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Osallisuus esiopetuksessa on vanhemman oikeus

Taina Kyrönlampi & Hannele Karikoski

Ajankohtaisissa varhaiskasvatusta koskevissa keskusteluissa ja tutkimuksissa pohditaan
lasten ja vanhempien osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Suomalaisessa var-
haiskasvatuksessa, johon myös esiopetus kuuluu, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö
antaa mahdollisuuden vanhempien osallistumiselle käytännön varhaiskasvatukseen. Van-
hempien osallisuus esiopetuksessa perustuu vanhempien kasvatusoikeuteen lapseensa näh-
den, eikä esiopetuksen alkaminen tuo muutosta tähän oikeuteen ja vastuuseen (Esiopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2014; Kaskela-Kekkonen 2006). Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteissa (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritel-
lään yhteistyön toteuttamisen periaatteista. Varhaiskasvatustutkimuksissa (esim. Kaskela-
Kekkonen 2006) vahvistuu käsitys yhteistyön myönteisestä merkityksestä lapsen kasvulle
ja kehitykselle.

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) korostetaan, että paikallisten esiopetuksen
opetussuunnitelmien laadintavaiheessa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua suunnitel-
man laadintaprosessiin ja samalla tuoda esille näkemyksensä esiopetuksesta. Vanhempien
osallistuminen takaa heidän äänensä kuulumisen esiopetussuunnitelmassa. Opetuksen jär-
jestäjän vastuulla on huolehtia siitä, että esiopetuksen henkilöstö ja huoltajat voivat osallis-
tua opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

Vanhempien osallisuuden merkitystä korostetaan esiopetuksen toimintakulttuurin ja
oppimisympäristön kehittämisessä (Esiopetussuunnitelman perusteet 2014). Perusteluna
vanhempien osallistumiselle opetussuunnitelman suunnitteluun, arviointiin ja toiminnan
toteutukseen on myös se, että paikallisessa esiopetuksen opetussuunnitelmassa päätetään
myös vanhempia koskettavia seikkoja, kuten käytännön esiopetuksen kasvatus- ja opetus-
työ, oppilashuolto, sekä huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön järjestäminen ja toteuttami-
nen. Samoin Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) mukaan esiopetuksen erityisenä tavoit-
teena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Valtakunnalliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat edustavat pääasiassa hallin-
tovirkamiesten, kasvatusalan ammattiryhmien ja tutkijoiden ääntä, kun taas vanhempien
sekä kasvattajien yhteinen ääni on kuulunut tähän asti lapsen yksilöllisten opetussuunnitel-
mien suunnittelussa ja arvioinnissa. Vanhempien ei ole oletettu osallistuvan pedagogiseen
keskusteluun kasvatustoiminnan toteuttamisesta arkikäytännössä. Vanhempien asema on
rajoittunut yksittäiseen lapseen. (Kirby & Laws 2010, 113; Karila & Alasuutari 2010; Turu-
nen 2013.)

Esittelemme tässä puheenvuorossa esimerkin, miten vanhemmat osallistuivat paikalli-
sen esiopetussuunnitelman laadintaprosessiin. Kyseessä on Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluissa kehitetty toimintamalli, jonka mukaan uutta esiopetussuunnitelmaa
alettiin laatia yhdessä päiväkotien henkilöstöjen, vanhempien ja lasten yhteistyönä. Näitä
suunnitelutiimejä kutsuttiin Ops-kuppiloiksi. Tässä tutkimuksessa havainnoitiin 15 van-
hemman osallistumista Ops- kuppila toimintaan. Toinen tämän puheenvuoron kirjoittaja
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seurasi vanhempien työskentelyä. Vanhempien keskustelut nauhoitettiin, kun he kokoontui-
vat viisi kertaa lukuvuoden 2015–2016 aikana. 

Tässä keskustelussa tuomme esille minkälaisia ajatuksia OPS-kuppila-työskentelyyn
osallistuvilla vanhemmilla oli esiopetuksesta. Vanhemmat huomasivat, että varhaiskasva-
tuksen kulttuurissa on tapahtunut kahdenlaista muutosta. Ensinnäkin esiopetuksen arjessa
huomioidaan vanhempien toiveet, kuten eräs äiti kuvailee: ”että kymmenen vuotta sitte ei
ois paljoo kyselty…” Toisaalta vanhemmat tunnistivat, että vanhempien keskinäinen yhtei-
söllisyys on vähentynyt, kuten eräs isä totesi: ”mutta onhan se muuttunut siitäkin, mitä oon
ite just ollu tarhasa. Meillä oli siellä siis koko no se oli kyllä sillä tarhaporukalla, mutta kui-
teski, että oli niinku iltasin tämmösiä talkoita. Mut nyt ku kattoo noita vanhempainiltoja,
niin siellähän on niinku aina me samat muuttamat perheet.” Vennisen ym. (2011, 37–38)
tutkimuksessa varhaiskasvatuksen kasvattajat tunnistivat saman ilmiön kuin tähän tutki-
mukseen osallistunut isä. Kasvattajat kokivat, etteivät vanhemmat ole kiinnostuneita tai
motivoituneita osallistumaan päiväkodin toimintaa koskeviin asioihin. Vanhempien ajan-
puute, työkiireet, työajat ja perheen harrastukset nähtiin vanhempien osallisuuden esteinä.
(vrt. Hochschild 2001; Karikoski 2008.)

Vanhemmat toivoivat, että työntekijät aktiivisesti tarjoaisivat huoltajille mahdollisuutta
osallistua ja että lapset voisivat olla mukana esiopetussuunnitelmakeskusteluissa sekä suun-
nittelu- että arviointivaiheessa. Vanhemmat olivat valmiita osallistumaan esimerkiksi tal-
kootyöhön ja muihin arkisiin asioihin, kuten ympäristön kunnostamiseen ja askartelumate-
riaalien hankkimiseen. Lisäksi vanhemmat osallistuivat lapsensa esiopetusvuotena sekä
päiväkotivuosina henkilökunnan järjestämiin tilaisuuksiin, kuten vanhempainiltoihin. Van-
hemmilla oli myönteinen suhtautuminen yhteistyöhön esiopettajien kanssa, ja he odottivat
henkilökunnalta perhettä kohtaan kunnioittavaa ja tasavertaista yhteistyötä. (Vrt. Tiilikka
2010; Tiilikka 2005.) 

Esiopetuksen arjessa osallisuus todentui vanhempien käsityksen mukaan erityisesti
”lapsen äänen” kuulemisena ja sen huomioimisena arjen eri tilanteissa. Vanhemmat suoras-
taan edellyttivät lapsensa yksilöllisyyden tunnistamista. Tämä on ehkä selkein modernin
kasvatusajattelun muutos, joka näkyy vanhempien kasvatusajattelussa. (Vrt. Venninen ym.
2011; Tiilikka 2010; Tiilikka 2005.) Tähän liittyy myös lapsen perheen kulttuurin ja elä-
mäntavan kunnioittaminen lapsen edun ja hyvinvoinnin näkökulmasta (ks. Esiopetussuun-
nitelman perusteet 2014), mikä edellyttää ammattilaisten ja perheen välistä tavoitteellista,
osallistavaa ja joskus esimerkiksi oppilashuoltoryhmän moniammatillisessa yhteistyöver-
kostossa toteutuvaa työskentelyä. (Tast 2007, 35.)

Kasvatushenkilöstön on oleellista miettiä, miten vanhempien osallisuutta ja yhteistyön
eri muotoja voidaan kehittää huomioimalla perheiden erilaiset elämäntilanteet. Tämä vaatii
henkilöstöltä tiedostettua ja työn tavoitteita tukevaa ihmiskäsitystä. Henkilöstöllä on selkeä
vastuu sellaisesta tietoisesta kasvatusajattelusta, jossa toisen tarpeet ja yhteistyön mahdolli-
suudet toteutuvat. Kasvattajien on varmistettava, että vanhemmilla on esiopetusvuotena
riittävästi tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. (Esiopetussuunnitelman
perusteet 2014; Gatrell 2005, 43–44; Karikoski & Tiilikka 2011; Karikoski 2008; Tiilikka
2010, 70.) Kannustavassa esiopetuksen ilmapiirissä vanhemmille tarjotaan erilaisia osalli-
suuden mahdollisuuksia, jolloin perheiden vahvuudet, erilaiset elämäntilanteet ja voimava-
rat saadaan esille ja niitä voidaan hyödyntää esiopetuksen arjessa. 

Havainnoimissamme keskusteluissa vanhemmat toivat esiin, että vanhemman rooli lap-
sen esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelussa paikantui helposti pelkästään työnteki-
jän näkemysten kuuntelijaksi. Tätä ilmiötä kuvaavat kaksi äitiä: ”ei meiän vanhempien
ehdotuksia oteta vastaan, kun ei osata” ja ”joo mää koen, että loukkaan kasvattajan ammat-
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tiylpeyttä”. Esimerkit kuvastavat, kuinka esiopetuksen toiminta koetaan työntekijöiden
alueeksi. (Ks. Alasuutari 2011, 45; Venninen ym. 2011, 39.)

Osallisuus toteutuu, kun kasvattaja keskustelee vanhemman ja lapsen kanssa. Lapsen
yksilöllinen kohtaaminen edellyttää henkilöstöltä lapsikeskeistä asennetta ja vanhempien
kasvatusnäkemysten tuntemista. Henkilöstö on esiopetusympäristön tilan vartija. Miten tila
mahdollistaa ja luo vuorovaikutuksen ja osallisuuden paikkoja? Ajattelemme, että esiope-
tuksen yksikössä eteinen toimii rajatilana ja tilanjakajana, jota verhoaa ”näkymätön verho”.
Vanhempia ei mielellään päästetä verhon toiselle puolelle seuraamaan esimerkiksi esiope-
tuksen toimintaa. Harvemmin esiopetuksen ympäristöissä kuten eteisessä on vanhemmille
oma naulakko, johon voisi riisua takin ja rauhassa siirtyä eteisestä esiopetuksen muihin
tiloihin seuraamaan esiopetustoiminnan arkea ja lapsensa toimintaa vertaisryhmässä.

Vanhempien osallisuuden toteuminen esiopetuksen arjessa edellyttää tasavertaista, luot-
tamuksellista ja avointa vuoropuhelua sekä yhteistyötä henkilöstön ja vanhempien välillä.
Hyvän yhteistyön edellytys on dialoginen vuoropuhelu, jossa henkilöstöllä on halu kohdata
ja kuunnella vanhempia, kuten eräs isä kuvasi asiaa: ”että positiivisen kommunikointitavan
opetteleminen”. Vanhemman kuuleminen ja kohtaaminen edellyttää kiireetöntä tilaa.
(Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 85–86; Lundan 2011,121.) Esiopetuksen osallisuuteen
perustuvia pedagogisia käytäntöjä tulisi kehittää siten, että vanhemmille annetaan mahdol-
lisuuksia osallistua enemmän esiopetuksen arkeen ja heidän halukkuuttaan osallistua arvos-
tetaan vanhempien erilaiset elämäntilanteet samalla huomioiden.

Vanhemman osallisuuden vahvistaminen esiopetuksen arjessa edellyttää ymmärrystä
esimiesten pedagogisen johtajuuden keskeisestä merkityksestä. Pedagoginen johtaja on
arvojen, päämäärien, ajattelutapojen ja pedagogisten käytäntöjen muuttaja. Pedagoginen
johtaja luo raamit, jotta henkilökunta kehittyy ja toimintakulttuuriin saadaan toivottava
muutos kohti osallisuuden toimintakulttuurin kehittämistä. (Granrusten 2016; Moen 2016.)
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