseen liittynyt lasten tiedollista oppimista heikentänyt teema oli 
lasten tiedollisen oppimisen arvioinnin puutteellisuus. Näitä kaikkia käsittelen niiden 
keskeisyyden takia omissa luvuissaan (luvut 6.6.1-6.6.3). Lisäksi lasten tiedollista oppi-
mista heikentänyt teema oli tasoryhmien käytön epäonnistuminen, joka näkyi lapsen 
oppimisen tukemisen heikentymisenä ja ajoittaisena, pienenä turvallisuuden tunteen 
laskuna. Tasoryhmien käyttö aiheutti opettajille oppilaantuntemuksen heikentymistä, 
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mikä vaikeutti lasten oppimisen tukemista. Myös tasoryhmien käytännön järjestelyissä oli 
ongelmia.  

Lasten sosiaalista kasvua vahvistanut teema oli lasten turvallisuuden tunteen säilymi-
nen. Lasten sosiaalista kasvua heikentänyt asiakokonaisuus oli lasten ja aikuisten 
sosiaalisen sopeutumisen vaikeus. Lasten sosiaalista kasvua heikensi myös lasten eri 
roolit erilaisissa ympäristöissä. Kaikkia sosiaalisuuteen liittyviä teemoja ja asiakokonai-
suuksia tarkastelen omassa luvussaan (luku 6.6.4). Samassa luvussa pohdin myös 
tasoryhmien käyttöä turvallisuuden säilymisen kannalta. 

6.6.1  Lapsen, vanhempien ja henkilökunnan yhteistoiminta 

Kehittämishankkeessa käytettiin hyvin monenlaisia yhteistyön muotoja kodin ja koulun 
välillä, mutta parhaimmiksi ja antoisimmiksi osoittautuivat lapsen, vanhempien ja koulun 
henkilökunnan henkilökohtaiset yhteydenpidot. Niissä oli mahdollista keskustella lasta ja 
hänen perhettään koskevista henkilökohtaisista asioista, joihin ei massatilaisuuksissa ollut 
mahdollisuuksia. Virallisimmat henkilökohtaiset yhteistyön muodot lapsen, hänen 
vanhempiensa ja opettajan kesken olivat henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadinta-
tuokiot ja arviointikeskustelut, jotka takasivat lapsen ja hänen vanhempansa aktiivisen 
osallistumisen lapsen oppimistavoitteiden laadintaan ja oppimisen seuraamiseen. Myös 
muissa tutkimuksissa on todettu henkilökohtaiset yhteydenpidot kodin ja koulun välisessä 
yhteistyössä tärkeiksi. Siniharjun (2003) tutkimuksessa opettajien ja vanhempien väliset 
henkilökohtaiset keskustelutilaisuudet olivat lähes kaikkien kyseiseen tutkimukseen osal-
listuneiden käytössä. Myös erään yläasteen seitsemännellä luokalla järjestetty oppilaan, 
hänen vanhempiensa, luokanvalvojan ja opinto-ohjaajan välinen kehityskeskustelu oli 
sekä ohjaajien että vanhempien mielestä mielekäs kodin ja koulun yhteistyömuoto (Virta-
nen & Onnismaa 2003). 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehittämishankkeessa kuvaa paremmin sana 
yhteistoiminta, koska siinä yhdessä pyrittiin toimimaan yhteisten kasvatuspäämäärien 
hyväksi. Yhteistoiminta poikkesi koulussa aikaisemmin tehdystä yhteistyöstä siinä, että 
kehittämishankkeessa vanhempien ja koulun henkilökunnan välisessä yhteistoiminnassa 
otettiin mukaan myös lapsi täysivaltaisena ja etuoikeutettuna jäsenenä. Siinä käytettiin 
kaikkien asianomaisten asiantuntemusta hyväksi. Lapsi itse oli mukana puhevaltaisena 
jäsenenä vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin, koska häntä pidettiin oman itsensä 
parhaana asiantuntijana. Hän oli myös jakamassa vastuuta oppimisestaan. Vanhemmat 
kantoivat vastuun kasvatuksesta ja lapsen tukemisesta hänen oppimisessaan. Heillä oli 
henkilökohtaista ja välitöntä tietoa lapsesta sekä hänen kasvuolosuhteistaan. Kehittämis-
hankkeessa kunnioitettiin vanhempien asiantuntemusta oman lapsensa kasvatuksessa. 
Henkilökunnan vastuulla oli oppimisympäristön rakentaminen ja lapsen oppimisen 
tukeminen. Koulun henkilökunnalla oli kasvatuksen ammatillinen asiantuntemus, jota 
yhteistoiminnassa käytettiin hyväksi. Vanhemmilla ja henkilökunnalla oli myös aikuisen 
vastuu, joten he vastasivat siitä, että toiminta oli tavoitteiden suuntaista. Yhteistoimin-
nassa sovellettiin siis sosiaalisen konstruktivismin oppimiskäsitystä huomioimalla lapsen 
menneisyys, perheen kasvatuskulttuuri ja -konteksti (Vygotsky 1978; Rauste von Wright 
& von Wright 1994) osana lapsen oppimista.  
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Yhteistoiminnan onnistuessa saatiin ongelmatilanteissakin hyviä tuloksia. Onnistu-
neessa yhteistoiminnassa pystyttiin takaamaan, että ongelmatilanteissa lapsen kokemuk-
set kyettiin koulussa tiedostamaan ja palautteen perusteella toimimaan lapsen kasvamista 
ja oppimista vahvistavasti (esim. 6.5.4). Lapsen kehittyminen ja oppiminen nähtiin lapsen 
kokonaisvaltaisena tapahtumana. Lapsen oppimisen kehittymisestä, ongelmista ja 
kokemuksista oli helpompi saada tietoja ja ymmärtää niitä, kun käytettiin apuna eri toimi-
joiden asiantuntemusta. Tässä tutkimuksessa isät jäivät yleensä hyvin taka-alalle 
yhteistoiminnassa. Vain Juhon isä oli poikkeus. Hän osallistui koko esi- ja alkuopetuksen 
ajan yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan onnistumista ongelmatilanteissa kuvaavat seuraa-
vat periaatteet (Kuvio 12): 

Kuvio 12. Lapsen, vanhempien ja henkilökunnan yhteistoiminnan onnistumisen periaatteet 
ongelmatilanteissa 

Kehittämishankkeessa yhteistoiminnan aloitteentekijänä ongelmatilanteissa oli lapsi. Hän 
reagoi ensimmäisenä itseensä liittyviin asioihin. Se korostaa lasten osuutta omaan 
kehittymiseensä ja oppimiseensa. Yhteistoiminnan onnistumisen kannalta oli ensiarvoisen 
tärkeää, että lapsen aloitteeseen reagoitiin lasta tukevalla tavalla. Lapset viestittivät mo-
nella tavalla asioistaan tai ongelmistaan:  

           
  

      Lapsen aloite hänen reagoidessaan itseään koskeviin asioihin  
  
  

 
 

      Aikuinen kuuntelee ja havainnoi lasta ja tulkitsee syitä   
                                    lapsen reaktioon 

 

 
                    Lapsi ja aikuiset pohtivat ratkaisua yhdessä  

                                               

 
  

      Ongelman tai kriittisen tilanteen laukaiseminen tai työstäminen 
                                     lapsen parasta ajatellen 

 
  
                    Lapsen reagoinnin seuraaminen 
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− Juho ei jäänyt aamuisin mielellään esiluokkaan, vaan alkoi itkeä. (lh, lvot)  
− Juho ei halunnut esiluokan alussa osallistua koulussa tapahtuvaan toimintaan. (opk, 

oh, lh) 
− Ykkösluokalla Henriina kertoi äidilleen haluavansa edetä matematiikassa. (oh, opk) 
− Ykkösluokalla Joakim ei jaksanut tehdä illalla hoidon jälkeen läksyjään. (oh, 1va) 
− Hanna ahdistui kilpailusta ja sai allergista ihottumaa esiluokan aikana. (0va) 
− Joona väsyi esiluokan käymiseen eikä jaksanut aamuisin lähteä kouluun. (lh, oh, 0va) 

Yhteistoiminnan onnistumisen kriittisin vaihe oli, huomasiko aikuinen lapsen ongelman 
ja osasiko hän tulkita ongelman syitä. Lasten monenlainen reagointi haastoi aikuisten 
kyvykkyyden huomata, milloin oli aika toimia lapsen parhaaksi. Oli tärkeää, että aikuiset 
osasivat tulkita lasten oikean ongelman. Lapsen kuunteleminen ja havainnoiminen osoit-
tautui arvokkaaksi. Jos lapsi huomaa, että aikuiset kuuntelevat häntä ja reagoivat häntä 
koskeviin asioihin, myös lapsi itse saattaa oppia herkemmin kertomaan omista huolistaan 
ja ongelmistaan. Kehittämishankkeessa yhteistoiminta vaati aikuisilta aikaa ja viitseliäi-
syyttä paneutua lapseen ja hänen asioihinsa. Joskus lapselle tärkeät asiat voivat aikuisista 
tuntua vähäisiltä ja merkityksettömiltä. Kuitenkin lapsen parasta ajatellen myös niihin 
asioihin pitäisi lapsen saada tukea aikuisilta. Lapsen, vanhempien ja henkilökunnan vä-
lille pitäisi luoda luottavainen ja avoin suhde. Sekä vanhempien että henkilökunnan pi-
täisi ottaa rohkeasti yhteyttä pienimmästäkin lasta koskevasta ongelmasta tai kriisistä, 
jotta asiaan voitaisiin heti puuttua ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ratkaisun 
pohtiminen yhteistoiminnassa lapsen, hänen vanhempansa ja henkilökunnan kanssa 
auttaa näkemään ja tulkitsemaan oikein lapsen asioita ja ongelmia. Kun ongelmiin löytyy 
ratkaisu tai ainakin helpotusta, antaa se lapsille, vanhemmille ja henkilökunnalle hyviä 
kokemuksia, joiden rohkaisemana on seuraavalla kerralla helpompi jatkaa. Lasten ja 
aikuisten vuorovaikutus lasten aloitteen jälkeen onnistui seuraavaksi esitetyissä esimer-
keissä hyvin: 

− Juhon perhe ja esiluokan henkilökunta huomasivat, että Juho ei itke, jos isosisko tuo 
hänet esikouluun eikä äiti. Sovittiin, että sisko alkaa tuoda Juhoa aamuisin. Juho piti 
muutosta hyvänä. Juhon jääminen esikouluun muuttui helpommaksi. (lh, lvot)  

− Eri-ikäisten lasten ryhmässä minä huomasin Juhon syömisvapautuksen johtavan Juhon 
haluun vapautua kaikista muistakin epämiellyttävistä asioista, koska hän ei olisi halun-
nut enää osallistua mihinkään toimintaan. Vanhemmat olivat tiedottaneet minua Juhon 
sosiaalisten taitojen heikkouksista, joten ymmärsin Juhon yrittävän minimoida kaiken 
kanssakäymisen toisten lasten kanssa. Juttelin Juhon kanssa ja selitin täsmälliset 
toimintavaihtoehdot, jotka hän tuntui ymmärtävän. Keskustelin myös Juhon äidin 
kanssa, jolta sain kuulla vanhempien tukevan toimintaani. Juho rohkaistui ja tottui 
vähitellen toimimaan paremmin muiden lasten kanssa. (oh) 

− Henriinan äiti sattui näkemään kaupassa luokanopettajan ja kertoi heti, että Henriina 
oli sanonut haluavansa edetä matematiikassa vaikeampiin asioihin. Yhteisen neuvotte-
lun jälkeen sovittiin, että Henriina saa jo siirtyä uuteen asiaan matematiikassa. Hen-
riina säilytti motivaationsa matematiikkaa kohtaan. (oh, opk) 

− Joakimin äiti kertoi ongelmasta iltapäivähoidossa. Ongelmasta neuvoteltiin ja päätet-
tiin, että Joakim tekee läksyt aina heti, kun menee iltapäivähoitoon. Joakim itse oli 
huolissaan siitä, muistaako hän tehdä läksyt iltapäivähoidossa, jos muut lapset alkavat 
heti leikkiä. Myös luokanopettajaa tiedotettiin, jotta hän koulupäivän päättyessä 
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muistuttaisi asiasta Joakimia. Joakim jaksoi tehdä läksyt paremmin eikä ollut liian 
väsynyt iltaisin, joten koko perhe sai nauttia illoista. (oh, 1va) 

Tuloksista käy ilmi, että tilanne ratkesi parhaiten, kun aikuiset ja lapsi toimivat yhdessä ja 
osasivat ratkaista ongelman lapsen kannalta positiivisesti myös tulevaisuutta ajatellen. 
Aina ei ollut helppoa nähdä, mikä olisi ollut parasta lapselle. Hannan ja Joonan tilanteissa 
näyttäisi, että vanhempien yksin tekemä ratkaisu olisi voitu ratkaista lasta tukevammalla 
tavalla yhteistoiminnassa. Hannan ja Joonan reagoinnin jälkeen tapahtui seuraavaa:  

− Hannan vanhemmat huomasivat Hannan ahdistuksen ja allergisen ihottuman, mutta he 
kertoivat siitä lastentarhanopettajalle vasta esiluokan lopussa. Luokanopettaja sai tie-
tää asian vasta ykkösluokan syksyllä. Hanna koki matematiikan oppimisen esiluokan 
aikana ahdistavana kilpailuna. (lh, 0va) 

− Joonan äiti lupasi, että Joona sai jäädä välillä kotiin lepäilemään. Joonan esiluokan 
käyminen keväällä oli hyvin rikkonaista, ja hän oli paljon poissa. Äiti koki kevään ras-
kaana aikana. Joonan ja äidin suhde oli tiivis, eikä vanhempien toivomus Joonan it-
senäistymisestä edistynyt paljoakaan esiluokan aikana. Äiti tunsi alkuopetuksessa poi-
kansa olevan omatahtoinen ja pitävän oman päänsä, ja hän oli itsepäisyydestä huolis-
saan. (lh, oh, 0va) 

Yhteistoiminta rohkaisi osapuolia toimimaan. Keskustelujen tai yhteydenoton jälkeen 
joko vanhemmat tai koulun henkilökunta rohkaistuivat ja saivat vahvistusta ongelma- tai 
kriisitilanteen selvittämiseen. Joskus yhteistoiminta valaisi toimijan omaa käsitystä, niin 
että osasi suhteuttaa havaintonsa ja koki toimimisen helpommaksi. Näin kävi esimerkiksi 
minulle vieraillessani oppilaitteni kotona (ks. 6.1.3 ja 6.5.4). Yhteistoiminta haastaa myös 
opettajankoulutuksen arvostamaan vuorovaikutuksellisten taitojen kehittämistä koulutuk-
sessa. Opettajien on kyettävä monenlaiseen yhteistoimintaan eri-ikäisten ihmisten kanssa. 
Heillä on oltava ihmistuntemusta, jotta he kykenevät löytämään oikeat menettelytavat 
erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen.  

Yhteistoiminnassa korostui se, että lasten kehittyminen ja oppiminen ei ole vain lapsen 
yksilöllinen asia vaan sosiaalinen tapahtuma. Lasten kehittymisessä ja oppimisessa oli 
mukana vuorovaikutuksellinen konteksti. Oppimisprosesseihin vaikutti kaikkien 
vuorovaikutuksessa toimivien henkilöiden persoonalliset ominaisuudet. Lasten oppimi-
seen heijastui myös vuorovaikutukseen osallistuvien muiden ihmisten oppiminen. Van-
hemmat ja koulun henkilökunta oppivat sekä lasten oppimisprosessien kautta että jaka-
malla oppimisesta saadun tietonsa. Koulun henkilökunta muutti usein toimintaansa 
kehittämishankkeen aikana lasten oppimisesta saadun kokemuksensa myötä. Vanhem-
milla ja henkilökunnalla oli myös kokemusta muiden lasten oppimisesta, jotka vaikuttivat 
heidän käyttäytymiseensä lasten kanssa. Esimerkiksi Juhon vanhemmat tukivat edellisen 
lapsen kasvatuksesta saadun kokemuksensa perusteella Juhon oppimista eri tavalla kuin 
aikaisemmin (ks. 6.5.5). Parasta lapsen ja aikuisen yhteistoimintaa on, kun osallistujat 
oppivat toisiltaan ja vaikuttavat toisiinsa (Light & Littleton 1999).  
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6.6.2  Lapsen yksilöllisen oppimisen tiedostaminen 

Lapsen yksilöllisen oppimisen tiedostaminen osoittautui kehittämishankkeen tavoitteita 
vahvistavaksi tulokseksi. Jos kehittämishankkeessa kyettiin tiedostamaan lasten yksilölli-
sen oppimisen eteneminen, oli mahdollista toteuttaa vuosiluokkiin sitomatonta toiminta-
ajatusta. Oppimisen tiedostaminen onnistui kehittämishankkeessa eri tavoin eri tilan-
teissa. Kun lapset ja aikuiset tiedostivat lasten yksilöllistä oppimista, he pyrkivät edistä-
mään lasten yksilöllisen oppimisen etenemistä ja sitoutuivat siihen. Kehittämishank-
keessa lapsen yksilöllisen oppimisen tiedostamista tukivat seuraavat toiminnot:  

1. Lapsen yksilöllisten oppimistavoitteiden sisäistäminen ja niihin pyrkiminen 
2. Ajallisesti yksilöllisen oppimisen salliminen  
3. Laajojen ja yleisten sekä henkilökohtaisten opetussuunnitelmien käyttö samanaikai-

sesti 
4. Lapsen oman kiinnostuksen säilyttäminen 
5. Säännöllisesti tapahtuva arviointi, jossa mukana lapsi, hänen vanhempansa ja koulun 

henkilökuntaa 

Kehittämishankkeessa lapsen yksilöllisen oppimisen tiedostaminen alkoi lapsen 
oppimistavoitteiden tiedostamisesta ja niihin sitoutumisesta. Kehittämishankkeessa van-
hemmat korostivat esiluokkalaiselle sosiaalisia tavoitteita, kuten oikean käyttäytymisen 
oppimista, itsenäistymistä ja itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn lisääntymistä. He 
toivoivat sosiaalisten valmiuksien saavuttamista ennen lapsen perusopetukseen siirty-
mistä. Esiluokalla lasten tiedollisten taitojen oppiminen otettiin ilolla ja ihmettelyllä vas-
taan, mutta sitä ei pidetty päämääränä eikä välttämättömänä. Vain Hannan vanhempien 
mielestä ”heidän tyttärensä tiedollisen oppimisen eteneminen esiluokan aikana vaati lap-
selta liikaa (0va)”. He eivät kuitenkaan ajoissa puuttuneet vaatimaan Hannalle paremmin 
soveltuvaa yksilöllistä etenemistä, vaikka he olivat huomanneet liian suuret vaatimukset.  

Ensi- ja toisluokkalaisille vanhemmat pitivät edelleen sosiaalisten taitojen opettelua 
tärkeänä, mutta he odottivat myös tiedollisten taitojen oppimista. Vanhemmat suhtautui-
vat lapseensa eri tavalla hänen ollessaan esiopetuksessa kuin alkuopetuksessa. Heidän 
vaatimustasonsa lasten osaamista ja kykyjä kohtaan nousi. Myös Margetts (2002, 105) on 
todennut vanhempien odotuksien muuttuvan lastensa oppimista ja käyttäytymistä koh-
taan, kun lapset aloittivat koulun. Tämän tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishank-
keessa osa vanhemmista pyrki tukemaan lapsensa yksilöllistä oppimista toimimalla 
aktiivisesti hänen yksilöllisyyttään korostavasti tai hänen oppimistaan edistävästi. Lasten 
oma tietoinen tavoitteisiin pyrkiminen viime kädessä näytti määräävän, miten oppiminen 
edistyi (ks. 6.5.4 ja 6.5.5).  

Lasten yksilöllistä oppimista edisti, jos sallittiin lasten eteneminen ajallisesti. Lasten 
tiedollisen oppimisen edistyminen noudatti tutkimustulosten mukaan ajallisesti yksilöl-
listä aikataulua. Lapset eivät oppineet ajallisesti samassa tahdissa toistensa eivätkä kun-
nan opetussuunnitelman suositusten kanssa. Osa lapsista saavutti tavoitteet aikaisemmin 
kuin kunnan opetussuunnitelma suositteli, osa taas hitaammin. Sama lapsi taas saattoi 
välillä olla joko edellä tai jäljessä kunnan opetussuunnitelman suosituksista. Matematii-
kan oppimistavoitteiden saavuttamisessa oli lasten kesken suurempia eroja kuin äidinkie-
len tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimustulosten perusteella voi asettaa kyseenalaiseksi 
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opetussuunnitelmat, joissa oppimistavoitteet sidotaan eri luokkatasoja koskeviksi. 
Luokkatasoja koskevat opetussuunnitelmat ovat osalle aivan liian helppoja tavoittaa ja 
osalle tavoitteet ovat taas mahdottomia saavuttaa. Tutkimustulokset puoltavat laajempia 
opetussuunnitelmia, joissa laajat tavoitteet ja opintokokonaisuudet kohdennetaan usealle 
eri ikätasolle yhteisiksi. Nämä tulokset lähenevät opetussuunnitelmia, jotka pohjautuvat 
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen (Prawat 1992; Rauste von Wright & von Wright 
1994).  

Kehittämishankkeessa käytetyt henkilökohtaiset opetussuunnitelmat tukivat lasten 
yksilöllistä edistymistä, koska sillä tavalla saatiin lapset, vanhemmat ja henkilökunta 
tietoiseksi lasten yksilöllisistä oppimistavoitteista. Ensiarvoisen tärkeää oli lasten oma 
oppimistavoitteiden tiedostaminen ja niihin pyrkiminen, jotta lapset olisivat osanneet 
ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa ja kon-
struktivistisen opetuskäsityksen soveltamisessa pyritään oppimisen vastuuta siirtämään 
oppijalle itselleen (esim. luvut 2.3.2, 2.3.4 ja 3.3.2). Lisäksi yhdysluokassa ylemmällä 
luokkatasolla olevien oppilaiden oletetaan vastaavan enemmän omasta oppimisestaan 
kuin alemmalla luokkatasolla olevien lasten. Kun vastuuta siirretään lapselle itselleen, on 
vaara, että jotkut lapset käyttävät tilaisuutta hyväkseen eivätkä paneudu opiskeluunsa tai 
eivät opiskele kykyjensä mukaisesti. Eräät vanhemmat asettivat kyseenalaiseksi myös 
vapauden oppia omassa tahdissaan, koska epäilivät lapsensa olevan kykenemätön otta-
maan vastuuta oppimisestaan (ks. 6.5.2). Vaikka pyritään lasten aktiivisuuteen, 
opettajajohtoisen opetuksen vähenemiseen ja yksilöllisyyden korostamiseen, pitää opetta-
jan kuitenkin muistaa oma vastuunsa lasten oppimisen tukemisessa. Oppijan aktiivisuutta 
ei saa koskaan liioitella, eikä varsinkaan silloin kun puhutaan esi- ja alkuopetusikäisistä 
lapsista. Von Wright (1996) varoittaa käsittämästä konstruktivismia perusteluna opetuk-
sen vastustamiselle. Hän korostaa, että minkäänlaisesta itseohjautuvuudesta ei ole kysy-
mys, vaan oppija tarvitsee opettajaa ohjaamaan tiedon konstruointiprosessejaan.  

Lapsen kykenemättömyys kantaa vastuuta nostaa esiin ongelman, miten aikuisten on 
mahdollista saada selville todellinen syy lapsen kykenemättömyyteen kantaa vastuuta 
oppimisestaan ja miten tukea tällaista lasta. Tämän tutkimuksen aineiston perustella ei 
voinut todentaa kaikkia syitä lasten ajoittaiseen haluttomuuteen opiskeluaan kohtaan. 
Kuitenkin on huomioitava, että lapsen oman mielenkiinnon säilyminen työskentelemi-
sessä tukee hänen oppimisensa tiedostamista ja sitä kautta yksilöllistä oppimista. Kun 
myös vanhemmat ja koulun henkilökunta olivat tietoisia lapsen lähiajan tavoitteista, hei-
dän oli mahdollista pyrkiä tukemaan lapsen oppimista. Silloin lapsen kiinnostus omaa 
työtänsä ja sen edistymistä kohtaan säilyi paremmin. Siten menetellen lapsen oli mahdol-
lista helpommin havaita oppimistaan sekä saada palautetta työskentelystään ja tuloksis-
taan. Kehittämishankkeessa matemaattisesti kyvykkään lapsen yksilöllisessä oppimisessa 
esiintyi lapsen mielenkiinnottomuutta matematiikan opiskelua kohtaan (ks. 6.5.5), vaikka 
hänen vanhempansa korostivat poikansa matemaattisia kykyjä. Oppilaan heikentynyt 
mielenkiinto ja suoritustaso opiskelua kohtaan voi olla seurausta jopa vanhempien liian 
suurista odotuksista (Hautamäki, Arinen, Bergholm, Hautamäki, Kupiainen, Kuusela, 
Lehto, Niemivirta & Scheinin 1999, 148). 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat aihetta pohtia myös esi- ja alkuopetusikäisten las-
ten mahdollisuutta aloittaa tiedollinen oppiminen varhemmin ja edetä äidinkielen ja mate-
matiikan oppimisessa pidemmälle kuin kuntien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet 
edellyttävät. Osalle lapsista eivät matematiikan tavoitteet näyttäneet olleen tarpeeksi 
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haastavia, vaan he osoittivat kiinnostusta ja kyvykkyyttä saavuttaa vaikeampia matematii-
kan tavoitteita. Lasten mielenkiinto oppimista kohtaan olisi säilynyt paremmin vaikeim-
pien tavoitteiden avulla. Myös Mutanen (1998) on todennut, että lapset, jotka opiskelivat 
matematiikkaa jo päiväkodin esiopetuksessa, menestyivät alkuopetuksen ajan matematii-
kassa paremmin kuin ikätoverinsa. Lisäksi hänen mukaansa lapset asennoituivat matema-
tiikkaan myönteisesti. 

Toisaalta tämän tutkimuksen tulokset nostavat esille kysymyksen, pitääkö lasten oppia 
tiedollisia tavoitteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vai pitääkö esi- ja 
alkuopetuksessa mieluummin painottaa lapsen muita osa-alueita? Onko edes mahdollista 
varhentaa tiedollisten tavoitteiden osuutta jonkin muun osa-alueen heikentymättä? Tämän 
tutkimuksen tuloksissa lapsen tiedollisessa oppimisessa oli monia asioita, jotka liittyivät 
lapsen oppimiseen. Niitä olivat esimerkiksi lapsen keskittymiskyky, oma kiinnostus, 
hienomotoriikan kehittyneisyys, sosiaalinen sopeutuminen sekä lapsen ja aikuisten 
yhteistoiminta. Kehittämishankkeessa lapsilla esiintyi keskittymiskyvyn heikkoutta. 
Lasten kiinnostuksen säilyttäminen työskentelyyn osoittautui silloin erityisen vaikeaksi. 
Eräs äiti kuvasi tilannetta osuvasti ”kinttaat tiskiin” (ma1va) lyömiseksi. Tämä haastaa 
esi- ja alkuopetuksessa käytetyn pedagogiikan ja opettajien ammattitaidon. Kannattaako 
siis ensin panostaa lapsen oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen ennen kuin pyrkii 
spesifimpiin tiedollisiin tavoitteisiin?  

Lapsen minäkuva ja sekä tiedollinen oppiminen että sosiaalinen kasvu ovat tiiviisti 
kietoutuneina toisiinsa (ks. luku 2). Tässä tutkimuksessa tulokset osoittivat, että on otet-
tava huomioon lapsen kokonaisvaltainen oppiminen. On erittäin tärkeää tukea lapsen 
jokaista osa-aluetta tasapuolisesti. Lahjakkaalla lapsella ei voi tukea ja panostaa vain sitä 
osa-aluetta, jossa hän on lahjakas, vaan on huomioitava lapsi kokonaisvaltaisesti (ks. 
6.5.5).  

Oppijalle olivat oppimisprosesseista saadut positiiviset kokemukset ja palautteet erit-
täin tärkeitä. Lapsi, joka tiedosti oman oppimisensa olevan vaikeaa, tarvitsi erityisen pal-
jon myönteistä kannustamista. Silloin lapsen oli mahdollista kokea työskentely ja 
tavoitteiden saavuttaminen positiivisena ja kiinnostavana. Palautetta lapsi sai myös kou-
lussa tehdyn säännöllisen arvioinnin avulla, mikä edisti yksilöllisen oppimisen edistymi-
sen tiedostamista. Käsittelen arviointia tarkemmin seuraavassa luvussa. 

6.6.3  Lapsen oppimisen arviointi 

Kehittämishankkeessa onnistuneen arvioinnin tehtävänä oli ohjata lapset oman edistymi-
sensä seuraamiseen. Arvioinnin tarkoitus oli antaa lapsille ja aikuisille palautetta lapsen 
yksilöllisestä oppimisesta, jotta lapsen oppimisen edistymistä olisi arvioinnin jälkeen 
helpompi tukea. Lasten oppimisen arvioinnin puutteellisuus kuitenkin heikensi 
kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamista. Käytetty arviointi ei riittänyt lasten 
yksilöllisen oppimisen kehittymisen tarkkaan seuraamiseen kehittämishankkeen aikana 
eikä motivoinut tarpeeksi lapsia. Kehittämishankkeessa käytetty arviointi ei tukenut riittä-
västi vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toiminta-ajatusta. Suurimmat arvioinnin 
puutteet olivat seuraavat: 
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1. Arviointivälin liian suuri pituus 
2. Lasten oman arvioinnin ohjaamisen puute 
3. Arviointivälineiden heikkous 

Lasten kiinnostusta oman oppimisensa edistymiseen yritettiin kehittämishankkeessa pitää 
yllä ottamalla lapset ja vanhemmat mukaan oppimistavoitteiden saavuttamisen arviointiin 
henkilökohtaisten opetussuunnitelmien avulla. Arvioimiskeskusteluissa lasten oli 
mahdollista tunnistaa saavuttamansa tavoitteet ja huomata oma edistymisensä. Lasten 
yksilöllinen oppiminen edistyi välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Tämä vaikeutti 
lapsen oppimisen kehittymisen seuraamista. Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien 
arvioimiskeskusteluissa lapset saivat tietoa oppimisensa edistymisestä, mutta se ei riittä-
nyt pitämään yllä lasten kiinnostusta. Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien arviointia 
olisi pitänyt tehdä myös muulloin kuin vain perinteisesti kaksi kertaa lukuvuodessa, sillä 
se on liian harvoin lapselle, jotta tavoitteet motivoisivat koulutyöhön.  

Aika ajoin lapset tekivät koulussa itsearviointeja ja yleisesti käytettäviä äidinkielen ja 
matematiikan testejä ja kokeita sekä täyttivät portfolioita. Lasten oman oppimisen 
tiedostaminen paljastui heidän itsearvioinneissaan ja lasten kesken esiintyneissä oppimis-
saavutusten keskinäisissä vertailuissa. Monien lasten itsearviointi tuki opettajien arvioin-
tia. Joskus lapsen itsearviointi oli kuitenkin epärealistista, mikä aiheutti ristiriitaa hänen 
oppimisensa tukemiseen. Aikuisten oli vaikea antaa kannustavaa palautetta lapselle, 
jonka itsearviointi oli hyvin epärealistista. Portfolioiden käyttökään ei sanottavammin 
lisännyt informaatiota lapsen osaamisesta, koska niiden tekeminen oli uutta eikä kukaan 
osannut lapsille sitä opettaa. Henkilökunnalla ei ollut tarpeeksi tietoa, miten menetellä 
lasten omaan arviointiin ohjaamisessa.  

Opettajat arvioivat lapsia jatkuvasti lähinnä oppilaantuntemuksen ja havainnoinnin 
avulla. Kehittämishankkeessa opettajat kokivat voimakkaasti oppilaantuntemuksen 
heikentymisen, vaikka esimerkiksi ryhmäjakoja tasoryhmiin tehtiinkin melkein oman 
opettajan oppilaantuntemuksen varassa. Käytetyt ryhmittelyt heikensivät opettajien oppi-
laantuntemusta entisestään. Opettajille matematiikan kokeet ja äidinkielen sanelut antoi-
vat tärkeää ja tarpeellista tietoa lapsen osaamisesta. Havainnointiin ei ollut tarpeeksi ai-
kaa. Oppilaita oli liian paljon, jotta opettaja olisi hallinnut jokaisen oppilaan osaamista-
son pelkällä havainnoimisella. Edes oman luokan oppilaita eivät opettajat pystyneet 
havainnoimaan tarpeeksi saati muiden luokkien oppilaita. Opettajien oli mahdoton 
havainnoida kaikkia luokan oppilaita ohjaustyönsä lisäksi. Arviointitarvetta kuvaa se, että 
luokanopettajat pitivät usein äidinkielen tasoryhmissä saneluja, jotta tietäisivät, minkä 
tasoinen heidän ohjaamansa ryhmä oli. Oppilaat eivät kuitenkaan välttämättä pitäneet 
kokeiden tai sanelujen pitämisestä, joten tasoryhmät eivät olleet kaikkien mielestä muka-
via. 

Erilaisten testien ja kokeiden ongelmaksi osoittautui se, että testi näytti ainoastaan sen, 
osasiko lapsi ne asiat, joita siinä kokeessa kysyttiin. Epäselväksi jäi, kuinka paljon muuta 
lapsi osasi. Tämä johti siihen, että lapsi joutui tekemään monia testejä peräkkäin. (ks. 
6.5.5) Vygotsky (1978) on kritisoinut diagnostisten testien hyötyä juuri tältä kannalta. 
Kehittämishankkeessa lasten testaamista vaikeutti myös kokeiden ja testien soveltumatto-
muus lukutaidottomille sekä hienomotoriikaltaan tai keskittymiskyvyiltään heikoille lap-
sille. Lapsen todellinen osaaminen saattoi jäädä huomaamatta, kun lapsen muu 
kehittymättömyys heikensi tulosta. Alkuopetuksen ohjauspaketin (1971) tapainen koe 
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antoi lasten osaamisesta todellisemman kuvan, koska se ei vaatinut paljoa hienomotorisia 
taitoja ja se testasi matematiikan taitoja laajasti. Tosin sekin osoittautui liian pitkäkestoi-
seksi testiksi esiopetusikäisille. 

Todistuskaavakkeet eivät täysin soveltuneet kehittämishankkeen käyttöön. 
Lastentarhanopettaja muokkasi omat versiot todistuskaavakkeista. Luokanopettajat taas 
pyrkivät kirjoittamaan todistuskaavakkeisiin rohkeasti lasten osaamisesta välittämättä 
luokkatasoista ja kunnan opetussuunnitelmissa niille suunnatuista oppimistavoitteista. 
Opettajien arvioinnin vertailu osoittautui mielenkiintoiseksi lapsen siirtyessä esiluokalta 
ensimmäiselle luokalle. Toisen ihmisen täyttämän todistuksen tulkinta oli välillä hanka-
laa. Tämä havainto tähdentää todistuksien tulkinnan tärkeyttä. Opettajan pitäisi keskus-
tella todistuksesta lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, jotta he tulkitsisivat oikein 
opettajan antaman arvioinnin. Niin menetellen olisi mahdollista saada suurin hyöty 
opettajan täyttämän todistuksen antamasta informaatiosta. On tärkeää, että lapsi ja hänen 
vanhempansa saavat oikean kuvan lapsen oppimisen edistymisestä. 

Koska lasten oppimiskyvyn ja kiinnostuksen määrittäminen oli vaikeaa, heräsi epäilys, 
työskentelivätkö kaikki kykyjensä äärirajoilla stimuloiden uutta kehitystä. Opettajat olisi-
vat tarvinneet lisää hyviä arviointivälineitä kunkin lapsen osaamisen selvittämiseksi, jotta 
he olisivat osanneet antaa lapsille sopivampia oppimistehtäviä ja sijoittaa lapsia oikeisiin 
tasoryhmiin. Koko ajan olisi pitänyt kyetä arvioimaan oppimistehtävien sopivuutta lapsen 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin, jotta olisi saatu aikaan jatkuvaa yksilöllistä kehittymistä. 
Kehittämishankkeessa olisi tarvittu arviointia, joka arvioi lapsen nykyisen osaamistason 
ja potentiaalisen osaamistason välin. Silloin opettajat olisivat pystyneet sovittamaan oppi-
mistehtävät sellaiselle oppimistasolle, joka stimuloi uutta kehitystä. Tehtävät eivät olisi 
liian helppoja eivätkä liian vaikeita, vaan sijoittuisivat Vygotskyn (1978, 90) määrittele-
mälle lähikehityksen vyöhykkeelle. 

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen nostaa mietittäväksi ongelman, 
pitääkö hitaamman oppijan oppimista mitenkään arvioinneilla kontrolloida vai saako 
oppija käyttää oppimiseen aikaa niin paljon kuin tarvitsee. Miten tämä voidaan käytän-
nössä järjestää? Tiettyjä oppimisen tasotavoitteita ja niiden arviointimenetelmiä olisi 
kehittämishankkeessa tarvittu lähinnä hitaasti (ks. 6.5.2) tai nopeasti edistyvien lasten 
oppimisen kontrollointiin. Myös Mehtäläisen (1997) tutkimassa eräässä vuosiluokatto-
massa toteutuksessa koettiin tarvetta välitavoitetasojen määrittelyyn. Uusissa peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokille 1-2 (2001) ja perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa (2004) on eräänlainen taitotaso jo asetettu, koska niistä löytyvät 
kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta Toisen luokan päättyessä. Niissäkään kuvaus ei 
kuitenkaan määrittele, mitä lapsen on vähintään osattava toisen luokan loputtua.  

Toisaalta kehittämishankkeessa olivat mietittävänä myös ne lapset, jotka edistyivät toi-
sia huomattavasti nopeammin. Varsinkin matematiikassa esiintyi toisen luokan keväällä 
parilla lapsista kyllästymistä matematiikan opiskeluun (6.5.4 ja 6.5.5). Tutkimustulosten 
mukaan he saavuttivat kaikki matematiikan keskeiset tavoitteet nopeasti verrattuna kun-
nan opetussuunnitelmaan. Lasten eteneminen yksilöllisesti alkoi vaikeutua, kun he alkoi-
vat saavuttaa kolmannen luokan oppiainesta. Lasten eteneminen kolmannen luokan asioi-
hin oli rajoitettua, koska kolmannelta luokalta lähtien opiskelu jatkui luokallisessa 
järjestelmässä eri opettajan johdolla. Kehittämishankkeen tarkoituksena ei ollut opiskelun 
lyhentäminen tai pidentäminen, joten kolmannelle luokalle ”siirtoa” ei missään vaiheessa 
kenenkään kohdalla edes mietitty. Koulussa oppimisen joustavuus loppui esi- ja 
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alkuopetuksen jälkeen, joten osa lapsista oli ”tyhjäkäynnillä” odottaessaan pääsyä 
kolmannelle luokalle, vaikka heillä olikin koko ajan tekemistä tarkoituksena lähinnä 
taitojen syventäminen. Mehtäläisen (1997) tutkimassa vuosiluokkiin sitomattomassa 
opiskelussa huomattiin myös tavoitetason nostamisen tarvetta taitotasoltaan parhaimpien 
ryhmissä.  

6.6.4  Lapsen turvallisuuden tunteen säilyttäminen 

Eniten ristiriitaista tietoa aiheuttavat oppilaiden sosiaalisen kasvun mahdollisuudet vuosi-
luokkiin sitomattomassa opiskelussa. Mahdollisina haittoina on pidetty oman pysyvän 
opettajan ja samalla turvallisuuden katoamista sekä oppilaiden käytöshäiriöiden lisäänty-
mistä. (Apajalahti, Geber, Kartovaara, Merimaa, Salminen, Seppälä & Turpeinen 1995, 
26.) Eräs äiti ilmaisi tutkimusaineistossa turvallisuuden säilyttämisen sanoilla ”turvassa-
han se laps’ siellä koulussa on” (joa1vt). Lause kuvaa osuvasti vanhempien yleistä 
mielipidettä kehittämishankkeessa toteutettua yhdistettyä esi- ja alkuopetusta kohtaan. 
Kehittämishankkeessa onnistuttiin pääsääntöisesti säilyttämään lasten turvallisuuden 
tunne. Tutkimusaineisto paljasti kuitenkin asioita, jotka heikensivät kehittämishankkeessa 
koettua turvallisuuden tunnetta. Lasten kokeman turvallisuuden takaajia olivat 
tutkimusaineiston perusteella seuraavat asiat: 

1. Oma opettaja 
2. Oma perusryhmä ja esioppilailla lisäksi oma alkuopetuksen kotiluokka 
3. Esiluokasta ensimmäiseen luokkaan siirtymävaiheen helppous 
4. Koulukaverit 
5. Koulun kummitoiminta ja koulun vanhemmat oppilaat 
6. Koululla järjestetty aamu- ja iltapäivähoito 
7. Lyhyt koulumatka 
8. Koulusta riippumattomat syyt (vanhemman lyhennetty työaika, isommat sisarukset, 

lemmikkieläimet) 
9. Lapsen sosiaalisen sopeutumisen kyvyt 

Alakoulussa oma pysyvä opettaja on pienelle lapselle tärkeä ja tuo turvallisuutta (Apaja-
lahti, Geber, Kartovaara, Merimaa, Salminen, Seppälä & Turpeinen 1995, 26). Yksi syy 
turvallisuuden säilyttämiseen kehittämishankkeessa, vuosiluokkiin sitomattoman opiske-
lun käytöstä huolimatta, oli oma opettaja-systeemin säilyttäminen. Lapsilla oli oma 
opettajansa sekä esi- että alkuopetuksessa. Kehittämishankkeessa omaa opettajaa pidettiin 
todella tärkeänä. Eräs äiti vertasi luokanopettajaa ”äidiksi” (ha2va), ja siirtyminen 
alkuopetuksesta kolmannelle luokalle oli hänen mielestään ”lapsen lentoonlähtö [opetta-
jan nimi]-äidin sylistä” (ha2va). Vanhemmat kokivat opettajan ikään kuin turvallisena, 
tuttuna ”äitihahmona”, joka lapsen koulussa ollessa toimi ”varaemona”. Useat vanhem-
mat kiittelivät lastentarhanopettajaa ja luokanopettajaa lastensa viihtymisestä koulussa ja 
korostivat heidän merkitystään.  

Kehittämishankkeessa käytetty oma perusryhmä ja esioppilaiden oma kotiluokka al-
kuopetuksen puolella lisäsivät turvallisuutta. Helppona koettu siirtyminen esiluokasta 
ensimmäiselle luokalle lisäsi turvallisuuden tuntua (ks. 6.3.1). Lasten turvallisuuden 
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säilymisen takasi jatkuvuus. Tuttu ympäristö ja tutut ihmiset pysyivät, vaikka lapsi siirtyi 
esiopetuksesta alkuopetukseen.  

Lapsilla uuteen ympäristöön sopeutuminen vaikeutti hetkellisesti turvallisuuden tun-
teen säilymistä, mutta muuttui vähitellen turvallisuudeksi lapsen tutustuttua ympäris-
töönsä. Tällaista turvattomuutta näkyi esiopetuksen alussa (ks. 6.5.3 ja 6.5.5). Äidistä 
eroaminen oli lapsilla aluksi vaikeaa. Koulun alettua ei samaa lähtemisen vaikeutta ollut 
yhdelläkään lapsella. Vaikka kehittämishankkeessa onnistuttiin hyvin säilyttämään jatku-
vuus esi- ja alkuopetuksen välillä, on huomattava, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen välinen ero saattoi kasvaa, koska koulussa toteutettu esiopetus luultavasti läheni kou-
lun käytäntöjä (Brotherus 2004).  

Kaverit toivat myös turvallisuutta lasten elämään ja koettiin hyvin tärkeiksi. 
Kaverisuhteiden puuttuminen, kavereiden vähyys tai ongelmat kaverisuhteissa vaikuttivat 
koulussa viihtymiseen ja myös oppimiseen. Silloin lasten turvallisuuden tunne ja 
oppimismotivaatio laski esi- ja alkuopetuksen käymistä kohtaan. Lisäksi koulun vanhem-
pien oppilaiden toimiminen kummioppilaina nuoremmille nosti nuorempien tuntemaa 
turvallisuuden tuntua.  

Tutkimusaineisto osoitti, miten vanhemmat panostivat lapsensa turvallisuuteen. Esi- ja 
alkuopetuksen aikana käytettiin aamu- ja iltapäivähoitomuotoja. Niiden järjestäminen 
koulun tiloissa loi turvallisuuden tunnetta. Koulussa tapahtuva hoito helpotti perheen 
arkipäivää, kun lapsen vientejä ja tuonteja oli vähemmän. Matka kouluun ei yleensä ollut 
kovin pitkä, koska lapset tulivat oman koulupiirin alueelta, joten myös lyhyt koulumatka 
koettiin turvallisuutta lisäävänä niillä lapsilla, jotka kulkivat jo yksin koulumatkan. 
Aineistosta löytyi myös koulusta riippumattomia syitä, jotka lisäsivät lasten turvalli-
suutta. Isot sisarukset ja lemmikkieläimet mainittiin lapsille turvallisuutta tuovina teki-
jöinä. Lisäksi eräs äiti teki lyhennettyä työpäivää, jottei lapsen tarvinnut olla kauan aikaa 
yksin kotona. 

Alkuopetuksessa lasten väliset perusvalmius- ja taitoerot ovat suurimmillaan, jolloin 
tasoryhmittelyä on käytetty yleisimmin (Mehtäläinen 1997, 61). Tämän tutkimuksen 
kohteena olevan kehittämishankkeen opetusryhmien suuret koot lisäsivät tarvetta saada 
ryhmistä homogeenisemmät tiedollista opetusta varten. Siksi perustettiin tasoryhmiä. 
Opettajien eri opettamistyyleihin ja persoonallisuuksiin sekä oppimisympäristöön 
sopeutuminen onnistui kuitenkin vaihtelevasti eri oppilaille. Tasoryhmien käyttäminen 
aiheutti kehittämishankkeessa väliaikaista ahdistumista ja turvattomuutta sekä lapsissa 
että joissakin opettajissa. Kehittämishankkeen aikana tuli ilmi pari tapausta, joissa lapsi 
selvästi vierasti ja saattoi jopa pelätä toisen luokan opettajaa ja hänen tapojaan, vierasta 
pulpettia ja luokkahuonetta tai vierasta ryhmää. Mehtäläinen (1997, 71) on todennut 
oppilaiden tottuvan aikaa myöten opiskeluryhmän ajoittaiseen vaihteluun. Poikkeuksena 
Mehtäläisen tutkimuksessa olivat olleet eräällä koululla olleet erityisen ujot ja arat lapset, 
joille oli vaikeaa irrottautua omasta opettajastaan. Kukaan tämän tutkimuksen varsinai-
sena kohteena olevasta kuudesta lapsesta ei suorastaan pelännyt tasoryhmiin menemistä, 
mutta osa heistä piti niitä joskus epämukavina. Heidän vanhempansa taas pitivät tasoryh-
mien käytöstä. He eivät olleet huomanneet tasoryhmien käytön aiheuttavan lapsilleen 
ongelmia turvallisuudessa. He päinvastoin olivat tyytyväisiä koulun tarjoamasta 
mahdollisuudesta opiskella tasoryhmissä.  

Tasoryhmien käytössä opettajia ahdisti oppilaantuntemuksen heikentyminen. 
Oppilaantuntemus heikkeni varsinkin matematiikassa, koska matematiikkaa oli vain 
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kolme tuntia viikossa. Välillä opettajat kokivat vastuunsa omista oppilaistaan niin kovina, 
että tasoryhmien aiheuttama katkos omien oppilaiden ohjaukseen koettiin huonona. 
Apajalahti, Geber, Kartovaara, Merimaa, Salminen, Seppälä ja Turpeinen (1995, 26) ovat 
pedagogisessa pohdiskelussaan luokitelleet mahdollisiin vuosiluokkiin sitomattoman 
opiskelun kielteisiin vaikutuksiin juuri oppilaantuntemuksen jatkuvuuden katkeamisen. 
Toisaalta he korostavat myös, ettei vuosiluokattomassa systeemissä opettaja ole kenen-
kään lapsen ”kohtalo”. 

Tasoryhmien toteutuksesta aiheutuvat hankaluudet antavat aihetta harkita niiden 
mielekkyyttä. Ryhmien sisäinen eriyttäminen voisi olla vaihtoehtona tasoryhmien käy-
tölle, mutta siinäkin on todennäköisesti käytännön ongelmia suurissa opetusryhmissä. 

Tasoryhmien aiheuttama ajoittainen turvattomuus tai epämiellyttävät kokemukset 
vaativat pohtimaan myös lasten ja aikuisten sosiaalista kyvykkyyttä. Pitääkö esi- ja al-
kuopetusikäisen lapsen kyetä tottumaan eri ihmisiin, heidän tapoihinsa ja eri ympäristöi-
hin? Eräät vanhemmat nostivat esiin sosiaalisuuden oppimisen tärkeyden esi- ja 
alkuopetuksessa, koska ”nykyajan työyhteisössä toimitaan lähes aina tiimissä” (ju2va). 
Pitääkö aikuisten kyetä yhteisvastuulliseen toimintaan yhdessä toisten työntekijöiden 
kanssa? Perinteisesti kouluyhteisössä ei noita asioita ole vaadittu lapsilta eikä aikuisilta. 
Toisaalta varhaiskasvatuksessa esimerkiksi päiväkodeissa jo alle kouluikäisillä lapsilla on 
monta eri hoitajaa ja työntekijät tekevät yhteisvastuullisesti töitä. Kehittämishankkeessa 
lasten sosiaalinen kasvu paransi heidän valmiuksiaan kehittyä ja oppia turvallisesti. Sen 
sijaan kilpailu, kaverittomuus, ryhmään sopeutumattomuus ja monenlainen epäsosiaali-
nen käytös haittasivat lasten sekä sosiaalista kasvua että tiedollista oppimista ja viihty-
vyyttä koulussa ja kotona. Silloin lapsi saattoi tuntea olonsa epämiellyttäväksi. Näiden 
ongelmien ratkaisu riippui hyvin paljon lasten ja aikuisten tekemästä yhteistoiminnasta.  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun yhtenä tavoitteena on lasten keskinäisen kilpai-
lun ja vertailun häviäminen (ks. 3.1.2). Siihen ei toteutetussa kehittämishankkeessa 
kyetty, vaan kilpailua esiintyi, vaikka esimerkiksi matematiikan kokeet lapset tekivät 
omaan tahtiinsa edistymisensä mukaisesti. Lasten keskinäinen kilpaileminen osoitti lasten 
tiedostavan omaa oppimistaan ja halua oppia. Kuitenkin lasten kilpaillessa oppimissaavu-
tuksilla ja -vauhdilla ei yksilöllisen oppimisen periaatteita kunnioitettu. Toiset lapset 
kokivat kilpailun antaman motivaation positiivisesti (ks. 6.5.4 ja 6.5.6) ja toiset negatiivi-
sesti (ks. 6.5.1). Myös Ruotsissa on vuosiluokattomassa opiskelussa havaittu lasten 
keskuudessa oppimissaavutusten keskinäistä vertailua (Sundell 1995). Mehtäläinen 
(1997) arvelee sen johtuvan siitä, että Ruotsissa on kolmannelle luokalle asetettu tietyt 
tieto- ja taitotason tavoitteet. Hänen tutkimuksessaan ei suomalaisessa vuosiluokatto-
massa opiskelussa ollut opettajien kokemusten mukaan vertailua ja leimautumista toisin 
kuin tämän tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishankkeessa. 

Myös perheiden kasvatuskulttuurien erilaisuus toi oman leimansa lasten kehittymiseen 
ja oppimiseen. Aineisto osoitti, että perheet tarvitsivat tukea kasvatuksellisissa ongel-
missa. Koulun henkilökunta taas tarvitsi tietoa ja tukea perheeltä, jotta he osasivat toimia 
jokaisen lapsen parhaaksi ja turvallisuutta edistävästi.   

Kehittämishankkeessa lapsilla oli käytössään erilaisia rooleja, minkä takia he 
käyttäytyivät eri tavalla eri ihmisten kanssa (ks. 6.5.6 ja 6.5.1). Roolien käyttö vaikeutti 
lasten sosiaalisuuden ja yksilöllisyyden tukemista sekä turvallisuuden tunteen säilymistä. 
Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi saattoi käyttäytyä vanhemmilleen eri tavalla kuin 
opettajilleen tai hoitajilleen. Välillä he viestittivät asioistaan eri tavalla kotona kuin kou-
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lussa. Lasten oppimiskokemukset ja -saavutukset näyttäytyivät välillä eri tavalla koulussa 
kuin kotona. Käsitys samasta lapsesta saattoi vaihdella paljon eri aikuisilla. Aikuiset 
kohtelivat lasta omien käsitystensä mukaisesti joko avuttomampana tai osaavampana 
lapsena, kuin mihin hän ehkä todellisuudessa kykeni (ks. 6.5.5). Lapsen rooli toisten las-
ten kesken saattoi olla myös erilainen kuin aikuisten ollessa läsnä. Lisäksi aikuisilla oli 
lapsista eri käsityksiä ja erilaisia odotuksia sen mukaan, millä luokkatasolla lapsi oli. Ai-
kuisten käsitysten ero esioppilaaseen verrattuna ensiluokkalaiseen oli suuri. Esiopetus-
ikäistä lasta pidettiin paljon pienempänä ja kykenemättömämpänä kuin alkuopetusikäistä 
lasta. Raja varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen välillä näkyi sekä aikuisten että lasten 
käsityksissä, kokemuksissa ja käyttäytymisessä.  



7 Tulosten yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa arvioin opetusjärjestelyjä ja lasten oppimista vuosiluokkiin 
sitomattomassa, yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeessa. Tässä luvussa 
vastaan kokoavasti jokaiseen tutkimusongelmaani siltä pohjalta, millainen näyttö 
kysymyksiin on tutkimustuloksia esittelevässä luvussa saatu. Nostan esille päätulokset, 
joista käy ilmi kehittämishankkeen tavoitteenmukaiset saavutukset ja ongelmat, joita 
kehittämishankkeessa ei pystytty ratkaisemaan.  

7.1  Miten opetusjärjestelyt soveltuivat kehittämishankkeeseen? 

Ajan kuluessa saatiin parannettua kouluympäristön, tilojen, opetusvälineiden ja 
oppimateriaalien toimivuutta, mutta ajoittain ne eivät soveltuneet esi- ja alkuopetukseen. 
Esimerkiksi vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun paremmin soveltuvia oppimateriaa-
leja kaivattiin, koska koulussa perinteisesti käytetyt oppikirjat aiheuttivat ajoittain jopa 
lasten välistä kilpailua.  

Uusien opetusjärjestelyjen avulla oli mahdollista murtaa perinteisesti esi- ja 
alkuopetuksessa käytettyä opetusta. Sekä esiopetuksen että kouluopetuksen käytäntöjä 
rikastutti henkilökunnan, tilojen ja opetusvälineiden yhteiskäyttö. Alkuopetuksen lukujär-
jestyksessä siirryttiin esiopetuksen tapaan pois koulun normaalista oppituntien ja välitun-
tien kestosta. Oppituntien ja välituntien ajallinen pidentäminen koulun normaalista 
käytännöstä näytti soveltuvan sekä esi- että alkuopetukseen. Esiopetuksen ja alkuopetuk-
sen työjärjestyksien sovittaminen yhteen oli erittäin tärkeää, jotta yhteistyön tekeminen 
onnistui. Käytännön toiminnan onnistumista hankaloittivat kuitenkin suuret ryhmäkoot. 
Eri-ikäisten lasten ryhmissä tai tasoryhmissä työskenteli tavallisesti noin kaksikymmentä-
viisi esi- ja alkuopetuksen oppilasta, mutta toteutettu käytäntö olisi usein vaatinut joko 
pienempiä ryhmäkokoja tai enemmän henkilökuntaa.  

Kaikesta huolimatta esi- ja alkuopetuksen oppilaiden yksi yhteinen tunti viikossa eri-
ikäisten lasten ryhmässä osoittautui lasten ja henkilökunnan mielestä pidetyimmäksi ryh-
mittelyksi, jossa oli sekä esiopetuksen että alkuopetuksen oppilaita. Eri-ikäisten lasten 
ryhmän toimintaan soveltuivat hyvin sadut, kuvaamataito, musiikki, musiikkiliikunta ja 
ympäristötieto. Kahden aikuisen olo tunnilla turvasi riittävän ohjauksen. Sen sijaan taso-
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ryhmien käyttö äidinkielen ja matematiikan opetuksessa eivät osoittautuneet toimiviksi, 
koska ongelmia oli liikaa. Käytännön ongelmat olivat suuret luokkien vaihtojen takia. 
Esiopetuksessa olleen alimman tasoryhmän käyttö ja esioppilaiden tulo ylempiin tasoryh-
miin ei toiminut. Opettajat tunsivat tasoryhmittelyn vähentävän oppilaantuntemustaan. 
Vaikka lapset pääsääntöisesti pitivät tasoryhmistä, esiintyi tasoryhmiä kohtaan ajoittain 
myös pientä vastustusta ja jopa turvallisuuden tunteen laskua.  

Yhdistetty esi- ja alkuopetus vaati henkilökunnalta paljon. Heiltä odotettiin ammatil-
lista sopeutumista uusiin työolosuhteisiin ja kykyä muuttaa ammatillisia käytäntöjä. 
Henkilökunnan suurin vaikeus oli tiimityön tekeminen, koska ei oltu totuttu 
yhteisvastuullisuuteen, vaan aikaisemmin jokainen oli toiminut oman persoonansa ja 
omien mieltymystensä mukaisesti. Myös oppilaiden oppimisen vastuun jakaminen 
opettajien kesken koettiin hankalaksi, koska siihen asti jokainen opettaja oli ollut vas-
tuussa oman perusryhmänsä oppimisesta. Henkilökunnan oli vaikea muuttaa 
opetuskäytäntöjään konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sopivaksi, yksilöllistä oppi-
mista korostavaksi ja sosiaalista kasvua tukevaksi. He olisivat tarvinneet ohjausta uusiin 
opetustaitoihin ja monipuolisempien työskentelytapojen käyttöön, jotka olisivat soveltu-
neet esi- ja alkuopetusikäisten opetukseen.  

Toisaalta henkilökunta koki yhteistyön rikkautena jakaa töitä oman erityisosaamisen ja 
mieltymysten mukaisesti. Lisäksi lastentarhanopettajan ja luokanopettajien saamat erilai-
set koulutukset aiheuttivat esiopetuksen ja alkuopetuksen käytäntöjen sekoittumista ja 
lähentymistä, joka koettiin positiivisena asiana ja ammatillisen kasvun mahdollisuutena.  

Opetusjärjestelyjen joustavuus ja oikea ajoitus saavutettiin parhaimmillaan lasten 
siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen, joka on koulutuksen nivelvaihe, jossa jatkuvuu-
den säilyminen ei ole itsestäänselvyys. Siirtyminen koettiin erittäin helppona, koska kou-
lun ympäristö, tilat, henkilökunta, säännöt ja kaverit olivat tuttuja. Varhaiskasvatuksen ja 
koulukasvatuksen kulttuurit sekoittuivat yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa, mikä häi-
vytti siirtymisestä aiheutuvia eroja. Oppimisen jatkuvuus säilyi, sillä opettaja tunsi lapsen 
ja oli työskennellyt hänen kanssaan ja oli ehkä ollut yhteistyössä jo vanhempienkin 
kanssa.  

Esiopetuksessa oli kahden lapsen kohdalla ajoittain vaikeuksia antaa lapselle oikeaa 
opetusta oikeaan aikaan. Yksi lapsi koki esiopetuksen vaatimukset tiedolliseen oppimi-
seen liian suurina ja toisella lapsella oli vaikeuksia esiopetukseen lähtemisessä. Molem-
pien lasten ongelmien syynä näytti kuitenkin olevan lähinnä vanhempien tekemät ratkai-
sut ja kodin käytännöt eikä niinkään kehittämishankkeen käytännöt. Kummankaan lapsen 
ongelmat eivät kuitenkaan siirtyneet lasten mukana alkuopetukseen. Vanhemmat kokivat 
lasten saaneen edetä alkuopetuksen aikana yksilöllisesti jatkuvan ja joustavan oppimisen 
tapaan, vaikka oppimistuloksissa näkyi lasten yksilöllisen oppimisen etenemisessä ongel-
mia, jolloin oikean opetuksen antaminen oikeaan aikaan ei ollut onnistunut. 

Muutosvastarinta kehittämishanketta ja sen opetusjärjestelyjä kohtaan oli suuri. 
Kehittämishanke kohtasi koulun henkilökunnan, vanhempien ja myös lasten ennakkoluu-
loja ja asenteita. Ennakkoluulot haittasivat esimerkiksi koko koulun ilmapiiriä, vanhem-
pien suhtautumista koulun esiopetukseen ja lasten käsityksiä koululaisen roolista.  
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7.2  Miten lasten yksilöllisyyttä korostettiin tiedollisessa oppimisessa? 

Lasten yksilöllisyyden huomioon ottamisen kehittämishankkeessa arvioin lasten tiedolli-
sen oppimisen, äidinkielen ja matematiikan oppimisen avulla. Tulosten mukaan 
kehittämishankkeessa lasten yksilöllisen tiedollisen oppimisen sallittiin etenevän 
yksilöllisesti eikä oppiminen noudattanut kaikkien tavoitteiden osalta kunnan 
alkukasvatuksen opetussuunnitelman mukaista aikataulua. Lasten ajalliset oppimiserot 
olivat suuria. Kaikki lapset saavuttivat yhdeksästä äidinkielen tavoitteesta neljä tavoitetta 
kunnan alkukasvatuksen opetussuunnitelman suositteleman aikataulun rajoissa. Äidinkie-
len tavoitteiden oppimiserojen keskiarvoksi tuli vähintään yksitoista kuukautta.  

Matematiikan kuusi tavoitetta oli vaikea saavuttaa kunnan alkukasvatuksen 
opetussuunnitelman luokkatasosuosituksen mukaisesti, koska tavoitteille oli laadittu 
tarkka luokkataso. Matematiikan tavoitteiden saavuttamisen keskimääräiseksi eroksi tuli 
vähintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Tutkimustulosten perusteella voidaan pitää 
opetussuunnitelmissa tarkkoja luokkatasojen mukaisia oppimistavoitteita lasten oppimista 
rajoittavina ja väheksyvinä sekä suositella konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen 
perustuvia laajempia oppimistavoitteita sisältäviä opetussuunnitelmia.  

Tulokset antavat viitteitä siihen, että jotkut lapset voisivat aloittaa tiedollisen oppimi-
sen varhemmin ja olisivat valmiita etenemään pidemmälle ja nopeammin kuin nykyään 
opetussuunnitelmissa edellytetään. Tuloksissa painottui kuitenkin se, että lapsi on otet-
tava huomioon kokonaisvaltaisesti, jotta lapsen jokaista osa-aluetta tuetaan tasapuolisesti. 
Silloin aikuisten on mahdollista huolehtia lapsen henkisestä hyvinvoinnista.  

Lasten yksilöllisyyden korostamisessa oli lapsen oppimisen tiedostaminen tärkeää. Se 
onnistui kehittämishankkeessa vaihtelevasti. Kun lapsen yksilöllisen oppimisen etenemi-
nen tiedostettiin, osasivat lapsi itse ja aikuiset toimia lapsen jatkuvaa ja joustavaa oppi-
mista edistävällä tavalla. Lapsille olivat positiiviset kokemukset ja palautteet erittäin tär-
keitä oppimisen etenemisessä. Lapsen oppimisen tiedostamista auttoivat lapsen yksilölli-
siin tavoitteisiin sitoutuminen, yksilöllisen oppimisen etenemisen salliminen, laajojen 
opetussuunnitelmien käyttö henkilökohtaisten opetussuunnitelmien rinnalla, lapsen oman 
mielenkiinnon säilyminen ja oppimisen säännöllinen seuranta arvioinnin avulla.  

Kehittämishankkeessa konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti vastuuta 
omasta oppimisesta pyrittiin siirtämään lapselle. Oppimisen vastuun kantaminen osoittau-
tui tulosten mukaan suureksi ongelmaksi yksilöllisen oppimisen korostamisessa. Välillä 
kehittämishankkeessa epäiltiin, että lasten suoritusta heikensi pelkkä laiskuus. Oli hanka-
laa saada selville todellinen syy lapsen kykenemättömyyteen edistyä oppimisessaan. Siksi 
myös lapsen tukeminen oli vaikeaa. Opettajien oli vaikea tietää, edistyikö jokaisen lapsen 
oppiminen heidän kykyjensä mukaisesti. Opetukseen olisi kaivattu tiettyjä ”taitotasoja” 
oppimisen vähimmäisvaatimuksiksi, jotta olisi tiedetty, milloin lapsella saattoi olla sellai-
sia oppimisvaikeuksia, jotka vaativat erityisopetusta.  

Lasten yksilöllisen oppimisen hitaaseen edistymiseen liittyivät keskittymiskyvyn puut-
teellisuus, heikko motoriikka ja tarvittavan tuen puuttuminen. Lisäksi lapsen asenne ja 
mieliala vaikuttivat oppimiseen. Keskittymiskyvyn paranemiseen ei koulussa pystytty 
paljoakaan vaikuttamaan, vaan vain lasten vanheneminen näytti parantavan 
keskittymiskykyä. Lapsen motoriikka parani myös iän myötä, johon oli todennäköisesti 
syynä sekä karkea motoriikan että hienomotoriikan harjoitus, jotka lisääntyivät esi- ja 
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alkuopetuksen aikana. Perheen vaikeudet heijastuivat lapsen oppimiseen ja sen tukemi-
seen. Erään lapsen äidin huolehtiminen lapsensa asioista väheni perheongelmien takia, 
vaikka koulussa lapsesta oltiin huolestuneempia kuin ennen. Tällainen tilanne vaati kou-
lun henkilökunnalta vastuun kantamista lapsesta huolehtimisessa. Lapsen asennetta ja 
mielialaa opiskelua kohtaan vähensivät oppimisen kokeminen vaikeana ja 
mielenkiinnottomat työtehtävät. Näihin asioihin olisi koulussa pitänyt kyetä vastaamaan 
ja tukemaan lasta yksilöllisesti. Kavereiden puute oli yksi syy, jolla perusteltiin 
oppimismotivaation laskua (ks. 7.3).  

Lasten yksilöllisen oppimisen korostaminen tuotti myös epätoivottua tulosta. Lapset 
kokivat ajoittain yksilöllisen oppimisen jopa kilpailemisena toistensa kanssa, mikä moti-
voi toisia lapsia mutta ahdisti yhtä lasta. Kilpailemista aiheuttivat lähinnä matematiikan 
oppikirjat, joita edettiin yksilöllisesti omassa tahdissa. Lapset vertasivat sivunumeroita 
eivätkä ottaneet huomioon, että kaikki eivät tehneet kaikkia tehtäviä, vaikka sitä heille 
painotettiin. Yhdellä lapsella myös tunnollisuus, kunnianhimo, lapsen esittämät roolit ja 
huono tiedonkulku kodin ja koulun välillä vahvistivat kilpailemisen tunnetta, josta hän 
ahdistui. Lasten välisen kilpailun esiintyminen haastoi kehittämishankkeessa käytetyt 
oppimateriaalit ja didaktiikan, joiden kehittäminen vaikuttaa ehdottomalta onnistumisen 
edellytykseltä.  

Kodin ja koulun yhteistyössä korostettiin yksityisiä yhden perheen tapaamisia ja 
yhteydenottoja. Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyötä saattoi kuvata yhteistoimin-
naksi, joka tuki sekä lapsen yksilöllistä oppimista että sosiaalista kasvua. Yhteistoimin-
nassa lapsen, hänen vanhempansa ja koulun henkilökunnan asiantuntemusta käytettiin 
hyväksi. Lapsen oppiminen näyttäytyi yhteistoiminnan aikana sosiaalisena tapahtumana. 
Yhteistoiminta tuli esille tuloksissa lähinnä ongelmatilanteiden kautta, mutta sitä voidaan 
soveltaa myös muissa tilanteissa. Yhteistoiminnassa oli aikuisen tärkeä huomata lapsen 
aloitteenteko ja tulkita sitä, jotta päästiin yhdessä työstämään mahdollista ongelmaa ja 
seuraamaan asian tai tilanteen ratkeamista tai kehittymistä. 

Vanhemmat olivat tyytyväisiä lasten yksilöllisen oppimisen etenemiseen, mutta tulok-
set paljastivat oppilasarvioinnin epäonnistuneen lasten yksilöllisen oppimisen tukemi-
sessa. Kehittämishankkeessa olivat käytössä henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, joiden 
avulla lasten yksilöllistä oppimista arvioitiin. Niiden arviointiväli osoittautui kuitenkin 
liian pitkäksi. Tavoitelauseet olivat lapsille vaikeita ymmärtää ja niitä oli liian paljon, 
joten arviointi koettiin työlääksi. Opettajan oppilaantuntemus ja jatkuva havainnointi ei-
vät auttaneet tarpeeksi tarkasti tiedostaman lapsen yksilöllistä oppimisen etenemistä ja 
oppimisvalmiuksia. Testit ja kokeet riittivät kohtuullisesti mittaamaan lasten yksilöllisiä 
oppimissaavutuksia, mutta eivät tukeneet oppimisen kehittymisen etenemistä kehittämis-
hankkeen aikana. Testit ja kokeet eivät kyenneet näyttämään, mihin asti lapsen osaaminen 
oli edennyt, jos hän osasi testatut asiat. Testien ja kokeiden ongelmana oli välillä myös 
niiden soveltumattomuus esi- ja alkuopetusikäisille lapsille. Todistuskaavakkeiden 
soveltuvuus vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toiminta-ajatukseen oli heikkoa, 
koska ne oli suunniteltu vuosiluokalliseen arviointiin. 
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7.3  Miten lasten sosiaalista kasvua tuettiin? 

Lasten vanhemmat ja koulun henkilökunta pitivät sosiaalisia tavoitteita esiopetuksen tär-
keimpinä tavoitteina. Kavereihin tutustuminen ja kavereiden saaminen oli asia, jota 
odotettiin esi- ja alkuopetuksesta. Vanhemmat toivoivat lastensa oppivan myös ”oikeaa” 
käyttäytymistä ja koulun sääntöjen noudattamista. Lasten sosiaalinen kasvu näkyi suu-
rena muutoksena lasten käyttäytymisessä. Lapset saivat monia sosiaalisia valmiuksia hei-
dän kasvaessaan esiopetusikäisestä perusopetuksen toisluokkalaiseksi. Myös vanhemmat 
totesivat lastensa sosiaalisuuden suuren kasvun.  

Lapset tarvitsivat sääntöjä ja ohjeita, joiden noudattamista vaadittiin. Lapset opiskeli-
vat päivittäin eri-ikäisten lasten ryhmissä, joista he pitivät. Lisäksi lasten työskentelyssä 
pyrittiin käyttämään pari- ja ryhmätyötä lasten sosiaalisen kasvun tukemiseksi. Lapset 
pitivät niistä vaihtelevasti, ja jotkut toisluokkalaiset tunsivat välillä ryhmän ”johtajana” 
olemisen raskaaksi. 

Vanhemmat kokivat koulun henkilökunnan tukeneen heidän kasvatustyötään. Ajoittain 
oli vaikeuksia lapsen käyttäytymiseen suhtautumisessa, jos ristiriita kodin ja koulun tapo-
jen välillä oli suuri. Siksi yhteistoiminta kodin kanssa ja asioihin puuttuminen saattoivat 
auttaa tilannetta. Jos vanhemmat eivät toimineet lapsen sosiaalista kasvua tukevalla ta-
valla, oli koulun henkilökunnalla vaikeuksia vaikuttaa lapsen sosiaalista kasvua tukevasti. 

Vanhemmat totesivat lasten turvallisuuden tunteen säilyneen uusista opetusjärjeste-
lyistä huolimatta. Lasten kokeman turvallisuuden tunteen takaajina olivat oma opettaja, 
oma perusryhmä ja esioppilaiden oma kotiluokka, esiopetuksesta alkuopetukseen 
siirtymisen helppous, koulussa annettu aamu- ja iltapäivähoito ja koulukummi.  

Kaverisuhteet vaikuttivat lasten oppimiseen ja koulussa viihtymiseen. Lapset ja van-
hemmat pitivät niitä erittäin tärkeinä. Lasten turvallisuuden tunne laski, jos kavereita oli 
vähän tai ei ollenkaan. Myös ongelmat kaverisuhteissa heikensivät lasten henkistä hyvää 
oloa ja laskivat heidän oppimismotivaatiotaan. Koulussa koettiin vaikeaksi tukea lapsen 
kaverisuhteiden muodostamista ja niiden säilymistä. Kaverisuhteet kuuluivat 
oppilaskulttuuriin, johon opettajat eivät paljon pystyneet vaikuttamaan. Kaverisuhteita 
muodostettiin jo esiopetuksen aikana ja ne koettiin turvaa antaviksi siirryttäessä 
perusopetukseen.  

Kehittämishankkeessa koettua turvallisuuden tuntua heikensivät kotoa lähtemisen ja 
esiopetukseen jäämisen vaikeus sekä ajoittain tasoryhmien käyttö. Lasten sosiaalinen 
sopeutuminen esiopetukseen näytti olevan sitä vaikeampaa, mitä vähemmän lapsi oli 
tottunut toimimaan toisten lasten kanssa. Esiopetukseen jääminen ja äidistä eroaminen 
saattoivat varsinkin esiopetuksen alussa olla lapselle ongelmallista. Lisäksi koulun 
henkilökunnalla oli vaikeaa vaikuttaa siihen, kävikö lapsi vapaaehtoista esiopetusta sään-
nöllisesti vai ei, koska vastuu oli vanhempien. Varsinkin äidin jääminen kotiin lapsen 
lähtiessä esiopetukseen vaikeutti eroamista. Tasoryhmässä opiskeleminen ahdisti muuta-
maa kehittämishankkeessa ollutta lasta hetkittäin, jolloin lapsi saattoi vierastaa oudompaa 
opettajaa, ryhmää tai luokkaa.   

Lasten erilaisten roolien käyttö hämärsi heidän sosiaalisen kasvunsa tukemista. Lapset 
käyttäytyivät eri tavalla eri kontekstissa. Lapsen rooli kotona oli erilainen kuin koulussa, 
joten käyttäytyminenkin muuttui. Aikuisilla oli hyvin eri käsityksiä samasta lapsesta. Eri 
aikuiset kohtelivat lapsia eri tavoin sekä odottivat ja vaativat lapsilta eri asioiden osaa-



 170

mista sen mukaan, missä roolissa hän oli. Myös sama aikuinen saattoi kohdella lasta tie-
tyn roolin mukaisesti. Esimerkiksi ensimmäisellä luokalla ollessaan lapselta vaadittiin 
paljon enemmän kuin esiopetuksessa ollessaan.  



8 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

Luotettavuuden tarkastelu on erittäin tärkeää tutkimuksessa, jossa opettaja toimii tutki-
jana ja tutkii käytäntöä, jossa itse on mukana. Tutkimukseni kvalitatiivisuus, tapaustutki-
muksellisuus sekä arviointitutkimuksen ja toimintatutkimuksen yhdistetyt piirteet osal-
taan haastavat luotettavuuden arvioinnin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on 
luotettavuuden kriteeri ja luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimuksen tekemi-
seen (Eskola & Suoranta 2001, 210). Koska koko tutkimuksen ajan tutkijan on tehtävä 
valintoja, on tutkimuksessa oltava tutkijan metodista pohdintaa ja omien valintojen 
reflektointia, jotta tutkimusraportin lukija kykenee arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta 
(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001 160). Eskola ja Suoranta (2001, 223) katsovat, ettei 
toimintatutkimusta voi edes arvioida samalla tavalla kuin muita laadullisia tutkimuksia. 
Toimintatutkimuksessa tilannetta muutetaan tarkoituksellisesti eikä samaa tulosta ole siis 
mahdollista saavuttaa uudelleen, koska tulos on ”totta” tietyssä ajassa ja paikassa 
(Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 113-114). Lisäksi tässä tutkimuksessa käytettävä 
abduktiivinen päättely muuttaa tutkimuksen validiteetin tarkastelun erilaiseksi kuin on 
totuttu (Grönfors 1985, 37).  

Laurin (1997, 121) mukaan luotettavuuden, toistettavuuden ja yleistettävyyden ongel-
mia pohdittaessa on paneuduttava seuraaviin aiheisiin: 

1. Tutkimuksellisen lähestymistavan arviointi 
2. Tavoitteiden ja tutkimusongelmien arviointi 
3. Tutkimusprosessin arviointi  
4. Tutkimusaineistojen arviointi  
5. Lopputulosten arviointi 

Sovellan tutkimukseni luotettavuuden tarkastelua Laurin edellä esiteltyä jaottelua mukail-
len, koska sen avulla voin käsitellä tutkimustani sen eri lähtökohdista käsin. Jaottelun 
avulla voin ottaa huomioon myös tutkimukseni prosessiluonteisuuden (Kiviniemi 2001).  
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8.1  Tutkimuksellisen lähestymistavan arviointi 

Tätä tutkimusta lähestyin tapaustutkimuksellisesti pitämällä kohdettani ainutlaatuisena 
ihmisten systeeminä. Kunnioitin kohteeni systeemisyyttä näkemällä oppimisen vuorovai-
kutuksellisena, sosiaalisena toimintana, jossa oppija on osana kontekstia. Rauste von 
Wright ja von Wright (1994, 89) tukevat tällaista tutkimuksen lähestymistapaa. Heidän 
mukaansa vain ns. systeemisestä näkökulmasta voidaan analysoida ihmisen 
oppimisprosessia. On korostettava ihmisen toiminnan riippuvuutta laajemmasta konteks-
tista, jossa se tapahtuu. Tässä tutkimuksessa sain monipuolisen kuvan kokonaisuudesta 
menetelmätriangulaation (ks. 5.4) käytön ja monien informanttien avulla. Ottaessani 
huomioon vuorovaikutuksellisuuden sain informaatiota ilmiöön liittyvästä koko toiminta-
järjestelmästä. Tarkoituksena oli saada ymmärrystä myös muiden toimintajärjestelmässä 
toimivien ihmisten todellisuuksista tässä kontekstissa.  

Koska tutkimukseni sitoutui toimintatutkimuksellisten piirteiden takia vahvasti 
käytäntöön, minulla oli luokanopettajan koulutuksen ja vahvan käytännön opetustyön 
kokemuksen ansiosta hyvät edellytykset tehdä tämänkaltaista tutkimusta. Käytin 
itsereflektiota ymmärtääkseni paremmin käytäntöä. Toisaalta käytännöllisyys toi muka-
naan monia ongelmia opettajan ja tutkijan roolin yhdistämisessä. Olen kuitenkin pyrkinyt 
tiedostamaan ongelmat, reflektoinut niitä ja raportoinut niistä (ks. 8.2 ja 8.5).  

Tutkimuksellista lähestymistapaa arvioitaessa on tärkeää tarkastella myös aineiston 
analysoinnissa käytettyä lähestymistapaa. Tulkinnassa tukeuduin hermeneuttiseen 
tiedekäsitykseen, koska se korostaa tieteen riippuvuutta käytännöstä (ks. 5.5). Korostin 
ymmärtävää, intuitiivista ja arvosidonnaista näkemystä. Tulkitsin ilmiöstä saatuja 
merkityksiä. Pyrin saavuttamaan ymmärryksen, joka paljasti kätketyn merkitysyhteyden. 
Hermeneutiikan avulla tein kasvatus- ja opetustoimintaa tietoisemmaksi (Siljander 2002, 
93). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa arvot ohjaavat tutkijan ymmärrystä, joten objektiivi-
suutta ei ole mahdollista saavuttaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 161). Totuus oli 
minun eri näkökulmista kokoamani ymmärrys.  

Totuus on Heideggerin hermeneuttisessa totuuskäsityksessä sidottu historiaan, aikaan 
ja paikkaan. Tutkimus tapahtuu siinä merkityshorisontissa, jossa kysymykset asetetaan. 
Totuus paljastuu tutkimuksen tapahtumisen myötä. (Huttunen, Kakkori ja Heikkinen 
1999, 123-125.) Totuus on siis dynaaminen käsite. Tutkin kohdettani kolmen vuoden 
ajan, jotta saavutin sekä kehittämishankkeessa tapahtuvaa muutosta että lasten kehittymi-
sen ja oppimisen prosessinomaisuutta. Minun oli mahdollista muodostaa oma käsitykseni 
totuuksista tiettynä hetkenä ja tietyssä paikassa. Prosessin kuvaamisen avulla pyrin 
kuvaamaan muuttuvaa totuutta. 

Käytin aineiston analyysissa abduktiivista päättelyä, joka pohjautuu sekä induktiivi-
seen että deduktiiviseen lähestymistapaan. Grönfors (1985, 37) väittää, että tutkimusai-
neisto on aina validia, jos käytetään abduktiota tutkimuksen päättelynä. Tutkimuksen 
luotettavuutta arvioitaessa onkin hänen mukaansa asetettava kyseenalaiseksi tutkijan 
kyky esittää ja hyödyntää aineisto. Tässä tutkimuksessa kerroin tulokset vaiheittain tulos-
analyysin mukaisesti, jotta sain todistettua tekemiäni päätelmiä. Tapaustutkimuksellisen 
otteen mukaisesti kuvasin ensin kehittämisprosessin ja lasten tapaukset, jonka jälkeen 
syvensin tulkintaani temaattisella analyysilla ja tulosten merkityksen esittämisellä. Näin 
menetellen lukijan oli mahdollista saada käsitys tutkimusaineistosta ja analyysin etenemi-
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sestä. Samalla lukija pystyi huomaamaan tapahtuneen muutoksen sekä lasten oppimispro-
sesseissa että kehittämisprosessissa. Lisäksi esitin aineistosta tekstikatkelmia, joiden 
avulla lukija voi myös seurata ja arvioida tekemääni aineiston tulkintaa. Selitin myös 
tarkasti tekemäni analyysin eri vaiheet (luku 5.5). Huomioin tekemieni valintojen 
yhteensopivuuden ja perustelin tekemäni valinnat. Uusitalo (1991, 82) uskookin, että 
analyysi on arvioitavissa silloin, kun lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. 

8.2  Tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimusongelmien arviointi 

Pyrin saavuttamaan tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet sekä ratkaisemaan tutkimuson-
gelmat luotettavasti kunnioittamalla valitsemaani tutkimuksellista lähestymistapaa. Tutki-
musasetelmaa suunnitellessani otin huomioon kehittämishankkeen tavoitteet sekä tämän 
tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet. Tiedostin tutkimuksessa tekemieni teoreettisten ja 
metodologisten valintojen vaikutukset tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteiden ja 
tutkimusongelmien saavuttamiseen. Huomioin samalla myös valintojeni yhdenmukaisuu-
den ja selvitin mahdollisten ristiriitaisuuksien ratkaisutavan. Tutkimusongelmia laaties-
sani täytin tutkimukselle asetetun tarkoituksen kehittämishankkeen tavoitteiden suuntai-
sesti. Edellä esitettyjä asioita olen pohtinut jo luvuissa 4 ja 5. Lisäksi raportoin tarkasti 
kehittämishankkeessa olleet tavoitteet, vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun liittyvät 
tavoitteet sekä tämän tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimusongelmat.  

Kehittämishankkeen ja tutkimuksen tavoitteiden lisäksi tässä tutkimuksessa oli tärkeää 
myös kiinnittää huomiota kunnan opetussuunnitelmassa olleisiin oppimistavoitteisiin, 
koska ne normittivat koulussa annettua opetusta. Tutkimusanalyysin aikana huomioin 
koulussa käytettävien esi- ja alkuopetuksen tavoitteiden toteutumisen. Tarkastelin lasten 
yksilöllistä oppimista tiiviissä yhteydessä opetussuunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin.  

Tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimusongelmien saavuttamisen luotetta-
vuutta lisää tutkimuksen kohdistaminen oman luokkani lapsiin. Kuitenkin joku voi aja-
tella minun työskennelleen liian lähellä tutkittavaa kohdetta, mikä saattaa heikentää tutki-
muksen luotettavuutta. Toisaalta tutkijan on mahdotonta tutkia sosiaalista toimintaa ole-
matta itse osa tutkimaansa maailmaa (Atkinson & Hammersley 1994, 249). Laadullinen 
tutkija on aina vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa oli vuorovaikutus sitten tutkitta-
vien kanssa asumista, pitkäaikaista observointia tai varsinaista yhteistyötä (Creswell 
1998, 76). Myös toimintatutkimuksessa tutkijan on todettu olevan osa tutkimuskohdet-
taan (Carr & Kemmis 1988, 162).  

Opettaja tutkijana -ajattelua on kritisoitu monin eri argumentein (Syrjälä 1995, 53-55). 
Opettaja tutkijana-ajattelun pääongelmana voi pitää tutkijan liiallista samaistumista tutki-
maansa yhteisöön. Tutkimuskohteensa liiallinen tuttuus voi johtaa epäilyksiin, että 
tutkijaopettaja ei kykene täyttämään tieteelliseen työhön liittyviä vaatimuksia 
objektiivisuuden suhteen. On vaikeaa määritellä, kuinka tuttu tutkittava kohde voi olla, 
koska sitä koskevia näkökulmia on monia. Tieteellinen tutkimus on Varton (1996, 16, 23-
24, 26) mukaan ihmisen tapa ymmärtää maailmaansa. Laadullisen tutkimuksen kohteena 
on ihminen ja ihmisen maailma, joita yhdessä kutsutaan elämismaailmaksi. Elämismaa-
ilma on olemassa kokemuksellisella tasolla, josta tutkija etsii tutkittavan kohteen 
merkityksiä. Silloin tutkijaopettajan liiallista läheisyyttä kohteensa kanssa ei voi helposti 
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kyseenalaistaa, koska tutkijalle annetaan lupa tutkia muiden ihmisten ja hänen itsensä 
kokemuksia. Koska tutkija ei voi päästä elämismaailmansa ulkopuolelle, hän on aina osa 
sitä merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Täydellisestä objektiivisuuden vaatimuksesta, jonka 
tieteen filosofia on tieteelliselle tutkimukselle asettanut, olisi järkevä luopua ihmisiä 
tutkittaessa. (Varto 1996, 19, 66-67.) Heikkinen ja Jyrkämä (1999) kannattavat objektiivi-
suudesta luopumista varsinkin toimintatutkimusta tehtäessä, koska toimintatutkija on 
toimiva subjekti, on hänen lähestymistapansakin arvosidonnainen ja subjektiivinen.   

Tehdäkseen hyvän tutkimuksen jostakin tapauksesta tutkijan tulee hallita tutkimusai-
heensa erittäin hyvin (Yin 1994). Tämän tutkimuksen kohde oli minulle alkuopetuksen 
osalta tuttu, mutta esiopetuksen osalta oudompi. Minulla ei ollut kokemusta esioppilaista 
ja heidän opettamisestaan. Myös arkinen koulumaailma ja sen monet käytännöt 
alkuopetuksessa muuttuivat kehittämishankkeessa. Tutkimus kesti kuitenkin kolme 
vuotta, joten lapset ja olosuhteet tulivat minulle hyvin tutuiksi. Olin myös kehittämiseen 
sitoutunut ”innokas opettaja”. Jos kohteen liiallinen tuttuus tai innokkuus hämärsivät ta-
paani tutkia, toisaalta kulunut aika antoi minulle aikaa havaita ongelmia, jotka näkyivät 
vasta ajan kuluessa. Myös innostus ”uuteen” ehti ajan myötä laskeutua arkisemmaksi 
työksi, joten kykenin suhtautumaan kriittisemmin ja objektiivisemmin tutkimaani kohtee-
seen.  

Välttääkseni luotettavuuden laskua yritin suunnata tutkimusta pois oman itseni 
tutkimisesta sekä tehdä tutkijan ja opettajan päämäärät samansuuntaisiksi. Pidin yhdistet-
tyä esi- ja alkuopetusta palveluna lapsille ja heidän perheilleen, jolloin tavoitteena oli 
kehittää mahdollisimman toimivaa käytäntöä heille. Korostin kehittämishankkeen 
tavoitteiden saavuttamista arvioivaa otetta. Kohdistin tutkimusongelmat lähinnä lapsiin ja 
heitä koskevaan tietoon, koska ajattelin tällä tavoin saavani tutkimusaineistooni luotetta-
vaa ja mahdollisimman objektiivista tietoa kehittämishankkeesta. 

Painotin tutkimusongelmissa lasten oppimista. Koska keskityin ensisijaisesti lasten ke-
hittymisen ja oppimisen seuraamiseen, onnistuin yhdistämään opettajan ja tutkijan roo-
lini. Opettajanhan kuuluu joka tapauksessa seurata lasten oppimista. Oman luokan lapsia 
tutkimalla pystyin tarkasti kuvailemaan käytäntöä. Opettajan oppilaantuntemukseni oletin 
auttavan tutkimuksen tuloksien analysoimisessa. Aineistosta esille tulevia tilanteita kyke-
nin usein näkemään myös opettajan näkökulmasta, koska olin niitä itse kokenut. Siten 
tapahtumien ”ymmärtäminen” onnistui paremmin oppilaantuntemukseni ja paikallaoloni 
ansiosta. Sillä tavalla tunsin saaneeni lisää syvyyttä tutkimusaineistojen analyysiin. 
Opettajalla on ammatillista tietämystä ja hän ymmärtää tutkimaansa kohdetta hyvin, 
koska itse elää tutkimuksensa keskellä tutkittavien kanssa. Tutkija-opettajan oma 
ammatillinen näkemys sekä tulosten analyysin ja tulkinnan kautta tapahtuva ymmärtämi-
nen saavat tutkijalta oman persoonallisen lisänsä.  

Moberg ja Tuunaisen (1989, 19) mielestä toimintatutkimus sisältää mahdollisuuden 
tutkijan ja opettajan roolien sekoittumiseen. Heidän mielestään tutkijan olisi hyvä olla 
luontevasti tutkimuskohteensa sisällä, mutta hänellä ei saisi olla muita työtehtäviä 
vääristämässä hänen näkökulmaansa. Tämän tutkimuksen tekoa helpotti se, että monet 
työtehtäväni olivat sekä opettajan että tutkijan yhteisiä, koska lasten oppimisen arviointia 
koskeva aineiston keruu tapahtui suurelta osin tavallisen koulutyön puitteissa. Tutkijan 
tehtäviin kuuluvat työni pyrin tekemään koulupäivän päätyttyä.  

Edellä kerrottuun viitaten voi olettaa, että tässä tutkimuksessa, joka on pääasiassa 
laadullinen tutkimus ja jossa on toimintatutkimuksen piirteitä, tutkijan on sallittua olla 
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vuorovaikutuksessa tutkittaviensa kanssa. Kuitenkin tämän tutkimuksen joka vaiheessa 
on täytynyt koko ajan erityisen tietoisesti välttää liiallista subjektiivisuutta ja tiedostaa 
tieteellisen tutkimuksen kriteerit, jottei tutkimuksen luotettavuus kärsisi. Opettajan ja 
tutkijan roolin yhdistämistä sivuan vielä lisää myöhemmin (ks. 8.5).  

En ole missään salannut tosiseikkaa, että opettaja tutkijana voi aiheuttaa ongelmia 
tutkimuksen teolle. Olen halunnut selvästi osoittaa, että toimin itse kehittämishankkeessa 
opettajana, joten tulososassa selvästi omista oppilaistani kertoessani puhun usein itsestäni 
jopa minä-muodossa, koska toimin heidän luokanopettajanaan. Jos asiayhteydestä ei sel-
viä, kuka opettajista oli kyseessä, puhun yleensä opettajasta tarkoittaen sillä yhtä hyvin 
itseäni tai jotain toista kehittämishankkeessa työskentelevää opettajaa. Tällä tavalla kyke-
nen hieman varjelemaan kehittämishankkeessa työskennelleen henkilökunnan intimiteet-
tisuojaa.   

8.3  Tutkimusprosessin arviointi 

Korostin tutkimuksen tulososassa vahvasti prosessimaisuutta, jotta varmistin muutoksen 
esille saamisen. Sillä tavalla sain nostettua näkyville kehittämishankkeen ja lasten 
oppimisprosessiin liittyvän kehittymisen sekä oman ymmärrykseni kasvun. Jatkuva arvi-
ointi eri tutkimusmenetelmien avulla ja hermeneuttinen tulkintatapa tukivat prosessimai-
suutta arvioidessani kehittämishankkeen tuloksellisuutta. Tutkimuksen pätevyyttä voi-
daan mitata avoimena diskurssina, jolloin totuus on toimijoiden saavuttama konsensus. 
Yhteisymmärrykseen pääsyn menettelytavat ovat tällöin arvioinnin kohteena. (Huttunen, 
Kakkori & Heikkinen 1999, 126-128.)  

Tutkimusprosessiin liittyvä yhteisöllinen keskustelutilanne kehittäjäopettajien kesken 
saavutettiin kutsuessani kehittämisryhmään kuuluvia opettajia yhteen heidän tutustuttua 
tutkimusaineistoon analyysin esivalmistelujen aikana. Kehittämishankkeessa vastuussa 
olleesta opettajatiimistä puuttui tässä tapaamisessa vain yksi luokanopettaja, koska hän 
katsoi paremmaksi olla tutustumatta aineistooni, sillä hän pelkäsi sillä olevan vaikutusta 
omaan tutkimusprojektiinsa, jota hän oli aikeissa tehdä samasta kehittämishankkeesta. 
Opettajat osoittivat kiinnostusta tutkimustani ja tulevia tutkimustuloksia kohtaan. He 
kertoivat odottavansa mielenkiinnolla tulevia tutkimustuloksia ja totesivat tutkimukseni 
hyödyllisyyden esi- ja alkuopetuksen kehittämisen kannalta. Keskusteluissa sain mieles-
täni tukea omaan tutkimustyöhöni ja sen luotettavuuteen. 

Kehittämishankkeessa yhteisöllisyys sekä työyhteisön että muiden toimijoiden kanssa 
oli vahvasti mukana. Toimintaa kehitettiin yhdessä. Kehittäjäopettajien viikoittaiset 
palaverit tähtäsivät toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja antoivat tukea opettajille. Erilai-
set uudistukset ja uusien asioiden kokeileminen eri lukukausien välillä paljastavat kehittä-
mistä omalta osaltaan. Kehittämisprosessin arviointia tehtiin koulutyön ja siihen liittyvien 
kokemusten avulla yhdessä pohtien. Siihen periaatteessa kyettiin ilman tätä tutkimusta-
kin. Kehittämishankkeessa oli kuitenkin vaikea hahmottaa pitkän ajan kehitystä. Elettiin 
”tässä ja nyt” arjen keskellä. Vasta tämä tutkimus pystyy ottamaan etäisyyttä tapahtumiin 
ja tarkastelemaan prosessin kehitystä monitasoisesti eri perspektiiveistä pitkällä aikavä-
lillä. Se on tämän tutkimuksen rikkaus.  
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Tuloksista ilmenee opettajien ajoittainen tyytymättömyys kehittämisen kulkuun, 
vaikka sitä kehittämishankkeen aikana oli vaikea huomata. Jos olisin tehnyt väliarviota 
kehittämishankkeesta, kehittäminen olisi voinut edetä sujuvammin. Se on tämän 
tutkimuksen puute. Kehittämisprosessiin saatiin uusia näkökulmia ja mielipiteitä, kun 
kehittämistyöhön alkuopetukseen saatiin uusi opettaja yhden opettajan siirtyessä kolman-
nelle luokalle. Juuri tämä vaihtuvuus sai aikaan negatiivisempia arvioita kehittämis-
prosessia kohtaan, mikä osaltaan taas edisti kehittämistä. Näin kehittämisprosessiin 
saatiin kriittistä mutta rakentavaa palautetta. Tarkasteltaessa kehittämisprosessia tämän 
tutkimuksen avulla näyttää se olleen liikkeessä, vaikka kehittäjistä ei aina siltä tuntunut-
kaan. Täytyy ottaa huomioon, että kehittämisen tulokset eivät välttämättä näy heti, vaan 
tulosten näkymiselle pitää antaa aikaa. Myös siksi halusin tutkia kehittämishanketta 
kolme vuotta.  

8.4  Tutkimusaineistojen arviointi 

Käytettyjen menetelmien ja testien tulee asiallistaa tutkimuskohde. Kohdetta tarkastellaan 
johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti sekä pyritään eroon tutkijan elämyksellisestä ta-
vasta katsoa tutkimuskohdetta. Kuitenkin tutkijan elämismaailma vaikuttaa aina hänen 
tutkimuksessaan. Tutkija ei voi toimia ulkoisena tarkkailijana, jos hän tutkii ihmistä. 
(Varto 1996, 26, 95.) Objektiivisuuden toteutumisen tässä tutkimuksessa päättää viime 
kädessä lukija tutkimusaineistojen raportoinnin perusteella.  

Tutkimusaineistojen luotettavuuden kasvuun pyrin menetelmätriangulaation avulla, 
jota sivusin jo luvussa 8.1. Triangulaation käytön hyödyllisyydestä löytyy monta eri 
mielipidettä. Eskola ja Suoranta (2001, 68, 70-74) huomauttavat, ettei luotettavuusvir-
hettä pystytä välttämättä korjaamaan usean eri menetelmän käytöllä. Toisaalta käytännön 
empiirikkoina he hyväksyvät triangulaation. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 143-145) näkevät 
mahdollisuuksia triangulaation kriittiseen käyttöön ihmistieteellisessä tutkimuksessa, 
kriittisessä toimintatutkimuksessa tai pehmeitä menetelmiä käyttävissä tutkimuksissa. 
Lisäksi tiedon sosiaaliseen luonteeseen uskovissa tutkimuksissa, kuten toimintatutkimuk-
sessa, he näkevät menetelmätriangulaation olevan perusteltua toteuttaa. Tällöin tiedon 
syntyyn vaikuttaa toimijoiden ja heidän käyttämiensä metodien moninaisuus.  

Tässä tutkimuksessa olen tiedostanut triangulaation käytön ongelmallisuuden. Siksi 
olen käyttänyt kvalitatiivisia aineistonkeruumenetelmiä, vaikka myös niissä esiintyy 
kvantitatiivisia piirteitä (lähinnä matematiikan formatiiviset kokeet). Kaikkien aineistojen 
analysoinnissa olen käyttänyt lähinnä laadullista analysointia enkä tilastollisia menetel-
miä. Näin menetellen olen pyrkinyt säilyttämään samanlaiset tieteenfilosofiset olettamuk-
set eri aineistojen analyysissa. Eri menetelmiä käyttäessäni minulla on ollut tarkka tieto 
menetelmän käytön tarkoituksesta eli siitä, millaista tietoa menetelmällä pyritään saa-
maan (ks. taulukot 4–7). Menetelmät olen valinnut tutkimukseni tarkoitusta ja alustavia 
tutkimusongelmia silmällä pitäen. Käyttämilläni menetelmillä olen saavuttanut 
tapaustutkimukseen soveltuvaa yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa kohteestani.  

Triangulaatio tukee tutkimukseni systeemistä lähestymistapaa ja tapaustutkimuksel-
lista analyysia, jotka kaikki vaativat eri näkökulmien huomioon ottamisen. Koska her-
meneutiikassa ymmärtäminen laajentuu koko sosiaaliseen todellisuuteen, en pidä risti-
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riitaisena tutkittavan kohteen monipuolisesta huomioon ottamista. Lisään ymmärrystäni 
eri menetelmillä ja eri informanteilta saadun tiedon avulla päämääränäni ilmiöiden 
piilossa olevat merkitykset. 

Tutkimuksessani on tärkeää miettiä, millainen vaikutus oli opettajan roolini aiheutta-
malla auktoriteettiasemalla tutkimuskohteessa tutkimusaineistojen luotettavuuteen. Vah-
vimpana koen sen vaikuttaneen lasten vanhempiin. Vanhemmat kantoivat sisässään ehkä 
tiedostamatontakin opettajan auktoriteetin kunnioitusta omalta kouluajaltaan. Vanhem-
pien perinteinen kunnioittava suhtautuminen opettajaan on saattanut vaikuttaa heille lähe-
tettyjen kyselyjen vastauksiin varsinkin hankkeen alussa. Myöhemmin kunnioitus ja vie-
raus muuttui tuttuudeksi ja tasavertaiseksi yhteistoiminnaksi, josta tuloksissa kerroin. 
Pitkään kestänyt yhteistyö hälvensi opettajan roolin vaikutusta. Monien vanhempien 
vastausten paikkansapitävyyttä puoltaa se, että kysymysten aiheet tulivat esille useissa 
keskusteluissa vanhempien kanssa ja käytännön tilanteissa, joissa vanhemmat olivat sa-
maa mieltä kuin vastauksissaan. Lapset käyttäytyivät koulussa luonnollisesti, koska tutki-
mus kesti kaikkiaan kolme vuotta, joten lasten olisi ollut melko vaikeaa teeskennellä niin 
kauan. Kuitenkin mukana oloni opettajana ja koko koulukonteksti varmasti vaikuttivat 
lapsiin. Tämän asian tiedostaminen on tärkeää, mutta se ei muuta tutkimustuloksia, koska 
halusinkin tutkia lapsia koulukontekstissa. 

Tutkimusaineistojen luotettavuutta lisää niiden runsas luonnollisuus osana koulutyön 
arviointia. Testaamistilanteet sulautuivat muuhun koulutyöhön, eivätkä ne rasittaneet lap-
sia koulutyön arvioinnin lisäksi. Niin menetellen lapsilla oli mahdollisuus stressittömästi 
antaa tietoa osaamisestaan, ajatuksistaan tai kokemuksistaan. Tiedollisen osaamisen arvi-
oinnissa lapsi sai myös itse tietää, mitä hän sillä hetkellä osasi. En tarkoituksellisesti 
mitannut lasten tiedollisia oppimissaavutuksia tehokkailla standardisoiduilla mittareilla, 
koska halusin nähdä, miten koulussa tehty lasten oppimisen arviointi oppikirjan materiaa-
leilla soveltui vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun korostamaan lasten yksilöllisen 
oppimisen edistymisen seuraamiseen.  

Äidinkielen arvioinnissa ei ilmennyt muita vaikeuksia kuin se, että kaikkien lasten täy-
dellistä oppimisaikataulua ei saatu mitattua, koska arviointivälit olivat liian pitkiä. Lasten 
äidinkielen arvioimista olisi siis pitänyt tehdä useammin, jotta olisi ollut mahdollista seu-
rata muutaman lapsen yksilöllistä etenemistä äidinkielen parin tavoitteen osalta.  

Matematiikan arviointi osoittautui ongelmallisemmaksi kuin äidinkielen arviointi. 
Tulokset osoittivat, että kouluarvioinnin matematiikan kokeissa lapsi tarvitsi motivaa-
tiota, keskittymiskykyä ja motorisia taitoja, jotta hän kykeni näyttämään osaamisensa. 
Osa lapsista olisi voinut osoittaa matematiikan osaamisensa aikaisemmin, jos matematii-
kan kokeet olisivat soveltuneet lapsille paremmin lähinnä esiluokan ja ensimmäisen luo-
kan aikana. Kuitenkin matematiikan oppimisen osalta kouluarvioinnillakin oli mahdol-
lista osoittaa lasten selvät oppimiserot matematiikassa, kun oli mahdollista tukeutua las-
ten ja vanhempien mielipiteisiin sekä opettajien havaintoihin. Toisaalta matematiikan 
koulukokeiden käyttöä tutkimuksessa puoltaa se, että niin menetellen oli mahdollista pal-
jastaa niiden soveltumattomuus esioppilaiden ja myös joidenkin ensimmäisen luokan 
oppilaiden testaukseen. On muistettava, että opettajan pitäisi vuosiluokkiin sitomatto-
massa opiskelussa kyetä seuraamaan kaikkien lasten tiedollista edistymistä yhdistetyssä 
esi- ja alkuopetuksessa.  

Tutkimusprosessin aikana huolehdin eettisestä vastuustani. Siitä on osoituksena 
esimerkiksi hienotunteisuus ja pidättäytyminen esiluokkalaisten runsaasta testaamisesta 
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esiluokan aikana. Tutkimusaineistoissa olen käyttänyt lapsilla peitenimiä, en ole kertonut 
tutkimuksen toteutuksen tarkkoja vuosilukuja enkä koulun nimeä tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden anonymiteetin suojelemiseksi. Suhtauduin myös kriittisesti 
erilaisiin tiedonlähteisiin. Olen rehellisesti pyrkinyt tuomaan esille aineistoja koskevaa 
arviointia tutkimusprosessissa. Tutkimustuloksissa otan esimerkiksi esille erään lapsen 
ahdistumisen esiluokan aikana juuri kokeiden takia. Pohdin pelkän tavallisen 
kouluarvioinnin kyvykkyyttä lasten todellisen osaamistason mittaamisessa.  

Erilaiset aineistonkeruumenetelmät olen yrittänyt esitellä mahdollisimman tarkasti ja 
liittänyt vielä täydennykseksi asianmukaisia liitetiedostoja. Olen myös kertonut, että 
aineistosta puuttuvat yhden lapsen minäkuvamittari ja erään lapsen vanhempien arviointi 
lapsen koulunkäynnistä ja kehittämishankkeesta toisen kouluvuoden lopulla. Näiden 
puuttumisen vaikutusta on vaikea arvioida. Toisaalta tutkimukseni aineistonkeruu oli 
monipuolinen, joten se saattoi kompensoida puuttuvia tietoja. Luotettavuuden tarkastami-
seksi kehittämishankkeessa mukana olleet opettajat lukivat ja kommentoivat kehittämis-
hankkeen toteutusprosessin kuvauksen ja lastentarhanopettaja myös lasten kuvaukset 
aivan kuten Lincoln & Guba (1985, 350-351) ovat kehottaneet tekemään (member 
checking). Kaikki olivat yksimieleisiä siitä, että tekstini piti paikkansa ja antoivat vain 
joitakin pieniä lisäysehdotuksia. Lapsille tai heidän vanhemmilleen en antanut aineistoa 
luettavaksi, koska vanhemmat eivät olleet kiinteästi mukana päivittäisessä toiminnassa, 
josta kehittämishankkeen toteutusprosessi ja lasten kuvaukset kertoivat. Lasten itsensä 
tuottama aineisto oli niin vähäisessä osassa tutkimusaineistossa, etten nähnyt tarpeelli-
seksi sen tarkistuttamista lapsilla.  

8.5  Tutkimustulosten arviointi 

Koska korostan tutkimukseni prosessinomaisuutta, en käytä tässä kohdassa Laurin (1997, 
121) jaottelussa esiintyviä sanoja ”tutkimuksen lopputulokset”, vaan puhun 
tutkimustuloksista. Tutkimuksen tuloksen on vastattava hyvin tutkimuskohdetta ja tutki-
mukselle asetettuja päämääriä (Varto 1996, 103).  

Tapaustutkimuksen voidaan olettaa tuottavan uusia käsitteellistämisen tapoja, jotka 
toimivat analyyttisinä ajattelun välineinä myös muissa vastaavanlaisissa konteksteissa ja 
siten niillä voi olla siirrettävyysarvoa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163-165). Pyrin 
pohtimaan tulosten samanlaisuutta, erilaisuutta tai ristiriitaisuutta teorioiden ja aikaisem-
pien tutkimustulosten kanssa luvuissa 6 ja 9. Toimintatutkimuksessa on mietittävä, anta-
vatko tulokset luotettavaa tietoa kehittämishankkeen tavoitteiden ja käytänteiden 
sovelluksesta käytäntöön. (Lauri 1997, 121.) Olen arvioinut kehittämishanketta, esittänyt 
uusia näkökulmia ja perustellut niitä tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 
avulla. Koska kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, sen tuloksia täytyy nos-
taa pohdittavaksi tai selitettäväksi, mikä on eräänlainen yleistys (Alasuutari 1993, 213). 
Yleistäminen on siis tässä tutkimuksessa lähinnä uusien näkökulmien esiintuomista ja 
niiden perustelua (Moberg & Tuunainen 1989, 117).  

Totuus voi olla uusi onnistunut käytäntö. Siihen liittyy kuitenkin ongelma siitä, mitä 
pidetään onnistuneena käytäntönä. (Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 118-120.) 
Onnistuneen käytännön määritteleminen ei ole helppoa. Aaltola ja Syrjälä (1999, 18) 
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määrittelevät toimintatutkimuksen olevan jatkuva kehittämisprosessi, joka tähtää asioiden 
muuttamiseen entistä paremmaksi. He pitävät toimintatutkimuksen lopputuloksena uu-
della tavalla ymmärrettyä prosessia eikä jotain parempaa toimintatapaa, käytäntöä. Myös 
Kalliola (1996, 59) määrittelee toimintatutkimusta parempaan pyrkimisenä. Tällöin 
toimintatutkimuksen tavoitteena voidaan nähdä olevan muutos parempaan. Tutkimukseni 
tavoitteena oli juuri saada parempi ymmärrys käytänteistä, jotka edistäisivät lasten oppi-
mista ja kehittymistä paremmin kuin traditionaaliset tapamme. Uuden ymmärryksen jäl-
keen käytänteitä voidaan edelleen kehittää, arvioida ja muokata. Käsillä oleva tutkimuk-
seni on yksi osa tätä prosessia. En kuitenkaan pidä mahdollisena esittää yksityiskohtai-
sesti uutta parempaa käytäntöä, koska se riippuu mm. mukana olevista toimijoista ja lap-
sista. Esitän erilaisia oppimisprosessiin liittyviä onnistumisia ja ongelmia, joita 
kehittämishankkeen aikana ilmeni, joista ammattilaiset voivat niin halutessaan tehdä 
omat johtopäätöksensä omiin konteksteihinsa soveltaen. 

Tutkiminen oli ajoittain erittäin raskasta siitä syystä, että joutui opettajan roolissa 
näkemään omaa toimintaansa ja käsityksiään suhteessa tutkimuksen teoriaan. Omien 
puutteiden myöntäminen ei ollut helppoa. Tutkimustulosten luotettavuutta voi nostaa tieto 
siitä, että sain tulokseksi myös omien aikaisempien käsitysteni vastaisia tuloksia. Minä 
esimerkiksi olin kehittämishankkeen aikana vahvasti tasoryhmien järjestämisen kannalla. 
Kuitenkin juuri tasoryhmien käyttö osoittautui yhdeksi kehittämishankkeen tulokselli-
suutta heikentäväksi tekijäksi. Sain siis tuloksia, joita en olisi olettanut tai halunnut saa-
vani. Tämä esimerkki osoittaa minun ainakin siltä osin onnistuneen paljastamaan kehittä-
mishankkeen kätketyn merkityksen ja laajentamaan ymmärrystäni kehittämishankkeesta. 

 Tutkimuksen luotettavuuden kannalta jää kuitenkin vielä ongelmaksi se, kenen kan-
nalta kehittämisprosessin onnistumista ja ongelmia tarkastellaan. Tässä tutkimuksessa 
hahmotin koulun yhteiskunnan palvelulaitokseksi. Siksi esi- ja alkuopetusta oli arvioitava 
lähinnä sen asiakkaiden eli lasten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta. Selvitin lasten 
oppimisen mahdollisuuksia toteutetussa kehittämishankkeessa. Korostin myös lasten 
oikeutta saada äänensä kuuluviin, koska otin tutkimukseen heidän mielipiteitään ja nostin 
heihin kohdistuvat tavoitteet keskeisiksi. Kehittämishankkeen onnistuneisuuden arvioin-
tia tuki myös henkilökunnan näkemykset, mutta oleellisinta ei ollut se, millainen työsken-
tely olisi toimivinta opettajan kannalta, vaan miten lasta koskeviin tavoitteisiin päästiin. 
Kuitenkin arvioinnissa oli tärkeää säilyttää kokonaiskuva kehittämishankkeesta. Lasten 
oppimisen viitoittamaa onnistunutta toimintaa ei voi pitää erityisen onnistuneena, jos se 
henkilökunnan työn kannalta vaatisi mahdottomia. 



9 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa arvioin yhdistettyä esi- ja alkuopetusta kehittämishankkeessa, jossa 
tärkeimpinä tavoitteina olivat lasten yksilöllisyyden korostaminen ja sosiaalinen kasvu. 
Määrittelin yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnat-
tuna palveluna, joka tarjoaa lapsille mahdollisimman hyvää kasvatusta ja koulutusta. Kas-
vatuksen ja koulutuksen arvioiminen on ongelmallista siksi, että ei tiedetä minkälaiseen 
yhteiskuntaan kasvatuksella ja koulutuksella pitäisi pyrkiä ja millaisten arvojen mukaan 
pitäisi arvioida (Raivola 1997, 35).  

Koulutuksen päätehtävänä voidaan pitää ihmisyyteen kasvattamista (Peltonen 2002). 
Koulukasvatuksessa on vähitellen siirrytty yhteiskunnan arvoihin sopeuttamisesta lapsen 
yksilöllisen kehityksen tukemiseen (Launonen 2000). Suomalaiset luokanopettajat pitävät 
koulujen tehtävänä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista (Oksanen 2003). Lisäksi 
nykyistä koulua on luonnehdittu markkinahenkiseksi ja tulostavoitteiseksi, jolloin on 
vaara unohtaa inhimillisen kasvun vaatima aika ja rauha (Oravakangas 2005). Millaista 
on siis hyvin toteutettu yhdistetty esi- ja alkuopetus koulussa? 

Esiopetuksen toteuttaminen koulussa herätti tämän tutkimuksen kohteena olevassa ke-
hittämishankkeessa ennakkoluuloja ja vastustavia asenteita. Epäiltiin olevan mahdotonta 
toteuttaa kuusivuotiaille lapsille sopivaa esiopetusta koulussa ja ajateltiin koulun toimin-
nan kärsivän esioppilaiden tulosta kouluun. Pelättiin esiopetuksen olevan liian koulu-
maista ja alkuopetuksen taas liian leikinomaista yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa, jol-
loin kukaan lapsista ei pääsisi vaadittuihin tavoitteisiin. Miten esi- ja alkuopetuksen 
yhdistäminen onnistuisi? 

Tutkimustulokset nostivat esille monia esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen etuja, mutta 
toivat myös uutta mietittävää ja tutkittavaa. Seuraavaksi tarkastelen tämän tutkimuksen 
tärkeimpiä tuloksia ja niiden hyödyntämistä. Esitän, mitä etuja ja haasteita esi- ja 
alkuopetuksen yhdistäminen kehittämishankkeen perusteella tuotti. Osoitan myös esiin 
tulleita jatkotutkimusaiheita.  
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9.1  Esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen edut 

Esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen suurena ongelmana pidetään varhais- ja 
koulukasvatuksen eroja. Härkösen (2002) mielestä koulut toimivat kouluopetuksen 
periaatteiden mukaisesti, kun taas päiväkodissa annettavassa esiopetuksessa noudatetaan 
varhaiskasvatuksen periaatteita. Hän pitää merkittävänä niiden pedagogista ja didaktista 
eroa. Myös Brotherus (2004) toteaa instituution vaikutuksen esiopetuksen 
toimintakulttuuriin olevan suuri. Päiväkoti- ja koulukulttuurien eroilla on todettu olevan 
vaikutusta nimenomaan lapsen koulunaloitusvaiheeseen (Kess 2001; Margetts 2002, 
105). Margetts (2002, 105) on todennut, että lasten esiopetuksesta kouluun siirtymisen ja 
sopeutumisen vaikeutena ovat erot lasten kehittymisessä ja kokemuksissa. 

Tulosten mukaan esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen etuja olivat: 

− esi- ja alkuopetuksen lähentyminen, 
− lasten yksilöllisten oppimiserojen huomioiminen, 
− lasten oppimisen jatkuvuus ja joustavuus, 
− lasten ja heidän vanhempansa aktiivinen rooli.  

9.1.1  Esi- ja alkuopetuksen lähentyminen 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ero esi- ja alkuopetuksen välillä ei kehittämishank-
keessa tuntunut suurelta. Lapset käyttivät samaa oppimisympäristöä sekä esi- että 
alkuopetuksen aikana. He tutustuivat jo esiopetuksen aikana koulun tiloihin ja tapoihin 
sekä koulussa toimiviin aikuisiin ja lapsiin. Siirtyminen esiopetuksesta ensimmäiselle 
luokalle koettiin helpoksi. Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen raja ei ollut selvä. Kou-
lun tutun henkilökunnan ja kavereiden tuoma turva esioppilaan siirtymisessä kouluun on 
yhteneväinen alakoulusta yläkouluun siirtyvien suomalaisten nuorten näkemyksiin. Myös 
he kokivat sosiaaliset suhteet opettajiin ja vertaisryhmään tärkeimmiksi selviytymistä 
edistäviksi tekijöiksi (Pietarinen 1999). Lemerise, Harper ja Howes (1998, 199) ovat 
todenneet, että esiopetuksessa pitäisi auttaa lapsia kehittämään sosiaalisia taitoja toisten 
lasten kanssa toimimisessa. Silloin heillä on paremmat mahdollisuudet sopeutua kouluun 
ja luoda kaverisuhteita. Kehittämishankkeessa sosiaalisen kasvun painottaminen saattoi 
osaltaan vaikuttaa lasten kykyihin sopeutua kouluun.  

Brotheruksen (2004) mukaan yhteistä sekä päiväkodin että koulun esiopetukselle oli 
hänen tutkimuksessaan ohjatun toiminnan opettajajohtoisuus. Kuitenkin päiväkodin 
toiminnassa korostuivat hänen mukaansa arjen toiminnat, ja vapaalle toiminnalle oli omi-
naista toimintojen hetkellisyys ja katkonaisuus. Koulun toimintakulttuuria taas leimasi 
esioppilaiden opiskelu, jossa korostui oppiaineiden opetus. Brotheruksen tulosten perus-
teella on ymmärrettävää, että koulussa annettavasta esiopetuksesta saattaa lasten olla hel-
pompi siirtyä ensimmäiselle luokalle perusopetukseen, koska silloin ero esi- ja 
alkuopetuksen välillä ei ole suuri. Suomalaisen opettajajohtoisen opetuksen on todettu 
PISA-tutkimuksissa (Kupari, Välijärvi, Linnakylä, Reinikainen, Brunell, Leino, 
Sulkunen, Törnroos, Malin & Puhakka 2004; Välijärvi & Linnakylä 2002) tuottavan hy-
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viä oppimistuloksia. Mietittäväksi kuitenkin jää, onko ”koulumainen” ja opettajajohtoi-
nen esiopetus laadukasta.  

Kehittämishankkeessa toteutettua esiopetusta ei tulosten mukaan pidetty varhennet-
tuna koulunaloittamisena niin kuin Brotherus (2004) kuvaa omassa tutkimuksessaan kou-
lussa toteutettua esiopetusta. Tässä tutkimuksessa lapset ja heidän vanhempansa olivat 
tyytyväisiä toteutettuun esiopetukseen. Lasten yksittäiset ongelmat kuten stressaantunei-
suus matematiikan opiskelussa tai vaikeudet toimintaan osallistumisessa ja esiopetukseen 
lähtemisessä eivät vanhemmista tuntuneet johtuvan toteutetusta esiopetuksesta, vaan las-
ten ja perheiden henkilökohtaisista syistä. Ero esiopetuksen ja koulun toiminnan välillä 
oli selvä ajoittaisista yhteisistä ryhmittelyistä huolimatta. Myös lapset itse tunsivat 
aloittavansa koulun vasta ensimmäisellä luokalla. He ihannoivat koululaisia, odottivat 
pääsevänsä kouluun ja olivat ensimmäisellä luokalla mielestään ”oikeita” koululaisia.  

Esiopettajan ammattitaito oli avainasemassa varmistamassa laadukasta esiopetusta. 
Lastentarhanopettajan mukanaolo koulussa ja esioppilaiden jaotteleminen omaksi perus-
ryhmäkseen olivat takaamassa toiminnan eroamisen ”koulumaisesta” toiminnasta. 
Lastentarhanopettajalla oli koulutusta ja työkokemusta esiopetusikäisten ohjaamisesta 
eikä hän kokenut lasten ohjausta hankalaksi yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa. Luokan-
opettajat sen sijaan kokivat ryhmän, jossa esioppilaat olivat mukana, ohjauksen vaikeam-
maksi, mikä osoittaa heidän ammattitaidossaan olleen puutteita esiopetusikäisten 
ohjaamisessa. Luokanopettajat kuitenkin näkivät lastentarhanopettajan työskentelyä 
esioppilaiden kanssa, joten he ehkä kykenivät omaksumaan itselleen hänen käyttämäänsä 
pedagogiikkaa. Kehittämishankkeessa siis sekoittui sekä varhaiskasvatus että kouluope-
tus. 

Luokanopettajat halusivat rajata alkuopetuksen yhteisiä tunteja esioppilaiden kanssa 
yhteen tuntiin päivässä, koska kokivat alkuopetuksen oppilaiden opetuksen jäävän muu-
ten liian vähäiseksi. He eivät siis nähneet mahdolliseksi täysin yhdistää opetusta alkuope-
tuksen ja esiopetuksen kanssa. Lastentarhanopettajan tärkeys yhdistetylle esi- ja 
alkuopetukselle kehittämishankkeessa kyseenalaistaa luokanopettajien kykyä ohjata 
alkuopetuksen yhdysluokassaan kokopäiväisesti luokassaan olevia esioppilaita. Luokan-
opettajien koulutus esiopetuksen toteuttamiseen lienee välttämätöntä.  

Koska esi- ja alkuopetus saatiin kehittämishankkeessa joustavasti yhdistettyä toisiinsa, 
pitäisi tutkia, vaikeutuiko vastaavasti sopeutuminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
kehittämishankkeen kaltaisessa esi- ja alkuopetuksen toteutuksessa. Tämän tutkimuksen 
aineiston perusteella ei tarkasti pysty määrittelemään sopeutumista varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen, koska se ei varsinaisesti ollut tutkimuksen kohteena. Kehittämishank-
keessa oli kuitenkin nähtävissä lapsen esiopetukseen jäämisen ja äidistä eroamisen vaike-
utta alkusyksystä, mutta sitä ei esiintynyt kauan. Myös säännöllisen esiopetuksessa 
käymisen ongelma esiintyi yhdellä lapsella.  

9.1.2  Lasten yksilöllisten oppimiserojen huomioiminen 

Kehittämishankkeessa käytettiin esi- ja alkuopetuksen yhdistämisessä vuosiluokkiin sito-
matonta opiskelua. Vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta tehdyt tutkimukset antavat 
ristiriitaista tietoa siitä, miten vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun soveltaminen vaikut-
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taa lasten tiedollisiin oppimissaavutuksiin (ks. 3.3.1). Tulokset osoittivat lasten oppivan 
tietoja ja taitoja sekä eri aikaan että eri tahdissa. Kun vertailin kehittämishankkeessa las-
ten oppimissaavutuksien aikatauluja toisiinsa, olivat erot ajallisesti suuret sekä äidinkie-
lessä että varsinkin matematiikassa. Esioppilaat osoittivat innokkuutta tiedolliseen 
oppimiseen, jopa niin paljon, että he kilpailivat toistensa kanssa. Muutamat lapsista 
saavuttivat ensimmäiselle luokalle suunnattuja tiedollisia tavoitteita jo esiluokan aikana. 
Alkuopetuksessa tiedollisen oppimisen edistyminen oli osalla vielä selvästi edellä kunnan 
opetussuunnitelman ehdottamaa aikataulua, mutta osalla lapsista tiedollinen oppiminen 
alkoi vaikeutua eivätkä kaikki alkuopetuksen oppilaat saavuttaneet aivan kaikkia 
alkuopetuksen tavoitteita. Tavoitteet saavutettiin kuitenkin niin hyvin, että kaikki lapset 
kykenivät jatkamaan kolmannelle luokalle.  

Tulokset näyttivät, etteivät lapset voi opiskella samaa asiaa yhteisten oppimistavoittei-
den mukaisesti kaikki yhtä aikaa, vaan tarvitaan lasten henkilökohtaisia tavoitteita ja 
yksilöllisempää ohjausta, joita kehittämishankkeessa käytettiin. Perinteisesti esi- ja perus-
opetuksessa käytetyt koko lapsiryhmän opetustuokiot soveltuvat siis harvoin esi- ja al-
kuopetukseen.  

Kananoja (1999, 204) on saanut edellä esitetyn kaltaisia tuloksia. Hän totesi lasten 
suoritustasojen väliset erot kaikilla äidinkielen ja matematiikan osa-alueilla olleen yksis-
tään ensimmäisellä luokalla niin suuria, että ääriryhmät eivät olleet missään kouluvuoden 
vaiheessa eivätkä millään alueella tilanteessa, jossa opittava asia olisi ollut yhteinen. Jos 
opetusta ei olisi eriytetty, lähes puolet luokan lapsista ei olisi saanut omaa tasoaan vastaa-
via oppimiskokemuksia. Käytäntöön se aiheutti monia didaktisia ongelmia. Sekä 
ryhmätunnit että tukiopetus oli Kananojan mukaan mitoitettu huomattavasti vähäisem-
mäksi. Lisäksi erityiset tukitoimet kohdistuivat vain suurimman avun tarpeessa oleviin 
lapsiin. Myös oppilashuolto ja erityisopetuspalvelut jäivät Kananojan tutkimassa kou-
lussa riittämättömiksi. Lerkkanen (2003) tutki lasten lukutaidon kehittymisrytmiä ja huo-
masi siinä tämän tutkimuksen tapaan suurta vaihtelua. Hänestä on huolestuttavaa, että 
vielä toisen luokan lopussa lähes puolella oppilaista oli ongelmia luetun ymmärtämisessä. 

Lasten sosiaaliset taidot ja työskentelytaidot olivat tärkeässä asemassa esi- ja 
alkuopetuksessa olevien lasten oppimisessa. Vanhemmat korostivat sosiaalisia tavoitteita 
esiopetuksessa ja pitivät niitä tärkeinä myös alkuopetuksessa. Lasten sosiaalisissa tai-
doissa ja työskentelytaidoissa oli kehittämishankkeessa tulosten mukaan suuria eroja. 
Lasten sosiaaliset taidot ja työskentelytaidot kehittyivät paljon esi- ja alkuopetuksen ai-
kana. Lasten turvallisuuden tunteen pääasiallinen säilyminen koettiin oma opettaja-
systeemin ja oman perusryhmän ansioiksi. Tulosten mukaan kavereiden olemassa olo oli 
lapsen oppimiselle ja koulussa viihtymiselle erittäin tärkeää. Myös Vinterek (2001; 2003) 
ja Saukkonen (2003) ovat todenneet kavereiden suuren merkityksen lasten oppimisessa.  

Tämän tutkimuksen pohjalta ei voi tietää edistikö esiopetuksen järjestäminen koulussa 
esioppilaiden oppimista enemmän kuin, jos esiopetus olisi järjestetty päiväkodissa. On 
myös mahdotonta tietää, miten alkuopetuksessa olevien lasten oppimiseen yhdistetty esi- 
ja alkuopetus vaikutti. Vertaileva tutkimus näistä aiheista olisi mielenkiintoista. Erittäin 
tarpeellista olisi vertailla suomalaisissa vuosiluokkiin sitomattomissa sovelluksissa 
saavutettuja oppimistuloksia päiväkodin esiopetukseen ja luokkasidonnaisessa 
alkuopetuksessa saavutettuihin oppimistuloksiin.  

Sekä tämän tutkimuksen että edellä esitettyjen muiden tutkijoiden saamat tulokset las-
ten yksilöllisen oppimisen eroista osoittavat esi- ja alkuopetuksen opetusjärjestelyjen 
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tarvitsevan muutosta, joita tässä tutkimuksessa haettiin. Esi- ja alkuopetuksen yhdistämi-
sen avulla on mahdollista yksilöllistää annettua opetusta lapsille sopivammaksi. Koska 
lasten oppimiserot ovat suuret, tämän tutkimuksen kohteena olevassa kehittämishank-
keessa toteutettu yksilöllisen oppimisen tiedostaminen ja tukeminen ovat erittäin tärkeitä 
kehittämisen aiheita. Lisäksi esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimismotivaation 
syntymiseen ja ylläpitämiseen liittyvät tekijät vaativat vielä paljon tutkimista (Järvelä & 
Niemivirta 1997), jotta lasten yksilöllisen oppimisen tukemista kyetään parantamaan. 
Lasten yksilöllisen oppimisen tukemisen ongelmia pohdin vielä esi- ja alkuopetuksen 
yhdistämisen haasteita tarkastellessani.  

9.1.3  Lasten oppimisen jatkuvuus ja joustavuus 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu toi kehittämishankkeeseen myös jatkuvan ja joustavan 
oppimisen. Esi- ja alkuopetuksen yhdistämistä puoltaa kehittämishankkeesta saatujen 
tulosten perusteella lasten jatkuvan ja joustavan oppimisen takaaminen. Kehittämishank-
keen opetusjärjestelyt mahdollistivat lasten oppimisen tukemisen, niin että he halutessaan 
saivat esiopetuksessa edetä oppimisessaan omien kykyjensä mukaan jo ensimmäisen luo-
kan oppiainekseen. Lapset pystyivät myös jatkamaan oppimistaan ensimmäisellä luokalla 
siitä, mihin olivat esiopetuksessa päässeet, koska henkilökunta ja lapset olivat puolin ja 
toisin tuttuja. Esi- ja alkuopetuksen yhdistymisen avulla oli mahdollisuus saavuttaa 
esiopetuksen ja perusopetuksen johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jota esiopetuksen 
(2000, 7) ja perusopetuksen (2004, 6) opetussuunnitelman perusteissa kaivataan. 

Lapsen yksilöllisen oppimisen tiedostaminen oli oleellista hänen oppimisensa 
jatkuvuuden ja joustavuuden tukemisessa. Tutkimustulokset antoivat viitteitä toiminnasta, 
joka tuki lapsen yksilöllisen oppimisen etenemisen seuraamisessa (ks. 6.6.2). Kuitenkin 
jäi paljon avoimia kysymyksiä siitä, miten lasta voitaisiin tukea yksilöllisesti.  

Tulosten mukaan kehittämishankkeessa annettu perusopetus kykeni mukautumaan eri-
laisten lasten vastaanottamiseen. Kehittämishankkeessa saatiin alkuopetuksessa aikaan 
salliva ilmapiiri oppia asioita eri tahdissa. Silloin sekä lasten että aikuisten oli helppo 
hyväksyä tosiasia, että eri lapset tarvitsivat eri ajan saman asian oppimiseen. Myös sama 
lapsi saattoi oppia joitakin asioita nopeasti ja toiset asiat olivat taas hänelle hitaampia 
oppia.  

Päätös lapsen koulun aloittamisen oikeasta ajankohdasta on erittäin vaikea, koska las-
ten oppiminen etenee eri osa-alueilla epätasaisesti. Koulutuksen riittävä joustavuus pois-
taa lapsen koululykkäyksen tarpeen. Jos lapsi tarvitsee enemmän aikaa jonkin asian 
oppimiseen esiopetuksessa, hän voi kuitenkin oppia jo muita asioita aikaisemmin perus-
opetuksessa. Lapsi saa oppia omassa tahdissaan eikä hänen luokkatasoaan välttämättä 
tarvitse määritellä tarkasti. Koululykkäyksen poistaminen antaa lapselle enemmän aikaa 
perusopetuksessa opetella vaikeita asioita, kun varhais- ja koulukasvatuksen välinen raja 
ei ole niin jyrkkä. Siten poistuu ongelma, jossa koululykätyn lapsen on kouluun tulles-
saan pakko kahdessa vuodessa saavuttaa alkuopetuksen tavoitteet hallitakseen välineet 
perusopetuksessa tapahtuvaa työskentelyä ja oppimista varten. Näitä välineitä ovat luku- 
ja kirjoitustaito, matemaattiset valmiudet sekä oppimis- ja työskentelytaidot. Vasta sitten 
lapsi kykenee siirtymään kolmannelle luokalle. Jos koululykätty ei vuosiluokkiin sido-
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tussa järjestelmässä näitä taitoja saavuta toisen luokan loppuun mennessä, ainoa vaihto-
ehto on erityisopetuksen pienluokkaan (ent. mukautettu opetus) siirtäminen, sillä lasta ei 
yleensä jätetä kahta vuotta ikäluokastaan jälkeen. 

Oppimisen jatkuvuuden ja joustavuuden parantuminen esi- ja alkuopetuksessa on yksi 
ratkaisu ongelmaan, jossa mietitään tietylle lapselle sopivaa koulumuotoa. On vaikea 
tietää ja ennustaa, mikä on kullekin lapselle parasta. Tiiviimpi yhteistyö esi- ja 
alkuopetuksen välillä auttaa ajoissa yhdessä päättämään lapsen mahdollisesta sijoittami-
sesta oikeaan koulumuotoon. Yleensä juuri esi- ja alkuopetuksen aikana päätetään lasten 
kyvykkyys tai kyvyttömyys selviytyä ”normaaliopetusta” antavassa koulussa.  

9.1.4  Lasten ja heidän vanhempansa aktiivinen rooli  

Lasten oppiminen näyttäytyi tuloksissa vahvasti sosiaalisena tapahtumana, jossa olivat 
mukana lapsen ja koulunhenkilökunnan lisäksi lapsen vanhemmat, vertaiset ja välillä 
myös hoitajat. Koulun henkilökunnan yhteistoiminta lapsen ja hänen vanhempiensa 
kanssa oli kehittämishankkeessa erittäin tärkeää esi- ja alkuopetuksen antaman sosiaali-
sen kasvatuksen ja tiedollisen oppimisen onnistumiseksi. Vanhempien asiantuntijuus hyö-
dynnettiin lastensa ”tulkkeina” oppimisen tukemisessa. Yhteistoiminta oli tiiviimpää kuin 
mihin oli aikaisemmin kodin ja koulun yhteistyössä totuttu. Henkilökunnan 
vuorovaikutustaidot olivat tärkeitä. Henkilökunnan oli toimittava yhteistoiminnassa 
lasten, vanhempien ja toisten henkilökuntaan kuuluvien kanssa rakentavasti. Henkilö-
kunta ja vanhemmat tukivat toisiaan kasvatustyössä. Tulokset paljastivat lasten ja heidän 
äitiensä välisiä kasvatuksellisia ongelmia ja käytäntöjä, joiden olemassaolo heijastui 
koulutyöhön.  

Vanhempien kasvatuskäsitysten tunteminen ja ymmärtäminen voivat parantaa 
ammattilaisten työtä perheiden erilaisuuden huomioimisessa ja tukea kasvatuskump-
panuutta (Tiilikka 2005). Opettajien tehtävänä on kuunnella vanhempien kokemuksia 
oman lapsensa kanssa toimimisesta ja jakaa arkiset kokemukset, jotta vanhempien 
asiantuntijuus toteutuu (Kovanen 2004). Perhe tulisi nähdä systeemisenä kokonaisuutena, 
jossa lapsi ja hänen vanhempansa toiminnallaan vaikuttavat toisiinsa. Kun vanhemmille 
sekä tarjotaan apua kasvatuskysymyksissä että tuetaan vanhempien omaa hyvinvointia, 
johtaa se koko perhesysteemin kannalta myönteisiin seurauksiin. (Aunola 2001.) Tuomi 
(2001) on kehittänyt kouluun ns. ihmisarvomallin, jonka avulla voidaan saavuttaa luok-
kaan hyvä ilmapiiri. Mallissa opetetaan lapsille neuvottelutaitoja ja odotetaan opettajan ja 
vanhempien kasvatuskumppanuutta. Kasvatuskumppanuuteen pyrittiin Tuomen 
tutkimuksessa perheilloilla, johon kokoontuivat opettaja ja kaikkien oppilaiden perheet. 

Tulosten mukaan lapsen aktiivinen osallistuminen omaan oppimiseensa korostui. 
Kehittämishankkeessa lapset olivat aktiivisesti mukana oman oppimisen suunnittelussa ja 
arvioinnissa. Lapsen oman oppimisen tiedostaminen auttoi heitä pyrkimään kohti tavoit-
teita. Lapsen, hänen vanhempansa ja koulun henkilökunnan yhteistoiminnassa lapsi oli 
avainasemassa aloitteentekijänä, jonka huomioiminen oli tärkeää onnistuneen jatkon kan-
nalta. Lasta koskevassa keskustelutilanteessa lapsen pitäisi saada itse puhua ja häntä pi-
täisi kuunnella. Seikkulan (2000) tutkimuksessa vanhemmat puhuivat lapsen puolesta, 
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vaikka lapsi oli läsnä. Lisäksi vanhemmat eivät puhutelleet lasta suoraan toisin kuin 
opettajat.  

Tulokset osoittivat äitien olevan aktiivisemmin mukana kodin ja koulun yhteistoimin-
nassa kuin isien. Torkkelin (2001) tutkimuksessa isät kokivat tärkeäksi osallistua koulutu-
lokkaan koulunkäynnin tukemiseen, mutta käytännössä kuitenkin äiti oli päävastuussa 
lapsen koulunkäynnin tukemisessa. Siniharjun (2003) tutkimuksen mukaan opettajat pitä-
vät tärkeinä vanhempien osallistumista lastensa oppimisen ohjaukseen, mutta vanhem-
pien ajanpuute on suurin este kodin ja koulun yhteistyölle.  

9.2  Esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen haasteet 

Kehittämishankkeessa yhdistetty esi- ja alkuopetus saavutti useita etuja mutta aiheutti 
myös monenlaisia haasteita. Olen tuloksissa kertonut niistä ongelmista, joita kehittämis-
hankkeessa kyettiin ajan kuluessa lieventämään tai poistamaan. Seuraavaksi pohdin tulos-
ten esiintuomia ongelmia esi- ja alkuopetuksen yhdistämisessä, joita kehittämishank-
keessa ei pystytty ratkaisemaan. 

Tulosten mukaan esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen haasteita olivat: 

− tavoitteiden painottamisen ongelma, 
− lasten yksilöllisen tiedollisen oppimisen etenemismahdollisuudet, 
− opettajien toimenkuvan muutos, 
− yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen sopiva pedagogiikka, 
− lasten arvioinnin haasteellisuus. 

9.2.1  Tavoitteiden painottamisen ongelma 

Kehittämishankkeessa yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen tarkoituksena oli edistää lasten 
sosiaalista kasvua ja tiedollista oppimista. Tärkeää oli myös kehittää lapsissa myönteisiä 
asenteita ja tottumuksia myöhempää opiskelua varten (Hytönen 1997b, 437). Tämän 
tutkimuksen tulokset nostivat kuitenkin esiin ongelman siitä, miten sosiaalisia tavoitteita 
ja tiedollisen oppimisen tavoitteita pitäisi painottaa yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa.  

Suomessa ja muissa pohjoismaissa pidetään esiopetuksen tavoitteena ensisijaisesti lap-
sen sosiaalisten ja yksilöllisten taitojen kehittämistä. (Oppivelvollisuusiän alentamisen 
vaikutuksista 2001; Pulkkinen 1999.) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
mainitaan lapsen tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittäminen kouluun siirtymistä 
varten (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000). Peruskoululla on sekä kasva-
tus- että opetustehtävä. Peruskoulussa lapsella pitää olla mahdollista hankkia yleissivis-
tystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Sen lisäksi täytyy lapsen saada mahdollisuus 
monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Alkuopetuk-
sessa on erityisesti kehitettävä lapsen valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista 
varten. ( Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)  

Suomessa on yhdistetyissä esi- ja alkuopetuksen vuosiluokattomissa hankkeissa paino-
tettu esiopetuksessa sosiaalisten taitojen kasvua ja työskentelytapojen oppimista. On ha-
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luttu pehmentää lasten siirtymistä esiopetuksesta peruskouluun. Vasta toiselta sijalta 
löytyivät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. (Mehtäläinen 1997.)  

Tulosten mukaan esioppilaiden tiedollinen oppiminen eteni esiopetuksen aikana osalla 
lapsista opetussuunnitelmassa asetettuihin ensimmäisen luokan ja eräällä lapsella 
matematiikassa jopa yhteen toisen luokan tavoitteeseen asti. Siksi koulussa toteutetussa 
esiopetuksessa vaarana voi olla juuri tiedollisten tavoitteiden painottuminen koulutradi-
tion mukaisesti. Varsinkin, jos ainoastaan luokanopettaja on lasten ohjaajana esiopetuk-
sessa. Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa yksilöllisen etenemisen salliminen voi 
aiheuttaa ongelmia juuri tässä suhteessa. Pidän suurena vaarana lahjakkuudelle sokeutu-
mista, jolloin halutaan edistää lasta vain yksipuolisesti tietyssä oppiaineessa. Usein se voi 
johtaa koulussa tiedollisten aineiden painottamiseen taideaineiden kustannuksella. Lapsi 
itse, vanhemmat ja koulun henkilökunta voivat huomaamattaan kunnianhimoisesti arvos-
taa lahjakkuutta niin, että unohdetaan kiinnittää huomiota lapsen muihin alueisiin.  

Jo esi- ja alkuopetuksen yhdistämisen etuja käsittelevässä luvussa painotin sosiaalisten 
taitojen ja työskentelytaitojen tärkeyttä esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisessa. Tä-
män tutkimuksen tuloksissa lasten kuvauksissa oli selvästi havaittavissa tiedollisen 
oppimisen ja sosiaalisen kasvun kietoutuminen toisiinsa. Lasten käsitykset itsestään ja 
oppimisestaan ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa (Hautamäki, Arinen, Bergholm, 
Hautamäki, Kupiainen, Kuusela, Lehto, Niemivirta & Scheinin 1999, 149). Esi- ja al-
kuopetusvuodet ovat Hautamäen ja Hautamäen (1997, 337, 345-346) mukaan ratkaisevia, 
kun lapsi kehittää yleisempää käsitystä itsestään oppimistulosten aikaansaajana. Lapsi 
alkaa kyetä näkemään yhteyden tekemänsä tehtävän tuloksen ja oman kyvykkyytensä 
välillä 6-9 ikävuoden tienoilla. Leikeissä lapsi suuntautuu toimintaan eli prosessiin, mutta 
oppimistoiminnassa hän sen sijaan alkaa suuntautua toiminnan tulokseen. Lapsi joutuu 
esi- ja alkuopetuksessa yhä enemmän arvioimaan omaa toimintaansa ja suorituksiaan 
sekä vertaamaan niitä toisten lasten tuloksiin. Sosiaaliset vertailutilanteet vaikuttavat vah-
vasti lapsen koulumaisiin suorituksiin liittyvän minäkuvan muotoutumiseen. Lasta kuvaa 
lause: ”Olen mitä pystyn oppimaan suhteessa muihin” (Hautamäki & Hautamäki 1997, 
346). Lisäksi kouluviihtyvyydellä on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimistulok-
siin ja koulukiusaamisen kohteeksi joutuneilla taas oppimistulokset ovat heikompia 
(Niemi 2004). 

Edellä kerrottujen tulosten ja ajatusten valossa sosiaalisten tavoitteiden ja työskentely-
taitojen painottuminen ja sitä kautta oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen ovat tär-
keimpiä asioita esi- ja alkuopetuksessa. Sillä tavalla lapsen minäkuva kehittyy oppimista 
tukevaksi lähteeksi, josta lapsi ammentaa motivaatiota ja mahdollisuuksia tulevaan 
oppimiseensa. Aikuisten vastuulla on lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen, jotta lapsi 
otetaan huomioon kokonaisuutena eikä hän joudu kärsimään yhden osa-alueen tai muuta-
mien osa-alueitten painotuksesta oppimisen tukemisessa. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö 
lapset saisi oppia eri asioita eri ikäisinä tai että oppimista tulisi jotenkin rajoittaa. Kuiten-
kin lasten rajattoman yksilöllisen etenemisen tukeminen tuo uusia haasteita yhdistettyyn 
esi- ja alkuopetukseen. 
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9.2.2  Lasten yksilöllisen tiedollisen oppimisen etenemismahdollisuudet 

Tuloksissa esitetyt lasten erot sosiaalisissa taidoissa, työskentelytaidoissa ja tiedollisessa 
oppimisessa tulisi huomioida yhdistettyä esi- ja alkuopetusta suunniteltaessa ja tavoitteita 
asetettaessa. Lasten erilaisuus oppimisessa haastaa huomioimaan lasten suuret valmiudet 
oppimiseen. Malaty (1997) korostaa varhaiskasvatusikäisten lasten suurta ja erikoista 
oppimiskykyä. Hänen mukaansa jo viisivuotiaat lapset kykenevät omaksumaan esimer-
kiksi samanlaista matemaattista kasvatusta kuin suomalaisissa kouluissa annetaan seitse-
mänvuotiaille lapsille syyslukukaudella. Suomalaiset lapset voivat oppia lukemaan jo 4-
6-vuotiaina (Karvonen 2005). Lasten lukutaidon kehitys on erittäin nopeaa, koska suo-
men kielen kirjoitusjärjestelmä on hyvin johdonmukainen. Lapsi oppii lukutaidon 
oivalluksenomaisesti, nopeana harppauksena. (Aro 2004.) 

Onko siis Suomessa syytä kehittää lasten tiedollisen oppimisen edellytyksiä esi- ja al-
kuopetuksessa vai ei? Tämän tutkimuksen tuloksissa todettiin, että lapset oppivat 
ensimmäisen luokan tiedollisia tavoitteita jo esiopetuksen aikana, joten heillä oli 
motivaatiota ja valmiuksia tiedolliseen oppimiseen. Toisaalta yksi lapsi ahdistui tiedolli-
sesta opetuksesta esiopetuksessa, joten tiedollisen opetuksen toteuttaminen on esiopetuk-
sessa vaativaa. Kaikkien lasten tiedollisen oppimisen varhentaminen ei siis tulosten mu-
kaan sovi välttämättä jokaiselle. Tulosten mukaan lasten oppimisen eteneminen ja 
tukeminen oli hyvin yksilöllistä. Esiopetusvuosi on arvokas lasten tiedollisen oppimisen 
edistymiselle, jos lapsi itse on siihen motivoitunut.  

Peltonen (2002) vaatii esiopetusiän vaalimista omana ikäkautenaan. Hän ei kannata 
koulun varhaista aloittamista, koska oppilaiden koulumenestystulokset ovat olleet hyviä. 
PISA 2000- ja 2003-arvioinnissa Suomen nuorten oppimistulokset ovat osoittautuneet 
olevan OECD-maiden huippua. Suomalainen perusopetus on korkealaatuista ja antaa 
tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. Koulutusta haastavaa on kuitenkin PISA-arvioin-
tien tulokset, joiden mukaan suomalaisten nuorten oppimistulosten hajonta oli kummalla-
kin kertaa pieni. Parhaita oppilaita Suomessa ei siis ollut niin paljon kuin yleinen hyvä 
osaamistaso ennustaisi. Toisaalta heikosti suoriutuvia oppilaita oli Suomessa kansainväli-
sesti verrattuna vähän. (Kupari, Välijärvi, Linnakylä, Reinikainen, Brunell, Leino, 
Sulkunen, Törnroos, Malin & Puhakka 2004; Välijärvi & Linnakylä 2002.) Myös tasoerot 
eri koulujen välillä ovat hyvin pienet (Malin 2005). Suomalaisnuorten menestyminen 
kansainvälisissä vertailuissa ei siis anna aihetta muuttaa suomalaisia tiedollisen opetuk-
sen käytäntöjä. 

Simola (2004, 94-96) selittää suomalaisten nuorten hyvää osaamista neljällä tekijällä: 
opettajien arvostus, pedagoginen ja poliittinen konservatiivisuus sekä opettajien tyytyväi-
syys, jotka hän yhdistää muutamaan yleisesti tunnettuun tosiasiaan. Näitä tosiasioita 
Simolan mukaan ovat koulutususko, erittäin hyvä erityisopetusjärjestelmä ja oppilaiden 
tietynlainen kulttuurinen homogeenisuus.  

Perusopetus Suomessa näyttää kuitenkin kaventavan oppilaiden välisiä oppimiseroja, 
jolloin lahjakkaimpien oppilaiden edistymistä saatetaan rajoittaa. Kehittämishankkeessa 
toteutettu vuosiluokkiin sitomaton opiskelu salli lasten oppimiserot. Hyvin menestyvien 
oppilaiden edistymisen tukemiseen voisi lapsen yksilöllisen oppimisen korostaminen ja 
vuosiluokkiin sitomattomuus antaa erään vaihtoehdon. Lisäksi jo esiopetuksessa saattaisi 
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olla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsen myönteiseen asennoitumiseen tiedollista oppi-
mista kohtaan.  

Yksilöllisen etenemisen salliminen kasvattaa kuitenkin oppimiseroja, joten sekä hyvin 
että huonosti menestyviä oppilaita tulisi todennäköisesti olemaan enemmän. Suureksi 
ongelmaksi tulisi se, miten ja millä resursseilla on mahdollista tukea lasten rajatonta yksi-
löllistä oppimista, jos se sallitaan esiopetuksesta asti läpi koko peruskoulun. Lisäksi 
tulosten mukaan heikosti suoriutuvien oppilaiden oppimisen kontrollointi olisi tärkeää, 
jotta he saisivat tarpeeksi tukea, jottei vastaavasti heikosti suoriutuvia oppilaita olisi 
enemmän vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa kuin nykyisessä perinteisessä 
järjestelmässä.  

9.2.3  Opettajien toimenkuvan muutos 

Tulosten mukaan kehittämishankkeessa esi- ja alkuopettajien olisi pitänyt kyetä muutta-
maan omaa toimintaansa tiimityöskentelyn vaatimien haasteiden mukaan. Hellström 
(2004, 241) määrittelee onnistuvan pedagogisen kehittämishankkeen toimijoita innostu-
neiksi, innovatiivisiksi ja asiantunteviksi. Lisäksi heillä on oltava riittävät voimavarat ja 
heidän on koettava toteuttavansa hanketta omasta halustaan. Hellstömin mukaan ahkera 
ja hyvä työ sekä toimijoiden yhteistyö ovat onnistuvan kehittämishankkeen piirteitä. 
Edellä esitetty määrittely vastaa suureksi osaksi tämän tutkimuksen kohteena olevan 
kehittämishankkeen kehittäjäopettajia ja heidän toimintaansa. Kehittäjäopettajat olivat 
innostuneita ja sitoutuneita ja he työskentelivät yhdessä ahkerasti. Opettajien toimenku-
van muutos osoittautui tulosten mukaan kehittämishankkeessa vaikeaksi. 

Tulosten mukaan henkilökunta olisi kehittämisinnostuksesta huolimatta tarvinnut 
enemmän koulutusta uudenlaiseen käytännön työhönsä. Henkilökunnalle oli työlästä sekä 
itsensä että muiden ihmisten ennakkoluulojen ja asenteiden voittaminen. Henkilökunta 
kaipasi yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen myös aikaa ja tukea. Tiimityön 
omaksuminen henkilökunnan kesken ei tutkimustulosten mukaan kaikilta osin onnistunut 
käytännön työssä. Varsinkin yhteisvastuullisuuden kantaminen lasten oppimisesta oli hen-
kilökunnan keskuudessa vaikeaa. Yhteistyö on Mäntylän (2002) mukaan merkittävä vä-
line opettajan pedagogiselle ja ammatilliselle kehittymiselle. Hänen tutkimuksessaan 
opettajien yksilöllinen oppiminen osoittautui tiimin kehittymistä sääteleväksi tekijäksi.  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käytännön toteuttamistavalla näyttäisi olevan 
tutkimusten mukaan suurta vaikutusta opetuksen laadukkuudelle (ks. 3.3.1). Vuosiluok-
kiin sitomattoman opiskelun soveltaminen ja yhdysluokan käytännön järjestelyt ja opetta-
jan toiminta vaihtelevat suuresti. Lasten saavuttamissa oppimistuloksissa käytännön 
ratkaisut ryhmäjaoissa sekä opettajien käyttämät opetusmenetelmät ja pedagoginen ajat-
telu voivat olla merkitsevässä osassa. Kehittämishankkeessa opettajien piti kyetä toimi-
maan vuosiluokkiin sitomattomuuden mukaisesti. Opettajan osuus ryhmän toimivuudessa 
oli suuri. Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen henkilökunnan ammattitaidolta vaadittiin pal-
jon.  
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9.2.4  Yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen sopiva pedagogiikka 
ja didaktiikka 

Yhdistetty esi- ja alkuopetus, joka sovelsi vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua, haastoi 
henkilökunnan käyttämät opetusjärjestelyt. Yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa on pyrit-
tävä esi- ja alkuopetusikäisille lapsille sopivaan pedagogiikkaan. Eräs mielenkiintoinen 
jatkotutkimuksen aihe olisi vuosiluokkiin sitomattomuutta käyttävään, yhdistettyyn esi- 
ja alkuopetukseen soveltuvan oppimisympäristön kehittämisen jatkaminen. Pihlaja (2005) 
on kehittänyt yhden kontekstianalyysin, joka auttaa kehittämään laadukasta pedagogista 
kontekstia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitysvaihetta kunnioittaen. 

Kehittämishankkeen kaltainen toteutus vaati opettajilta hyviä opetus- ja ohjaustaitoja. 
Opettajien valmiudet ohjata esi- ja alkuopetusikäisiä lapsia vuosiluokkiin sitomattoman 
toiminta-ajatuksen ja konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti tarvitsisivat 
lisätutkimista. Toisaalta vuosiluokkiin sitomaton opiskelu vähentää luokan sisäistä 
eriyttämistarvetta, koska opetettavia ryhmiä kootaan ajoittain tasoryhmistä ja eri-ikäisistä 
lapsista. Kuitenkin myös eri-ikäisten lasten väliaikaiset ryhmät ovat haasteellisia ryhmiä 
opetettaviksi. Myös oppimistehtävien laatiminen lapsille mielekkäiksi ja yksilöllisiksi 
olisi haastava kehittämisaihe. Lisäksi pitäisi selvittää lasten tekemän yhteistyön merkityk-
sellisyyttä oppimiseen yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa. Olisi tärkeää tutkia, miten 
vuosiluokkiin sitomattomassa, yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa onnistutaan sovelta-
maan lähikehityksen vyöhyke-käsitettä (Vygotsky 1978, 90) lasten oppimisessa.  

Opettajien opetustaidon kehittäminen alkaa heidän pedagogisen ajattelunsa muuttami-
sesta. Esi- ja alkuopettajien ajattelun on todettu olevan erilaista. Esiopettajat ovat kuvail-
leet pedagogista toimintaa vuorovaikutteiseksi ja lapsilähtöiseksi (Haring 2003). Kuiten-
kin Smith (1999, 96) väittää lapsilähtöisessä kasvatuksessa lasten ja aikuisten välisen 
vuorovaikutuksen olevan vähäistä. Tämä saattaa johtua siitä, että kasvattajat mieltävät 
lapsilähtöisyyden tarkoittavan lapsen vapaata toimintaa ilman aikuisen ohjausta. Puroila 
(2002, 177) totesi varhaiskasvattajien keskuudessa olevan epäselvää, kuuluvatko oppimi-
nen ja opetus päivähoidon tehtäväkenttään. Varhaiskasvattajat ehkä mieltävät käsitteet 
kuuluviksi kouluopetukseen ja pelkäävät niiden liittämistä varhaiskasvatukseen. 
Alkuopettajat taas ovat määritelleet pedagogisen toiminnan opettajakeskeiseksi (Haring 
2003). Esiopettajat ovat toisaalta varhaiskasvatuksen ja toisaalta kouluopetuksen ristitu-
lessa. On osattava valita sopivasti kahden ääripään välillä, jotka ovat lasten vapaa leikki 
ja opettajakeskeinen toiminta.  

Opettajien kasvatustietoisuus on tämän tutkimuksen tulosten mukaan tärkeää. 
Poikolaisen (2002) mukaan kasvatustietoisuuden kehittäminen on problemaattinen teh-
tävä. Hän korostaa reflektiivisen ajattelun merkitystä kasvatukseen liittyvän tiedon analy-
soimisessa. Silloin kasvatukseen liittyvät uudet käsitykset eivät jää vain ideaalitason käsi-
tyksiksi, vaan toteutuvat myös toiminnan tasolla. Esimerkiksi Perkkilä (2002) totesi, että 
alkuopetuksen opettajien uskomukset ja käytännön opetus eivät olleet yhdenmukaiset 
matematiikan opetuksessa. Opettajat opettivat matematiikkaa nojautuen matematiikan 
kirjoihin, vaikka eivät uskoneetkaan niiden olevan didaktisesti tehokkaita. Myös 
perusopetuksen ylemmillä luokilla on todettu matematiikan kirjojen usein olleen annetun 
opetuksen pohjana (Niemi 2004; Törnroos 2005). Esi- ja alkuopettajien 
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kasvatustietoisuuden kehittäminen on siis tärkeää, jotta he osaavat käytännössä toteuttaa 
esi- ja alkuopetukseen soveltuvaa pedagogiikkaa.  

Esiopetuksen toiminta tulisi olla eri tavoilla yhdisteltyä leikkiä ja oppimista 
(Hakkarainen 2002, 71). Leikinomainen opettamistapa on luontevaa alle kouluikäisille. 
Esimerkiksi lukemaan voi oppia monella tavalla. (Karvonen 2005.) Suomessa on kehi-
tetty esiopetusikäisille lapsille esimerkiksi pedagogista draamaleikkiä (Heinonen 2000; 
Korhonen 2005), lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen valmiuksien vahvistamista 
(Korkeamäki 1996; 2000; Mäkinen 2002) ja lukuleikkejä (Karvonen 2005). Esiopetuksen 
toiminnan periaatteiden jatkuminen alkuopetukseen lasten kehityksellisen tason huomi-
oon ottaen yhdistää esi- ja alkuopetusta toisiinsa ja tuo jatkuvuutta. Esi- ja alkuopettajien 
kouluttaminen hallitsemaan leikinomaisia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä kehittää 
yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen laadukkuutta. 

Suomessa kouluverkko on muuttumassa pienenevien oppilasmäärien vuoksi (Vitikka 
2005), joten yhdysluokkaopetus yleistynee entisestään. Suomen yhdysluokilla käytössä 
olevia vuorokurssi- ja vuosikurssijärjestelmiä pidetään puutteellisina (Kalaoja 1990). Yh-
dysluokkien opetuksen kehittäminen nykyisen oppimiskäsityksen suuntaiseksi on tärkeää 
yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa. Millerin (1991, 9-10) mielestä opettaminen luokissa, 
joissa on enemmän kuin yksi luokkataso, on vaativa työ, joka edellyttää opettajalta tiettyä 
yksilötyyppiä, koulutusta sekä yhteisön tukea ja kannustamista. Opettajan täytyy olla 
hyvä organisoija. Hänen on kulutettava paljon aikaa valmistautuessaan tunneille.  

Stonen (1994/95) mielestä ratkaisu eri-ikäisten lasten luokan opetuksen onnistumiseen 
on prosessioppiminen (ks. myös Hedlund 1995, 14-18). Se painottaa lasten opettamista 
eikä opetussuunnitelman opettamista. Jokaista lasta kohdellaan kokonaisena persoonana, 
jolla on erityinen oppimisen jatkumo ja kehityksellinen vauhti ja tyyli. Opettaja keskittyy 
lasten sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja laajojen tiedollisten taitojen kuten lukemisen, 
kirjoittamisen ja ongelman ratkaisun opettamiseen. Jokainen saavutus heijastaa 
kehityksellistä prosessia eikä erillisten taitojen oppimista, jotka on kuvattu 
opetussuunnitelmassa. Opettaja tarjoaa toimintaa, kokemuksia tai projekteja, joihin 
kaikki lapset voivat osallistua oman kehityksensä tasolla. Tässä strategiassa tarjotaan 
konteksti, missä oppimisprosessi tapahtuu. Oppimisympäristön pitäisi sisältää lapsille 
mahdollisuus aktiivisiin ja omakohtaisiin kokemuksiin, jotka pohjautuvat lasten omaan 
kiinnostukseen ja valintoihin. Opettajan täytyy olla oppimisen helpottaja ohjaamalla, 
tukemalla ja vahvistamalla jokaisen lapsen oppimista. Jotta opettaja pystyisi tähän, hänen 
täytyy tuntea jokainen lapsi ja tietää, missä kohtaa lapsi on oppimisessaan. Koska Stonen 
(1994/95) edellä kuvaama oppiminen korostaa oppimisprosessia, voidaan sen ajatella 
tähtäävän oppimaan oppimisen taitojen omaksumiseen.  

9.2.5  Lasten arvioinnin haasteellisuus 

Yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen didaktiikan kehittämisen lisäksi lasten oppimisen 
arvioinnin kehittäminen osoittautui kehittämishankkeessa erittäin tarpeelliseksi. Ongel-
mana oli arvioida lapsen kehittymistä ja oppimista niin, että hänen kokonaisvaltainen 
yksilöllinen kehittymisensä otettiin huomioon. Käytetyt arviointivälineet eivät soveltu-
neet kaikilta osin esioppilaiden ja alkuopetuksen oppilaiden arviointiin, koska ne vaativat 
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usein lähinnä hyvää motivaatiota, keskittymiskykyä ja hienomotoriikkaa. 
Kehittämishankkeessa lasten oppimisen arviointi ei tukenut riittävästi vuosiluokkiin 
sitomattoman opiskelun mukaista yksilöllisyyttä, koska arviointivälit olivat liian pitkiä. 
Lisäksi opettajat eivät osanneet ohjata lapsia oman oppimisensa arvioimiseen.  

Oppimaan oppimisen arvioiminen kohdistuu tiedollisen osaamisen lisäksi lasten usko-
muksiin, jotka ohjaavat uusien oppimishaasteiden kohtaamista ja uuden asian oppimista. 
Lapsen positiivinen näkemys omasta kompetenssista ja omien vanhempiensa käsityksiä 
koskevista uskomuksista ovat myönteisessä yhteydessä lapsen osaamiseen ja 
koulumenestykseen. (Hautamäki, Kupiainen, Arinen, Hautamäki, Niemivirta, Rantanen, 
Ruuth & Scheinin 2005.) Siksi kehittämishankkeessa tehty arviointi yhdessä opettajan, 
lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa oli oikeansuuntaista, mutta vaati lisää kehittämistä. 

Lasten arviointi olisi saatava luonnolliseksi osaksi oppimista ja opetusta, jotta oppimi-
sen edistymisen tiedostaminen olisi helpompaa. Oksanen (2001) korostaa, ettei yhteyden 
rakentaminen arvioinnin ja opetuksen välille ole helppoa. Hänen mukaansa opettajat 
opettavat sisältöjä eivätkä oppimisen taitoja. He käyttävät ns. suoraa opetusta eivätkä 
ohjaavaa opetustapaa. Siksi opettajien didaktisten taitojen kehittäminen on tärkeää myös 
lasten arvioinnin kannalta.  

Esi- ja alkuopetuksessa olevien lasten on todettu oppivan arvioimaan omaa oppimis-
taan, jos heitä siihen autetaan ja tuetaan (Korpinen, Jokiaho & Tikkanen 2003, 76). 
Portfolioarviointia voidaan pitää ideaalisena tapana dokumentoida jokaisen lapsen 
oppimisprosessia (Linnakylä 1997; Stone 1994/1995), jos niiden käyttöä osataan ohjata. 
Portfoliot arvioivat lapsia omien saavutusten ja mahdollisuuksien mukaan eikä vertaile-
malla toisiin lapsiin. Ne vahvistavat ja ohjaavat opetusta. Niiden avulla opettaja tietää 
oppilaittensa vahvuudet ja tarpeet tulevalle. Ne ovat hyvä työväline myös lasten ja 
vanhempien kanssa käytävään kommunikointiin. Portfoliot auttavat lapsia näkemään 
itsensä oppijana, ja niiden avulla vanhemmat ymmärtävät paremmin oppimisprosessia. 
(Stone (1994/95, 104.) Lisäksi arvioinnin monipuolistamiseksi voidaan kehittää esimer-
kiksi yhteistoiminnallista oppimista, pedagogista dialogia ja luokan näyttökokeen tyyppi-
siä arviointitilanteita. Julkisissa näyttötilaisuuksissa saavat myös lasten vanhemmat 
edellytykset havainnoida lapsensa oppimista. (Hytönen 1997b, 444-446.)  

9.3  Kohti vuosiluokkiin sitomatonta, yhdistettyä esi- ja alkuopetusta 

Edellä olen osoittanut toteutetun kehittämishankkeen pohjalta suuntaviivoja vuosiluok-
kiin sitomatonta opiskelua soveltavan, yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen. 
Olen pohtinut yhdistetyn esi- ja alkuopetuksen käytännön järjestämiseen, lasten oppimi-
seen ja kehittymiseen sekä koulun henkilökunnan ammattitaitoon liittyviä asioita. Tutki-
mukseni antaa virikkeitä esi- ja alkuopetuksen henkilökunnan ammatillisen kehittymisen 
tukemiseen. Myös esi- ja alkuopetusikäisten lasten vanhemmat saattavat saada tukea ja 
ideoita lapsensa oppimisen tukemiseen.  

Koska yhdistettyyn esi- ja alkuopetukseen ja vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun 
liittyy vielä monia ratkaistavia pulmia, kannattaa toiminta suunnitella huolellisesti. Oh-
jeita kehittämistyön aloittamiseen ja itse kehittämiseen löytyy monia (ks. esim. Anderson 
1996/97, 18-19; Hellström 2004, 242-243). Pääasia on, että uudenlaista toimintaa suunni-
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teltaessa kehittämään ryhtyvä työyhteisö tiedostaa, mihin pyritään ja miksi, jotta kehittä-
mistyö olisi mielekästä ja palkitsevaa. Lisäksi pitäisi varata riittävästi varoja kentällä 
tapahtuvaan kehittämistyöhön. Työntekijät tarvitsevat koulutusta ja aikaa uuden käytän-
nön omaksumiseen ja kehittämiseen. Myös tilojen, välineiden ja materiaalien uudistami-
nen uuteen käytäntöön sopivaksi on haasteellinen ja aikaa vievä tehtävä. Tämän 
tutkimuksen tuloksien mukaan kehittämistoiminta kaipaa myös jämäkkää johtamista, 
jotta toiminnan kehittäminen edistyy.  

Esi- ja alkuopetuksen yhdistäminen ja järjestäminen koulussa ovat uusi, kehittyvä käy-
täntö. Siksi siihen liittyi kehittämishankkeessa tulosten mukaan paljon ennakkoluuloja ja 
negatiivisia asenteita. Niiden voittamiseksi tarvitaan riittävästi asiallista tiedottamista 
sekä esi- ja alkuopetuksen tavoitteiden selvittämistä kaikille asiaan liittyville ihmisille. 
Uusien käsitysten perusteleminen ja vanhojen mielipiteiden muokkaaminen vaatii run-
saasti resursseja tiedottamiseen ja kouluttamiseen. Tärkeää on jakaa tietoa lapsille, heidän 
vanhemmilleen, kasvatuksen ammattilaisille ja heidän kouluttajilleen sekä lasten 
kasvatuksesta ja koulutuksesta päättäville henkilöille. Tarpeen on myös sosiaali- ja koulu-
toimen läheinen ja runsas yhteistyö niissä kunnissa, joissa esiopetus kuuluu hallinnolli-
sesti eri taholle kuin perusopetus. Yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen saavuttamisessa 
nivelvaiheen onnistunutta ylittämistä edistää hallinnon yhtenäisyys (Huusko & Pietarinen 
2000, 40). Esimerkiksi Imatralla on saatu hyviä kokemuksia lasten päivähoidon siirtymi-
sestä koulutoimen alaisuuteen (Stenberg 2003; Virkki 2003). 

Esi- ja alkuopetuksen yhteisen opetussuunnitelman kehittäminen johtaa pyrkimään 
lasten kasvun joustavan ja jatkuvan kehityksen takaamiseen. Päiväkoti- ja kouluyhteisön 
yhteisen opetussuunnitelman laadintaprosessissa muutoksen aikaan saaminen on hidasta. 
(Poikonen 2003.) Heinonen (2005) korostaa, että uudet opetussuunnitelmat eivät muuta 
koulua, vaan opettajien pitää omaksua niiden sisältämät uudistukset. Toisaalta hitaasti 
muuttuva koulu voi olla lasten näkökulmasta katsottuna jatkuvuutta ja turvallisuutta tar-
joava paikka (Saukkonen 2003), joten muutokseen pyrkimisen tulee olla hyvin perusteltu 
ja tarpeellinen.  

Opettajuus on Luukkaisen (2004) mukaan koulun tärkein muutosta toteuttava tekijä. 
Koulu ei muutu, jos opettajuus ei muutu. Se haastaa Suomen opettajat sekä 
opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen vastaamaan yhdistyvän esi- ja 
alkuopetuksen vaatimiin muutoksiin. Itse koin suuren ammatillisen kehittymisen työsken-
nellessäni kehittämishankkeessa ja tehdessäni tutkimusta. Arkiset, käytännön rutiinitilan-
teista tutkimuksen avulla paljastuneet merkitykselliset sekä vuorovaikutukselliset kasva-
tus- ja oppimistapahtumat auttoivat kasvatustietoisuuteni parantamista. Oman työn tavoit-
teiden tiedostaminen ja työstä saatavan palautteen reflektoiminen syvenivät. Sain itselleni 
monipuolisemman näkökulman työni tekemiseen.  

Tärkein oivallus kehittämis- ja tutkimustyöni aikana oli lasten maailman todellisuuden 
paljastuminen. Huomasin, että eri toimijat samassa tilanteessa kokevat asiat eri tavalla. 
Välttämättä lapsilla ja aikuisilla ei ole edes mahdollista saavuttaa täydellistä 
yhteisymmärrystä. Lapsi on oman oppimisensa tärkeä ja aktiivinen toimija. Siksi aikuis-
ten on kuunneltava lapsia ja tarkkailtava lasten reaktioita, jotta lasten ääni saadaan kuulu-
ville, mikä auttaa lasten oppimisen tukemisen onnistumista. Myös vanhempien osuus 
lastensa oppimista koskevan tiedon välittäjänä korostuu. Lasten maailman tutustumiseksi 
olisi tärkeää tuottaa lapsitutkimuksia, joissa lapset itse toimisivat informantteina eikä 
heitä koskevaa aineistoa tuotettaisi aikuisten kautta.  
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Haluan tutkimukseni osoittavan lasten arvostamisen ja lapsuuden oikeutuksen tärkey-
den. On huolestuttavaa, että Lallukan (2003) tutkimuksessa enemmistö 6-12-vuotiaista 
suomalaisista lapsista ei pitänyt itseään enää lapsina. Lapsuus on tärkeä elämänvaihe, 
jonka aikana ihminen rakentaa itselleen tukevan kivijalan loppuelämäkseen. Siksi lapsuu-
den arvostaminen ja lasten tukeminen on aikuisten velvollisuus. Tämän tutkimuksen olen 
tehnyt lasten takia. Jokaisessa lapsessa on oppimisen ja kasvun mahdollisuus. Tätä 
mahdollisuutta tulee kunnioittaa ja arvostaa. 
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Henkilökohtainen opetussuunnitelma 1-3-luokille

Käyttäytyminen

Olen kohtelias (kiitos, ole hyvä, huomenta, päivää...)
Osaan auttaa pyytämättä.
Olen rehellinen.
Osaan olla etuilematta.
Käytän asiallista kieltä.
Noudatan käyttäytymissopimuksia luokassa.
Käyttäydyn hyvin oppituntien ulkopuolella.
Arvostan omaa ja toisten työtä.
Jaksan tehdä tehtävät loppuun.
Siedän epäonnistumista.
Asennoidun myönteisesti työhöni.
Viittaan opetustuokioissa.
Osallistun yhteisiin töihin.
Osaan työskennellä yksin.
Osaan työskennellä parin kanssa.
Osaan työskennellä pienessä ryhmässä.
Teen huolellista työtä.
Osaan pitää tavarani järjestyksessä.
Huolehdin kotitehtävistäni.
Olen oma-aloitteinen.
Uskallan puhua aikuisten ja lasten kanssa.
Annan ruokarauhan.
Maistan aina kaikkia ruokia.
Osaan käyttää haarukkaa ja veistä.
Muistan kiittää ruoasta.
Osaan pukea itse, myös solmia kengät.

 

Liite 1 Oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien 
tavoitelistat 
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Äidinkieli

Osaan lukea
tavuja
sanoja
lauseita
pitempiä tekstejä
ilmeikkäästi
Muistan lukiessani pysähtyä pisteen kohdalla.
Ymmärrän lukemani lauseet.

Luen vapaa-aikanani
kirjoja
sanomalehtiä
sarjakuvia

Osaan kirjoittaa
äännettä vastaavan kirjaimen
tavuja
sanoja
lauseita
omia juttuja
pienet tyyppikirjaimet
isot tyyppikirjaimet
kauniilla käsialalla

Osaan käyttää lauseissa pistettä ja isoa alkukirjainta.
Osaan kirjoittaa yhdyssanoja.
Hallitsen kaksoiskonsonantin ja pitkän vokaalin.
Osaan käyttää vieraita kirjaimia.
Tunnen vokaalit ja konsonantit.
Tunnistan tärkeimmät sanaluokat.
Osaan aakkosjärjestyksen ja
haen tietokirjoista sen avulla tietoa.

Osaan
kertoa asioita
keskustella
säädellä äänenkäyttöäni
Uskallan esittää pieniä näytelmiä
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Matematiikka

Osaan tehdä numerot oikein.
Hallitsen kymmenylityksen yhteen- ja vähennyslaskussa.
Ymmärrän lukujen 0-100 suuruusjärjestyksen.
Osaan käyttää vertailumerkkejä < , = ja >
Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua
lukualueella 0-10
lukualueella 0-100
lukualueella 0-1000
Osaan laskea yhteen- ja vähennyslaskua allekkain.
Tiedän paikat ykkösille, kymmenille, sadoille ja tuhansille.
Hallitsen kertotaulut 1-5.
Hallitsen kertotaulut 6-10.
Osaan kertolaskua allekkain.
Osaan laskea jakolaskua.
Osaan käyttää tilavuusmittoja l ja dl
sekä tehdä niillä laatumuunnoksia.
Osaan käyttää pituusmittoja mm, cm, ja m
sekä tehdä niillä laatumuunnoksia.
Osaan käyttää painomittoja g ja kg
sekä tehdä niillä laatumuunnoksia.

Tiedän millainen on ympyrä, kolmio, neliö, nelikulmio ja kuutio. 
Erotan suoran ja janan.
Erotan terävä-, tylppä- ja suorakulmaisen kolmion toisistaan.
Osaan laskea kuvion piirin pituuden.

Osaan viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat.
Osaan sanoa kellonajat 5 minuutin tarkkuudella.
Ymmärrän sekunnin, minuutin, tunnin ja niiden suhteet. 

Osaan laskea rahalaskuja
ja muuttaa markat penneiksi.
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 Liite 2 Esimerkki esioppilaiden todistuskaavakkeesta 

 

ESILUOKKA 
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 Liite 3 Esimerkki alkuopetuksen oppilaiden 
todistuskaavakkeista 



 215

 Liite 4 Itsearviointikaavake lapsille 

 



 216

 Liite 5 Kaikki tutkimusaineistot ja niiden koodaus 

Kaikki lapset eivät välttämättä tehneet kaikkia testejä, esim. sanelut ja lukemistestit, 
koska niitä teettiin paljon myös oppilaan tason mukaan eri aikoina. Annetut ajankohdat 
ovat suuntaa antavia. Matematiikan kokeet oppilaat ovat tehneet täysin eri ajankohtina 
oman tasonsa mukaan. Matematiikan formatiiviset kokeet kirjoista  

− Mieti ja laske 1 (Hagberg, Heilä-Ylikallio & Häggblom 1993): (1fk1, 1fk2, 1fk3, 1fk4, 
1fk5, 1fk6, 1fk7) 

− Mieti ja laske 2 (Hagberg S, Heilä-Ylikallio, Häggblom, Lahdensuo & Ranta 1992): 
(2fk1, 2fk2, 2fk3, 2fk4, 2fk6) 

Esiluokka 

− Esiluokan alussa: Tietoja esioppilaasta (liite 6), vanhempien antamia tietoja (0vt) 
− Tammikuussa: Alkuopetuksen ohjauspaketin (1971) matematiikan koe (0mam) 
− Esiluokan todistukset: välitodistus (0tods) (liite 2), lukuvuositodistus (0todk) 

Ensimmäinen luokka 

− Ensimmäisen luokan alussa: Tietoja koulutulokkaasta (liite 7), vanhempien antamia 
tietoja (1vt) 

− Syyskuussa: Opettajan äidinkielen alkutestaus: kirjainten nimeämistä, tavujen, sanojen 
ja lauseiden lukemista. (1äioat)  

− Sanelu 1: a, uu, sa, su, saa, is, an, nu (1äis1) 
− Sanelu 2: a, uu, e, i, oo, si, na, ul, as, le, in, suu, laa, sie, nau, lou (1äis2) 
− Sanelu 3: me, sie, rul, nam, luu, mir, soo, nol (1äis3) 
− Sanelu 4a, jossa kysyttiin neljä kaksikirjaimista tavua, neljä kolmikirjaimista tavua, 

neljä neljäkirjaimista tavua ja kaksi nelikirjaimista sanaa, yksi viisikirjaiminen sana ja 
yksi kuusikirjaiminen sana: ti, re, am, os, noi, lom, jää, put, taas, kork, näit, hauk, jano, 
ulos, kauppa, sininen. (1äis4a)  

− Sanelu 4b, jossa kysyttiin kahdeksan kolmikirjaimista tavua, yksi nelikirjaiminen tavu, 
kaksi neljäkirjaimista sanaa, kaksi viisikirjaimista sanaa, yksi seitsenkirjaiminen sana 
ja kaksi kahdeksankirjaimista sanaa: laa, ren, pus, mai, kot, jää, hul, kah, viik, uusi, 
jano, tessu, murisee, nukke, jäniksen, sikeästi (1äis4b) 

− Sanojen kirjoittamista testaava sanelu 5: avain, tähdet, possu, kaappi, lamppu, langat, 
lammas, lahja, piippu, rengas, luistelee, yhdeksän, hiihtää, kirjoittaa. (1äis5) 

− Sanelu 6. Mitattiin alkukirjaimien kirjoittamista sanoista: sataa, nostaa, tanssii, palaa, 
keinuu, juoksee, viittaa, harjaa. Tavuja sanoista: lehdet, pulla, jäätelö, rusetti, 
sammakko, tehdas sekä sanoja: sormus, kello, soittaa, peikko, juna, paketti, juusto, 
haamu. (1äis6) 

− Sanelu 7. Testattiin alkukirjainten kirjoittamista sanoista: lentää, nuolee, viheltää, 
höyhen, torttu, keittää, jäljet, soittaa. Tavuja sanoista lyhdyt, pallo, rahoja, lusikka, 
silittää, hampaat sekä sanoja norsu, linna, loikkaa, tonttu, lammas, sakset, sakset, 
kylpee, markkoja. (1äis7) 

− Matematiikan ongelmatehtävä: 4879 + 500 – 4878 = (1mao) 
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− Lukiopettajan johdolla pidetty sanelu 8: kämmen, pähkinä, sitruuna, aallot, kierros, 
juoksu, myrsky, viuhka, kangas, köynnös, kaihdin, teltta, rakennus, kauppias, 
kyyhkynen, rinkeli, laastari, piikkarit, vaatteet, prinssi. (1äis8) 

− Lasten mielipiteitä koulusta ja koulunkäynnistä, lauseiden jatkaminen (liite 8) 
(1opmp) 

− Lukemisen ymmärtämistä testaava testi: Lukemisen ymmärtäminen sanatasolla (neljä 
tehtävää, joissa viisi sanavaihtoehtoa valittavana), lausetasolla (kahdeksan tehtävää, 
joissa neljä tai viisi lausevaihtoehtoa valittavana) ja tarinatasolla (kolme noin kolmen 
lauseen lyhyttä tarinaa, joissa kaikissa kahden tehtävän täydennettävä lause noin nel-
jästä sanavaihtoehdosta). (1äilue1) 

− Opettajan pitämä lukutesti. Opettaja luetti kaksi pientä kertomusta. (ensimmäisessä 
ajat vaihtelivat 0,25s – 1,27s välillä ja toisessa lukupätkässä 0,44s – 2.25s.) (1äilue2) 

− Ensimmäisen luokan kevät: Vanhempien arviointi (liite 10) (0va, 1va)  
− Ensimmäisen luokan todistukset: välitodistus (1tods), lukuvuositodistus (1todk) 

Toinen luokka 

− Syyskuu: Oma tarina: Jatko kertomukseen kolme pukkia. (2äiot1) 
− Syyskuu: Oma tarina: Esikoulussa (2äiot2) 
− 12.12. pidetyssä lukemisen kuntotestissä mitattiin lausetason ymmärtämistä (2äilue3) 
− 11.3. Oma tarina: Hiihtolomani (2äiot3) 
− 18.3 lukemistesti: Ensimmäinen osa testasi tarinan lukemistasoa ja toinen osa mittasi 

sanatasoa. (2äilue4) 
− Keväällä: lapsen itsearviointi (liite 4) (2opoa), omat mielipiteet (liite 9) (2opmp) ja 

minäkuvamittari (liite 12) (2opmkm) 
− Toukokuussa: Oma aine itsestä (2äiot4) 
− Toukokuussa: Lukiopettajan sanelu: Pyöräretki: Eräänä torstaina Pirkko ja Martti 

lähtivät pyöräretkelle. Eväslaukkuun he varasivat maukkaita voileipiä ja pullollisen 
raikasta lähdevettä. Auringonpaiste oli sulattanut viimeisetkin lumet ja jäät teiden var-
silta. Kolmen tien risteyksessä seisoi suuri rekka. Sen takimmainen rengas oli räjähtä-
nyt. Kuljettaja ja apumies korjasivat rengasta. Pirkko ja Martti pysähtyivät hetkeksi 
katselemaan miesten touhuja. (2äis9) 

− Toisen luokan kevät: vanhempien arviointi (liite 11) (2va) 
− Toisen luokan todistukset: välitodistus (2tods), lukuvuositodistus (2todk) (liite 3) 

Muu aineisto 

− Lastentarhanopettajan havainnointi (lh) 
− Luokanopettajan havainnointi (oh) 
− Lapsen, vanhempien ja opettajan tapaamiset (lvot) 
− Vanhempainiltojen informaatio: vanhempien (viva) ja luokanopettajan antama (vio) 
− Opettajien päiväkirjat ja kalenterit (opk) 
− Henkilökunnan kommentit: Lastentarhanopettajan (hkl) ja luokanopettajien kommentit 

(hko) 
− Asiakirjat (a) 
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 Liite 6 Esitietolomake esioppilaista 

ESILUOKKALAISEN ESITIETOLOMAKE 

 

Lapsen nimi: ___________________________________________________ 
Syntymäaika: _____________________________ 
Kotiosoite:_______________________________________________________ 
Puhelin kotiin: ___________________________________________________ 

Isän nimi:_____________________________________________ 
Isän työpaikka: _____________________________ Puh. __________________ 
Äidin nimi:________________________________________________________ 
Äidin työpaikka: _____________________________ Puh. 
__________________ 
 
Lapsi tulee ------------- iltapäiväkerhoon  Kyllä  Ei  
Hoitoaika 12.30 – n. klo ___________ asti. 
Kerro lapsesi hyvistä puolista ja kuvaile luonteenpiirteitä: 
 
 
Mitä pidätte tärkeänä lapsenne kasvatuksessa: 
 
 
Miten selvitätte ristiriitatilanteet kotona? Kodin säännöt ja ohjeet: 
 
 
Mitä odotatte ja toivotte lapsenne esikouluvuodelta: 
 
 
Lapsen mielileikit ja mitä puuhailee harvoin: 
 
Allergiat: 

 

Muita ajatuksia: 
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 Liite 7 Esitietolomake koulutulokkaista 

TIETOJA KOULUTULOKKAASTA 
 
Oppilaan nimi_____________________________________________________       
Syntymäaika_______________ 

 
huoltajan 
nimi 

ammatti kotiosoite puhelin 
kotiin 

puhelin 
töihin 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Perheen lasten lukumäärä _____. Monesko lapsi koulutulokas on ____. 

 
Lapsi on ollut päiväkodissa (lastentarhassa) , päiväkerhossa . 

 

Ennen koulun alkamista 
 

Lapsi osoitti koulua kohtaan  Lapsi odotti koululta erityisesti 
 
Suurta kiinnostusta   Asioiden oppimista   
Kohtalaista kiinnostusta   Uusia tovereita    
Vähäistä kiinnostusta   Muuta _________________________ 

 

Lasta huoletti erityisesti   Huoltajaa huoletti erityisesti 
 
Kotoa poistuminen   Lapsen arkuus    
Tovereiden kiusanteko   Levottomuus    
Opettajan ankaruus   Vähäinen kiinnostus kouluun  
Koulumatka    Koulumatkat    
Koulussa syöminen   Puhehäiriö    
Puhevika    Dieettijärjestelyt    
Vasenkätisyys    Allergisuus    
Muu __________________________ Muu __________________________ 
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 Liite 8 Mielipidekysely 1 lapsille 
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 Liite 9 Mielipidekysely 2 lapsille 
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 Liite 10 Arviointilomake 1 vanhemmille 

Hei! 
Tutkin työn ohessa Oulun yliopistossa ---------- esi- ja alkuopetuksen kehittämistä. 
Haluan selvittää esikoululaisten yksilöllistä kehittymistä esi- ja alkuopetuksen aikana. 
Tavoitteenani olisi saada selville tällaisen esikoulumallin edut ja haitat oppilaalle, 
vanhemmille ja opettajille. Tarvitsisin myös Teidän vanhempien mielipiteitä ja kuvauksia 
kartoittaessani lasta ja hänen kehittymistään. Vastauksenne käsitellään luottamuksellisena 
tietona. Toivon Teidän vastaavan tyhjälle konseptille. Jos haluatte vastata mieluummin 
suullisesti, niin ilmoittakaa siitä minulle reissuvihossa. 
 
--------------------------------------------------   arvioijana oli äiti  ---  / isä  ---  / molemmat  -- 
lapsen nimi                                                                                                         rastita oikea vaihtoehto 
 
1.Kuvaikaa lapsenne luonnetta esikoulun alkaessa. 
 
2. Miten Te koitte lapsenne esikoulun käymisen? Mikä oli  vaivatonta, mukavaa tai helppoa? Mikä   oli työlästä, 
ikävää, turhauttavaa tai vaikeaa? 
 
3. Kertokaa lapsenne edistymisestä esikoulun aikana tiedoissa, taidoissa, käyttäytymisessä jne. 
 

A. Mitä hyötyä arvioisitte esikoulusta olleen Teidän lapsellenne? Mitä hän mielestänne oppi 
esikouluvuotenaan?  
B. Mitä haittaa arvioisitte esikoulusta olleen Teidän lapsellenne? Mitä olennaista jäi oppimatta? 
Missä asioissa mielestänne esikouluopetus epäonnistui?  

 C. Saiko lapsenne edetä hänen kehitystasonsa mukaisesti? 
 
4. Miten Te olette kokeneet lapsenne ykkösluokan käymisen? Mikä oli vaivatonta, mukavaa tai helppoa? Mikä 
oli työlästä, turhauttavaa tai vaikeaa? 
 
5. Kertokaa lapsenne edistymisestä ykkösluokan aikana tiedoissa, taidoissa, käyttäytymisessä jne? 
 
 A. Missä asioissa arvioisitte lapsenne kehittyneen ykkösluokan aikana hyvin? 

B. Missä asioissa arvioisitte lapsenne kehittyneen ykkösluokan aikana huonosti tai hitaasti? 
 C. Saiko lapsenne edetä hänen kehitystasonsa mukaisesti? 
 
6. Miten lapsenne luonne on mielestänne kehittynyt esi- ja ykkösluokan aikana? Entä sosiaalisuus?   
 
7. Kertokaa vapaasti mielipiteenne Katajan esi- ja alkuopetuskokeilusta ja sen vaikutuksesta perheeseenne? 
Sana on vapaa! Kertokaa muut mieltä painavat asiat!  
 
Lämmin kiitokseni vastauksistanne!  
Yhteistyöstä, vaivannäöstänne ja avustanne kiittäen Reetta Leppälä 
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 Liite 11 Arviointilomake 2 vanhemmille 

Hei! 
 
Tutkin työn ohessa Oulun yliopistossa ----------- esi- ja alkuopetuksen kehittämistä. 
Haluan selvittää esikoululaisten yksilöllistä kehittymistä esi- ja alkuopetuksen aikana. 
Tavoitteenani olisi saada selville tällaisen esikoulumallin edut ja haitat oppilaalle, 
vanhemmille ja opettajille. Tarvitsisin vielä tämän kerran myös Teidän vanhempien 
mielipiteitä ja kuvauksia kartoittaessani lasta ja hänen kehittymistään. Vastauksenne 
käsitellään luottamuksellisena tietona. Toivon Teidän vastaavan tyhjälle konseptille. Jos 
haluatte vastata mieluummin suullisesti, niin ilmoittakaa siitä minulle reissuvihossa. 
 
--------------------------------------------------   arvioijana oli äiti  ---  / isä  ---  / molemmat  -- 
lapsen nimi                                                                                                  rastita oikea vaihtoehto 
 
 
1. Miten Te olette kokeneet lapsenne kakkosluokan käymisen? Mikä oli vaivatonta, 
mukavaa tai helppoa? Mikä oli työlästä, turhauttavaa tai vaikeaa? 
 
2. Kertokaa lapsenne edistymisestä kakkosluokan aikana tiedoissa, taidoissa, 
käyttäytymisessä jne? 
 

A. Missä asioissa arvioisitte lapsenne kehittyneen kakkosluokan aikana 
hyvin? 

 
B. Missä asioissa arvioisitte lapsenne kehittyneen kakkosluokan aikana    
huonosti tai hitaasti? 

  
C. Saiko lapsenne edetä hänen kehitystasonsa mukaisesti? 

 
3. Miten kokeilumme päätavoitteet yksilöllisyyden huomioiminen ja sosiaalisuuden 
kasvattaminen ovat mielestänne onnistuneet lapsenne kohdalla esikoulusta 
kakkosluokkaan? 
 
4. Miten tai mihin suuntaan kehittäisitte esi- ja alkuopetusta Katajalla? Kertokaa ideanne 
ja muutosehdotuksenne! Esittäkää kritiikkinne nykyisen kokeilun epäkohdista! 
 
5. Sana on vapaa! Kertokaa vapaasti ajatuksianne lapsenne siirtyessä alkukasvatuksesta 
kolmannelle luokalle.     
 
 
Toivon, että palauttaisitte vastauksenne ensi viikon kuluessa.  
Yhteistyöstä, vaivannäöstänne ja avustanne kiittäen 
 
                                                                                             Reetta Leppälä 
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 Liite 12 Minäkuvamittari lapsille 
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 Liite 13 Esimerkki lapsen äidinkielen tavoitteiden 
saavutusajankohdista 
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