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ESIPUHE 

”…Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isäänikin paremmin…”  
 
Edu Kettusen laulun sanat ovat siivittäneet minua tarttumaan aina uusiin haastei-
siin ja erityisesti isäni suuresti arvostamaan koulutukseen. Lukiessani uutisia 
valmistuneista väitöskirjoista tunsin piston sydämessäni. Pitäisikö minunkin tart-
tua tuohon haasteeseen. Lisäksi lukiessani väitöskirjojen esipuheita liikutuin sii-
tä, kuinka paljon niihin oli sisällytetty koettuja tuntemuksia: intohimoa, tahdon-
voimaa, kiitollisuutta, mutta myös tuskaa ja pettymystä. Jotain tuollaista minäkin 
halusin kokea. Kunnanhimoni oppimisen suhteen ja usko itseeni haastoivat mi-
nut isoon urakkaan. Koin, että vielä oli yksi vuori kapuamatta. 

Tämä tutkimukseni on ollut suuri haaste, jolle tarjoutui oiva tilaisuus, kun 
vuonna 2004 Opetushallitus käynnisti työntekijöilleen tieteellisen jatko-
opintojen tukiohjelman yhdessä silloisen Tampereen yliopiston Ammattikasva-
tuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa. Työni Opetushallituksen arvioin-
tiyksikössä on mahdollistanut myös oman tieteellisen tutkimusosaamisen kehit-
tämisen ja kansallinen esiopetuksen laadun arviointi tuotti erinomaisen aineiston, 
jota pääsin tutkimuksessani hyödyntämään. Työni kautta olen saanut perehtyä 
myös valtion hallinnon tuloksellisuuteen ja siihen liittyviin haasteisiin. Julkisten 
palvelujen tuloksellisuuden, erityisesti vaikuttavuuden parantaminen on ollut 
suuri intohimoni viimeiset kuusi vuotta. Esiopetus puolestaan tuli minulle tutuksi 
toimiessani noin kymmenen vuotta lastentarhanopettajana. Sieltä olen ammenta-
nut käytännön kokemuksia, joita vasten olen voinut peilata tutkimuksen tuloksia.  

Haluan esittää kiitokseni Opetushallituksen johdolle tästä tilaisuudesta tehdä 
omaa jatkotutkimusta. Käytännön järjestelyt hoituivat hienosti. Esitän kiitokseni 
silloisille arviointiyksikön työntekijöille: tutkimusprofessori Ritva Jakku-
Sihvoselle, joka omalta osaltaan kasvatti minut tutkijaksi, erikoistutkija Jorma 
Kuuselalle ja tutkimusprofessori Jari Metsämuuroselle, jotka ansiokkaasti pereh-
dyttivät minut tutkimusmenetelmien saloihin. Jorma Kuuselalta sain myös arvo-
kasta palautetta tutkimuksestani sekä lohdullista kannustusta. Kiitos tutkimussih-
teeri Mari Huhtaselle ja Tuija Koskelalle suurenmoisesta avusta aineiston ke-
ruussa ja analysoinnissa. Voimia säästelemättä he tekivät työtään. Lämmin kiitos 
myös talousjohtaja Jutta Petäjälle, joka valitsi minut tulosohjauksen asiantunti-
jaksi. Näin sain toteuttaa intohimoani ja samalla hyödyntää osaamistani sekä 
työssäni että tutkimuksessani.  

Suuret kiitokseni esitän ohjaajalleni dosentti Seppo Saarelle, joka yllytti mi-
nua jatkamaan tutkimustani silloinkin, kun omat voimani alkoivat ehtyä. Häneltä 



sain rakentavaa palautetta ja hänen kanssaan kävimme antoisia keskusteluja. Kii-
tos myös toiselle ohjaajalleni professori Pekka Ruohotielle, joka työni loppuvai-
heessa antoi uusia näkökulmia sisällön tarkasteluun. Samoin kiitokset kuuluvat 
samassa ohjausryhmässä olleelle opetusneuvos Mari Räkköläiselle, jonka kanssa 
yhdessä iloitsimme edistymisestämme ja jaoimme tuskamme ja murheemme vas-
toin käymisissä. Kiitokset väitöskirjani käsikirjoituksen alkutarkastajille profes-
sori Kirsti Karilalle ja professori Petri Nokelaiselle, joilta sain selkeää ja opetta-
vaista palautetta. Esitarkastajina olivat professori Kristiina Kumpulainen ja pro-
fessori Mikko Ojala. Heidän perinpohjaisen työnsä ja selkeiden kehittämisehdo-
tustensa vuoksi työni hioutui ja jäsentyi ymmärrettävämmäksi. Suuret kiitokseni 
heille.  

Kiitokset lausun myös kaikille niille esiopetuksen opettajille ja esiopetukses-
sa olevien lasten vanhemmille, jotka huolellisesti jaksoivat vastata esiopetuksen 
laadun arvioinnin kyselylomakkeisiin. Ilman heidän panostaan aineistostani ei 
olisi tullut näin kattavaa ja luotettavaa. Kiitos myös kaikille niille esiopetuksen 
opettajille, joilta kyselylomakkeiden valmisteluvaiheessa sain arvokasta palautet-
ta. 

Lämpimät kiitokseni haluan esittää myös siskoilleni, Kakulle, Marjatalle, 
Annukalle ja Tupolle, jotka ovat vetäneet minua, kuopusta, perässään ja aikoi-
naan auttaneet minua selviytymään vaikeista kotiläksyistä. Sain hyvän pohjan 
kaikelle jatko-opiskelulle. Äitini Kyllikki ansaitsee myös kiitokseni. Hän on 
omalta osaltaan kannustanut opiskeluun ja tehnyt opiskeluni mahdolliseksi ja 
kantanut huoliani.  

Kaikkein suurimmat ja rakkaimmat kiitokseni esitän miehelleni Pekulle, joka 
innoitti minut syvällisiin keskusteluin väitöskirjani aiheesta ja näin auttoi minua 
ilmaisemaan asiani paremmin. Väitöskirjani ei olisi koskaan valmistunut ilman 
häneltä saamaani apua tekstin muotoilussa ja huolittelussa. Pekulta sain myös 
käsittämättömän paljon kannustusta ja lohdutusta, kun kuorma oli kaatua.  

Suurin innoittajani tämän tutkimuksen tekemiseen oli kuitenkin isältäni saa-
ma kannustus ja häneltä omaksumani kunnianhimo. Haluankin omistaa tämän 
väitöskirjani edesmenneelle isälleni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vaikuttavuutta monimuotoisena ilmiönä. 
Tarkastelukohteena oli julkisen palvelun, esiopetuksen vaikuttavuus eri asiakas-
ryhmien näkökulmasta. Asiakkaiksi määriteltiin esiopetusta saavat lapset, heidän 
vanhempansa sekä yhteiskunta. Vaikuttavuutta indikoitiin lapsen näkökulmasta 
lapsen viihtymisellä esiopetuksessa ja vanhempien näkökulmasta heidän tyyty-
väisyydellään esiopetukseen. Yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavuutta indi-
koitiin lapsen oppimisvalmiuksilla sekä niiden kehittymisellä esiopetuksen aika-
na. Esiopetus määriteltiin vaikuttavaksi silloin, kun kaikkien asiakasryhmien nä-
kökulmasta esiopetus oli onnistunut tehtävässään.  

Tutkimuksen viitekehystä jäsensin koulutuksen ja opetuksen tuloksellisuuden 
malleihin pohjautuen. Vaikuttavuus tuloksellisuuden ulottuvuutena kuvaa palve-
lun tuottamaa hyötyä asiakkaalle. Vaikuttavuus syntyy siitä, että palvelujen vai-
kutukset ovat asiakkaiden tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden suuntaisia.  

Tutkimus toteutettiin koko maan kattavalla, satunnaisotantaan perustuvalla 
SURVEY-kyselyllä. Kyselylomakkeet osoitettiin esiopetuksen opettajille ja esi-
opetuksessa olevien lasten vanhemmille. Tiedot vanhempien tyytyväisyydestä ja 
lasten viihtymisestä kerättiin lasten vanhemmilta. Tiedot lasten oppimisvalmiuk-
sista sekä niiden edistymisestä kerättiin lasten esiopetuksen opettajilta. Yhdistä-
mällä sekä opettajien että vanhempien vastaukset pystyttiin vertaamaan eri asia-
kasnäkökulmia toisiinsa.  

Tutkimusaineiston ryvästyneisyyden vuoksi analyysimenetelmänä käytettiin 
HLM-monitasoanalyysia. Sen lisäksi aineisto analysoitiin yksitasoisilla mene-
telmillä, koska tutkimuksessa haluttiin tuoda esille yksitasoisen menetelmän ja 
monitasomenetelmän tuottamat erilaiset tulokset, kuten esimerkiksi se, miten 
paljon ja minkälaisia eroja yksitasoinen analyysi tuottaa ryvästyneestä aineistos-
ta. 

Eri analyysimenetelmillä saadut tulokset erosivat toisistaan. Yksitasoinen yk-
silökohtaiseen aineistoon perustuva analyysi antoi herkemmin tilastollisesti mer-
kitseviä eroja eri taustamuuttujien suhteen kuin ryhmäkohtaiseen aineistoon pe-
rustuva yksitasoinen analyysi. Myös yksitasoinen ryhmäkohtaiseen aineistoon 
perustuva analyysi tuotti herkemmin tilastollisesti merkitseviä eroja kuin moni-
tasoanalyysi. Erot menetelmien välillä näyttäisivät kertovan siitä, että yksitasoi-
set menetelmät eivät ottaisi huomioon esiopetusryhmien erilaisuutta. Tällä tar-
koitan sitä, että esiopetusryhmät olivat keskenään erilaisempia kuin lapset satun-
naisesti valittuina. 



Tutkimuksen tulosten mukaan lasten oppimisvalmiudet olivat keskimäärin 
hyvät kaikilla tutkituilla oppimisen alueilla. Esiopetusvuoden lopulla tytöillä ar-
vioitiin olevan poikia paremmat oppimisvalmiudet. Tyttöjen ja poikien oppimis-
valmiudet olivat kuitenkin kehittyneet yhtä paljon esiopetusvuoden aikana. Eri-
tyistä tukea tarvitsevat lapset sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset 
saivat heikommat tulokset, mutta heidän arvioitiin kuitenkin kehittyneen yhtä 
paljon kuin muidenkin lasten. Oppimisympäristöä kuvaavista muuttujista ainoas-
taan opettajan opetuksessaan käyttämä leikki osoittautui olevan yhteydessä las-
ten oppimisvalmiuksien kehittymiseen. 

Lasten vanhemmat olivat keskimäärin tyytyväisiä esiopetukseen. Heidän tyy-
tyväisyytensä oli yhteydessä myös heidän lapsensa oppimisvalmiuksiin. Van-
hemmat olivat sitä tyytyväisempiä mitä paremmat olivat heidän lapsensa oppi-
misvalmiudet. Lapset viihtyivät keskimäärin hyvin. Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten vanhemmat olivat tyytymättömämpiä kuin toisten lasten vanhemmat. Eri-
tyistä tukea tarvitsevat lapsetkaan eivät viihtyneet esiopetuksessa niin hyvin kuin 
toiset. Vanhemmat olivat tyytyväisempiä kaupungissa annettavaan esiopetuk-
seen. Kaupungissa annettava esiopetus tapahtuu usein päiväkodissa, jonka van-
hemmat kokivat myös tiloiltaan turvallisemmaksi ja toimivammaksi. Myös lap-
set viihtyivät kaupungissa järjestetyssä esiopetuksessa paremmin. 

Tulosten mukaan esiopetus on keskimäärin vaikuttavaa eri asiakasnäkökul-
mista katsottuna. Siitä huolimatta esiopetuksella on yhä haasteensa ottaa erityistä 
tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset huomioon. 

 
 

Avainsanat: tuloksellisuus, vaikuttavuus, opetuksen asiakkuus, esiopetus, oppi-
misvalmiudet, oppimisympäristö, tyytyväisyys esiopetukseen, viihtyminen esi-
opetuksessa, monitasoanalyysi, ryvästynyt aineisto 



SUMMARY 

The purpose of the research was to describe the effectiveness as a multiform 
phenomenon. The object of the research was the effectiveness of the public ser-
vice, pre-schooling from the views of different client groups. Children receiving 
pre-schooling, their parents and the society were determined as clients. The ef-
fectiveness was indicated from the child´s view by her/his happiness in pre-
schooling and from the parental view by their satisfaction with pre-schooling. 
The effectiveness from the society´s view was indicated by children´s readiness 
for learning and its development during pre-schooling. Pre-schooling was deter-
mined as effective whenever it had been successful in its task from the views of 
all client groups.  

I have outlined the frame of reference of the research based on the models of 
performance in education and teaching. The effectiveness as an aspect of per-
formance describes the benefit that the service brings to the client. The effective-
ness results from the effects of services meeting the needs of the clients and be-
ing aligned with the goals set. 

The research was carried through by a survey-inquiry based on random-
sampling throughout the whole country. The questionnaires were addressed to 
pre-school teachers and the parents whose children participating in pre-
schooling. The information on the parental satisfaction and the children´s happi-
ness was collected from the parents. The information on the children´s readiness 
to learn and its progress was collected from the children´s pre-school teachers. 
By combining the answers from both teachers and parents the different views of 
the clients could be compared with each other.  

As the research material was clustered, the HLM multilevel analysis was 
used as an analyzing method. In addition, the material was also analyzed with 
one level methods, because this way the research would show the different re-
sults gained from the one level method and the multilevel method, for example 
how many and what kind of differences the one level analysis brings from the 
clustered material. 

The results received from different methods of analysis differed from one an-
other. The one level analysis based on the individual material gave more easily 
statistically significance differences as for the background variables than the one 
level method of analysis based on the group material. Also the one level analysis 
based on the group material produced more easily statistically significance dif-
ferences than the multilevel analysis.  The differences between the methods seem 
to tell that one level methods wouldn´t consider the differences between the pre-
school groups. With this I mean that the pre-school groups were more different 
from each other than the children randomly chosen. 

 



According to the results brought by the research, children´s readiness to learn 
was generally good in all areas of learning researched. At the end of the pre-
school year, the girls were assessed to have better readiness for learning than the 
boys. However, both girls´ and boys´ readiness to learn had developed as much 
during the pre-school year. The children who needed special support as well as 
the children belonging to different language and culture groups received weaker 
results, but they were assessed of having developed as much as the other chil-
dren. Out of the variables describing the learning environment, only the playing 
used by the teacher in teaching indicated association with the development of 
children´s readiness to learn.  

Children´s parents were generally satisfied with the pre-school teaching. 
Their satisfaction showed association with their children´s readiness for learning. 
Parents were the more satisfied the better their children´s readiness to learn was. 
Also the children felt rather happy. The parents of the children needing special 
support were less satisfied than the parents of other children. The children who 
needed special support didn´t like the pre-schooling as much as the others. Par-
ents were more satisfied with the pre-school teaching given in cities. Pre-
schooling in cities usually takes place in kindergarten/day care center, which 
many parents considered safer and more suitable as for the facilities. Also chil-
dren liked the pre-schooling organized in cities better. 

According to the results, the pre-schooling is effective from different client 
views in general. However, the pre-schooling has still challenges in considering 
the children needing special support and the children belonging to different lan-
guage and culture groups. 

 
Key words: performance, effectiveness, clients of teaching, pre-schooling, 

readiness for learning, learning environment, satisfaction with pre-schooling, 
multilevel analyses, clustered materials 
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1 JOHDANTO 

Julkiselle palvelulle asetetaan nykyisin yhä voimakkaammin tuloksellisuuden 
vaateita. Julkisten palvelujen tuloksellisuus on herättänyt myös paljon keskuste-
lua ja sitä enemmän mitä vähemmiksi käyvät palveluihin käytettävissä olevat 
resurssit. Ollakseen tuloksellista toimintaa julkisen palvelun tulee olla vaikutta-
vaa, tuottavaa ja taloudellista. Erityisesti vaikuttavuus on se tuloksellisuuden 
ulottuvuus, jonka merkitystä haluan korostaa. Tuottavin ja taloudellisinkaan pal-
velu ei ole mielekästä, jos palvelusta ei ole kenellekään hyötyä eikä sille ole to-
dellista tarvetta. 

Olen valinnut tutkimukseni kohteeksi julkisen palvelun vaikuttavuuden. Ha-
lusin lähteä tutkimaan palvelun vaikuttavuutta erityisesti esiopetuksen kentässä, 
koska esiopetus on lähellä sydäntäni ja noin 10 vuoden ura lastentarhanopettaja-
na antoi käytännön perspektiivin aiheeseen.  

Koska esiopetus on tärkeä osa julkista palvelua suomalaisessa koulutusjärjes-
telmässä, sillä pitää olla siis positiivisia vaikutuksia. Esiopetus on lisäksi kiin-
nostava tutkimuksen aihe, koska 96 prosenttia ikäluokasta osallistuu esiopetuk-
seen, vaikka esiopetus ei ole lapsille pakollista. Esiopetus on lapsen subjektiivis-
ta oikeutta, millä tarkoitetaan yksilön ehdotonta oikeutta palveluun. Vaihtoehto-
na esiopetukselle vanhemmat voivat itse kasvattaa lastaan ja antaa tälle hyvät 
oppimisen edellytykset. Tarkastelussa tulee kuitenkin muistaa, että lasten päivä-
hoidolla ja varhaiskasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet. Ennen kuin esi-
opetus tuli lakisääteiseksi, lapset saivat päivähoidossa sellaista hoitoa ja kasva-
tusta, jonka oletettiin antavan lapselle hyvät eväät aloittaa koulunkäynti. Kiin-
nostavaa näin ollen on se, onko vanhempien kasvatustyön tukeminen juuri esi-
opetuksen muodossa vaikuttavuuden kannalta olennainen, vai ajaako varhaiskas-
vatus, nimenomaan päivähoito, saman asian. Poliittisin päätöksin kuusivuotiaille 
tarjottava esiopetus otettiin perusopetuslain piiriin. Mitä tarpeita täyttämään esi-
opetus käynnistettiin ja kenen tarpeita esiopetuksen oli tarkoitus toteutuessaan 
täyttää? Minkälaisiin tarpeisiin esiopetus vastaa? Miten esiopetus on täyttänyt 
tehtävänsä erityisesti vanhempien kasvatustehtävän tukijana? 

Päästäkseni sisälle vaikuttavuuden ytimeen lähestyn tutkimuskohdetta pohti-
malla, mitä esiopetus merkitsee lasten vanhemmille, yhteiskunnalle, tuleville 
koululaisille ja alkuopetuksen opettajille. Ajattelin esiopetuksen merkitsevän eri 
ihmiselle eri asioita, mutta samalla mietin, voisiko esiopetuksen merkityksestä ja 
tehtävästä löytyä eri toimijoiden ja kohteiden kesken yhteistä käsitystä. Voisiko 
lapsen hyvä toteutua niin, että se samalla olisi vanhempien ja yhteiskunnan hy-
vää?  
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Minulle tarjoutui erinomainen mahdollisuus hyödyntää laajaa aineistoa, jota 
olin kokoamassa esiopetuksen selontekoa varten (OPM 2004). Selonteossa tuli 
arvioida esiopetusuudistuksen vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista 
eduskunnan pyynnöstä. Tätä selontekoa varten käynnistimme Opetushallitukses-
sa esiopetuksen tilan arviointiprojektin, jota vedimme yhdessä kollegani Marjatta 
Siniharjun kanssa. Projektissa vastasimme esiopetuksen tilan arvioinnin suunnit-
telusta ja toteutuksesta, empiirisen aineiston keruusta, tulosten käsittelystä, ana-
lysoinnista ja johtopäätösten teosta. Minun vastuuni oli suunnitella ja laatia kyse-
ly- ja havaintolomakkeet esiopetuksen opettajille ja Siniharjun vastuuna oli 
suunnitella ja laatia kyselyt vanhemmille ja alkuopetuksen opettajille. Vanhem-
pien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien näkemyksiä Sinihar-
ju (2007) kuvaa Opetushallituksessa tekemässään raportissa.  

Arviointiprojektin loppuvaiheessa siirryin valmistelemaan ja laatimaan selon-
tekoa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Selonteon piti valmistua kolme vuotta sen 
jälkeen kun esiopetuslaki astui voimaan (1999) eli vuonna 2004 syksyllä. Selon-
teon aineisto perustui uusien eli vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin. Koska kuntien tuli ottaa käyttöön uudet esiopetuksen perusteet vii-
meistään 1.8.2002, tuo kolme vuotta ei kaikissa kunnissa tullut täyteen. Niinpä 
osalla kunnista uudistuksen tuomat muutokset eivät välttämättä olleet vakiintu-
neet käytäntöön. 

Tutkimuksessani hyödynnän selontekoa varten tuotettuja aineistoja ja jatkan 
aineiston käsittelyä laajemmin ja syvemmin. Tarkastelen esiopetuksen vaikutta-
vuutta yhteiskunnan, vanhempien ja lasten näkökulmista. Tutkimuksen tavoit-
teena on selvittää, kenelle esiopetuksesta on hyötyä ja minkälaista hyötyä, miten 
esiopetus on vaikuttavaa. Kenen näkökulmasta esiopetus on vaikuttavaa? Onko 
näkökulmien välillä eroja siitä, minkälaista esiopetuksen pitäisi olla? Ja missä 
suhteessa nuo näkökulmat poikkeavat vai poikkeavatko ne toisistaan? Missä yh-
teiskunnallinen ja vanhempien sekä lapsen saama hyöty kohtaavat? 

Koska käyttämäni aineisto on hierarkkisesti rakentunut lapsi- ja ryhmätasoon, 
olen halunnut tuoda näkyviin sekä yksi- että monitasoanalyyseilla saadut tulokset 
ja näin verrata eri menetelmillä saatuja tuloksia. Siksi kuljetan tulosten käsitte-
lyssä yksi- ja monitasoanalyysimenetelmillä saatuja tuloksia ja vertailen niitä 
keskenään.  
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkittavaksi ilmiöksi olen määritellyt esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimuk-
sen. Vaikuttavuuden tutkimuksen tarkastelun lähtökohdiksi olen valinnut valti-
onhallinnon tulosohjauksen tuloksellisuuden peruskriteerit.  Näihin kriteereihin 
kuuluvat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja 
laadunhallinta, jonka osana on toiminnan palvelukyky ja laatu, sekä henkisten 
voimavarojan hallinta ja kehittäminen (VM 2005). Vaikuttavuutta tarkastellaan 
erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja palvelukyvyn näkökulmista. Yh-
teiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet kuvaavat sitä yhteiskunnan tilaa, johon 
politiikalla halutaan päästä, palvelukyky puolestaan kohdistuu toiminnan asiak-
kaisiin ja heidän tarpeisiinsa (VM 2005, 15–19).  

Toisin kuin perusopetuksessa esiopetuksessa olennaista on ottaa huomioon 
vanhemmat ja heidän kasvatustyönsä tukeminen. Siksi vanhemmat muodostavat 
esiopetuksen keskeisen asiakasryhmän. Toisena esiopetuksen asiakkaana tai ope-
tuksen vastaanottajana voidaan pitää lasta. Esiopetuksen tulisi siis palvella yh-
teiskuntaa, vanhempia ja lasta esiopetukselle asetettujen tavoitteiden tai tarpei-
den suuntaan. Tavoitteet voivat olla yhteisiä, ja eri asiakasnäkökulmat voivat 
mennä osittain päällekkäin. Otetaan esimerkiksi lapsen hyvään tähtäävä tavoite, 
jonka mukaan esiopetuksen avulla lapsi kehittyy ehyeksi ja onnelliseksi ihmisek-
si. Tämä tavoite on myös yhteiskunnalliselta kannalta tarkoituksenmukainen. 
Toisaalta myös vanhempien näkemys lapsen hyvästä on todennäköisesti myös 
lapsen hyvää. 

Tutkimuksessa palvelukyvyllä tarkoitetaan esiopetuksen kykyä tukea van-
hempien kasvatustyötä. Vanhemmat voivat tarvita omalle kasvatustyölleen tukea 
esimerkiksi silloin, kun lapsen kasvatus työssäkäynnin tai jonkun muu syyn 
vuoksi osoittautuu heille hankalaksi. Tällöinkin lähtökohtana on, että kunnalli-
nen esiopetus ei ole vain työssäkäynnin mahdollistaja, vaan tukee ensisijaisesti 
vanhempien kasvatustyötä. Kun vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta 
esiopetukseen, he valitsevat yhteiskunnan tarjoaman tuen omalle kasvatukselleen 
tilanteessa, jossa kokoaikainen kasvatustehtävästä huolehtiminen ei ole heille 
mahdollista. Työssäkäynnin ajaksi vanhemmat tarvitsevat lapselleen ensisijaises-
ti hoitopaikkaa, ja näin ollen esiopetuksen ja päivähoidon merkitystä voi olla 
vaikea erottaa: toisaalta kyse on hoitopaikasta ja toisaalta lapsen oppimisval-
miuksien tukemisesta. Kumpi näistä merkitsee enemmän silloin, kun vanhemmat 
arvioivat lapsensa esiopetusta? Sama kysymys voidaan esittää myös yhteiskun-
nan kannalta. 

Vaikuttavuutta voidaan tutkia objektiivisen ja subjektiivisen analyysin avulla. 
Objektiivisessa vaikuttavuuden analyysissa tutkitaan suhteellisen mekaanisesti 
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tulosten ja tarpeitten/tavoitteiden välistä suhdetta. Objektiivinen analyysi kohdis-
tuisi esimerkiksi ulkopuolisen käsitykseen vaikuttavuudesta. Tällöin ulkopuoli-
nen tarkkailija tekee sellaisia havaintoja vaikutusten kohteesta, jotka ovat mitat-
tavissa tai osoitettavissa. Subjektiivisessa vaikuttavuuden analyysissa puolestaan 
tutkitaan toiminnan tuomaa merkitystä kohteelle. Subjektiivisessa tarkastelussa 
pidetään vaikuttavuutena esimerkiksi sitä, mitä merkityksiä esiopetus saa aikaan 
opetuksen kohteessa. Subjektiivinen analyysi porautuu syvemmälle, mutta sen 
tarkastelu edellyttää pidemmän aikavälin kysely- ja haastattelutietoja.  

Tutkimukseni perustuu objektiiviseen vaikuttavuuden tarkasteluun, eikä tut-
kimuksessa paneuduta syvemmin esiopetukselle annettujen merkitysten ana-
lysointiin. Tutkimukseni empiirinen aineisto perustui laajalla joukolle esiopetuk-
sen opettajia ja lasten vanhempia tehtyyn kyselyyn. Tämä kyselyaineisto kerät-
tiin esiopetuksen selonteon pohjaksi (OPM 2004) vuoden 2004 esiopetuksen ti-
lan arvioinnin yhteydessä. Mainitun arvioinnin lähtökohtana olivat vuoden 2000 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat tavoitteet ja niiden saavut-
taminen.  

Opetuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella toisaalta myös kasvatusfilosofi-
sesti ja koulutuspoliittisesti. Kasvatusfilosofisessa viitekehyksessä voidaan aja-
tella, että julkisen toiminnan vaikutusten tulisi olla ihmisläheisesti positiivisia ja 
saada aikaan hyvää. Tällöin kiinnitetään huomiota siihen, minkälaiseen ihmiskä-
sitykseen ja lapsikäsitykseen opetuksen tavoitteet pohjaavat. Kun vaikuttavuutta 
tarkastellaan koulutuspolitiikan näkökulmasta, voidaan selvittää, miksi yhteis-
kunta panostaa lasten kasvatukseen ja koulutukseen eli minkälaiset koulutuspo-
liittiset linjaukset ovat näiden ratkaisujen taustalla. Keskeistä on se, minkälaisek-
si yhteiskunta tahtoo lapsen kasvavan. Tärkeää on se, minkälaiset tiedot, taidot ja 
kyvyt lapsella tulee olla esiopetuksen jälkeen.  

Tutkimuksessani vaikuttavuutta voidaan ajatella lähestyttävän kasvatusfiloso-
fisesta näkökulmasta, koska vaikuttavuutta tarkasteltiin sekä lasten ja heidän 
vanhempiensa hyvän näkökulmasta. Toisaalta tutkimuksessa vaikuttavuutta tar-
kasteltiin myös koulutuspoliittisesti. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvät op-
pimisvalmiudet esiopetuksessa olevat lapset olivat saaneet. Yhteiskunnan kan-
nalta on tärkeää, että lapsen oppimisvalmiudet kehittyvät riittävästi ennen kou-
luikää. Onhan esiopetus opetusta, joka nimenomaan edeltää perusopetusta ja luo 
perusopetukselle pohjan. Sekä kasvatusfilosofisen että koulutuspoliittisen näkö-
kulman kuljettaminen mukana tutkimuksessa mahdollistaa eri näkökulmien ver-
taamisen. On tarpeen selvittää, miten kasvatusfilosofisesti ja koulutuspoliittisesti 
ajateltu hyvä toteutuu esiopetuksessa. Mikä on hyvää lapsen, vanhempien ja yh-
teiskunnan näkökulmista.  

Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen opetuksen vaikuttavuutta on tutkittu 
laajalti. Näiden tutkimusten lähtökohtana ovat olleet opetussuunnitelmien perus-
teisiin kirjatut tavoitteet, joiden saavuttamista on arvioitu (OPH 1998a; 1998b). 
Myös tutkimukseni lähtökohtana olivat opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut 
tavoitteet, joiden toteutumista tutkitaan. Tutkimukseni aineisto perustui vuoden 
2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteiden toteutumista 
tarkasteltiin vaikuttavuuskehikon avulla niin pitkälle kuin aineisto antoi mahdol-



 

 
 

 
 

17 

lisuuden. Vaikuttavuudeksi määriteltiin erityisesti niiden tavoitteiden saavutta-
minen, jotka on kirjattu vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perustei-
siin. Tutkimuksessa oletetaan, että opetussuunnitelman perusteet on asiakirja, 
jossa esiopetuksen päämäärä on kiteytetty tavoitelauseisiin. Opetuksen järjestä-
jän tehtävänä on konkretisoida nämä tavoitelauseet omaan opetussuunnitelmaan-
sa, joka sitten realisoituu opettajan käytännön opetustyössä.  

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustui kyselytutkimukseen. Perusteiden 
tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin suhteessa asiakkuuksiin: yhteiskuntaan, 
vanhempiin ja lapseen. Olennainen tutkimuksen kohde oli se, voivatko kaikkien 
asiakasryhmien tavoitteet toteutua samanaikaisesti, ja miten eri vaikuttavuusta-
voitteiden toteutuminen on suhteessa toisiinsa. 

Lisäksi tarkasteltiin yksi- ja monitasomenetelmillä saatuja tuloksia ja halut-
tiin osoittaa mahdollisia eroja tuloksissa. Sekä yksi- että monitasoanalyysimene-
telmiä käytetään nykyisin rinnan samanlaisissa aineistoissa. Esimerkiksi Opetus-
hallituksen oppimistulosten arvioinneissa on käytetty yksitasoisia menetelmiä, 
kun taas PISA-tutkimuksissa tulokset on analysoitu monitasoanalyysimenetel-
mällä. Tutkimuksessa käytettävän aineiston hierarkkisuus antaa mahdollisuuden 
yksi- ja monitasoanalyysimenetelmillä saatujen tulosten vertailuun. Aineistoon ei 
valittu esiopetusikäisiä sattumanvaraisesti ympäri Suomea vaan otos muodostui 
satunnaisesti valituista esiopetusryhmistä, joiden kaikki esiopetusikäiset muodos-
tivat kohdejoukon. Tällöin ryhmällä oletetaan olevan merkitystä. Yksi- ja moni-
tasomenetelmillä saatuja tuloksia vertaamalla voidaan havaita, voidaanko yksi-
tasoisella analyysimenetelmällä saatujen tulosten perusteella tehdä virhearvioita 
ja kuinka suuria, kun kyseessä on ryvästynyt aineisto. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET 
LÄHTÖKOHDAT 

Tutkimukseni viitekehyksen muodostaa koulutuksen ja opetuksen tuloksellisuus 
ja erityisesti tuloksellisuuden ulottuvuuksista vaikuttavuus. Opetuksen vaikutta-
vuuden tarkastelussa keskityn siihen, miten vaikuttavuuden ilmiötä voidaan käsi-
tellä, mihin kaikkiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta vaikuttavuus saatai-
siin haltuun. 

Vaikuttavuudella kuvataan toiminnan tai palvelun tuottamaa hyötyä asiak-
kaalle ja asiakkaan tarpeiden tyydyttämisen astetta (VM 2003; 2006). Opetuksen 
vaikuttavuudessa kyse on opetuksen asiakkaalle tai eri asiakkaille tuottamasta 
hyödystä ja tarpeiden tyydyttämisestä. Käytän jäljempänä termiä ”hyvä” kuvaa-
maan opetuksen tuottamaa hyötyä ja tarpeen tyydyttymistä, koska hyöty-termi ei 
mielestäni kuvaa tarpeeksi kattavasti vaikuttavuuden koko sisältöä. Vaikka sekä 
termi ”hyöty” (benefit) että ”hyvä” (good) määritellään eduksi, joka asettaa edun 
saajan suotuisaan tai parempaan asemaan (Soanes & Stevenson 2005), suomen-
kielessä termi ”hyvä” kuvaa paremmin sitä vaikuttavuuden olemusta, johon tut-
kimuksessani keskityn. Tarpeiden tyydyttyminen voi olla jotain muutakin kuin 
suoranaista hyötyä. Tarve (need) määritellään asiaksi, jota halutaan tai vaaditaan 
(Soanes & Stevenson 2005). 

Vaikuttavuuden tarkastelun kohteeksi olen valinnut esiopetuksen, koska esi-
opetuksesta minulla on käytännön kokemusta ja koska esiopetus ilmiönä on mo-
niulotteinen. Seuraavaksi tarkastelen ensin vaikuttavuuden olemusta, sitten ope-
tuksen asiakkaita sekä tietysti itse esiopetusta. 

3.1 Vaikuttavuus 

Toiminnan ja palvelun merkitystä pohdittaessa kysytään, mitä vaikutuksia toi-
minnalla on ollut ja onko vaikutuksilla pystytty vastaamaan tarpeisiin ja saavut-
tamaan toivottuja tuloksia. Vaikuttavuuden tarkastelussa pääpaino on siinä, mitä 
lisäarvoa toiminta tuo aikaisempaan ja myös mitä lisäresursseja toiminta vaatii. 
Käytännön lisäarvoa tarkastellaan yleensä suhteessa sen vaatimiin lisäresurssei-
hin. (Ks. Vehviläinen 2005.) 

Toiminnan vaikuttavuutta voi lähestyä myös toisin; voidaan miettiä, onko 
olemassa parempia tapoja päästä tavoitteisiin (ks. The Green Book). Esiopetuk-
sen vaikuttavuustutkimuksessa tämä tarkoittaisi sitä, että olisi etukäteen pohdittu, 
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onko suunniteltu toiminta paras tapa saavuttaa asetetut tavoitteet, vai voitaisiinko 
tavoitteisiin päästä muilla keinoin. Lainsäädännössä yleisesti tehdään etukäteis-
tutkimus siitä, mihin tarpeisiin ja mitä tehtävää suorittamaan lailla säädetty toi-
minta on tarkoitettu. Toisaalta monet julkiset toimenpiteet käynnistetään ilman, 
että on erityisen selvästi pohdittu, miten ja miksi toimenpiteen odotetaan vaikut-
tavan (Dahler-Larsen 2005, 28). Talan (2001, esipuhe) mukaan esimerkiksi tie-
dämme ja ymmärrämme liian vähän siitä, millaisia vaikutuksia laeilla on. 

3.1.1 Tuloksellisuuden teoriat ja mallit 

Toiminnan tuloksellisuudesta on kehitetty useita eri teorioita ja malleja. Toimin-
nan tuloksellisuus kostuu toiminnan vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja tuot-
tavuudesta. Kunkin tuloksellisuusulottuvuuden määrittelyyn tarvitaan omat ele-
menttinsä. Keskeinen idea on siinä, että toiminta perustuu eri tekijöiden vuoro-
vaikutukseen ja syy-yhteyteen. Tuloksellisuutta voidaan tarkastella käsitetasolla 
ja toiminnan tasolla. Lisäksi tuloksellisuutta voidaan tarkastella makro- sekä 
mikrotasolla. Makrotason esimerkkinä voidaan mainita valtion julkinen palvelu-
toiminta ja mikrotason esimerkkinä opetustoiminta koulussa.  

Tuloksellisuuskäsite on lähtöisin taloustieteestä, ja sitä on muokaten lainattu 
myös muihin tieteisiin, mikä on johtanut siihen, että termit eri tieteenaloilla eivät 
aina vastaa toisiaan. Kuviossa 1 on esitetty taloustieteeseen sovellettu perusmalli 
tuloksellisuudesta. Tuloksellisuusmallissa määritellään yksinkertaisesti sanottuna 
resurssien (panosten) ja vaikutusten väliset suhteet ja niiden yhteys tarpeiden 
tyydyttämiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Tarpeet määrittävät poliittiset 
tavoitteet ja sitä kautta toiminnan operationaaliset tavoitteet. Tarvitaan tietty 
määrä resursseja, jotta toiminta voidaan toteuttaa. Toiminta johtaa tuloksiin, jot-
ka saavat aikaan vaikutuksia. Vaikutukset syntyvät aina jossain ympäristössä. 
Vaikutusten arvioinnin jälkeen palataan joko muuttamaan tavoitteita tai säilyttä-
mään ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio1. Yleinen malli, jossa voidaan määritellä resurssien, tuotosten ja vai-
kutusten väliset suhteet. (General framework to define links between resources, 
outputs, and effects, Bouckaert 2004; ks. myös National Audit Office 2001; 
Hatry 1999; Pollitt and Bouckaert 2004, Van Dooren 2006.) 

 
 
Suomessa yleisin tai tunnetuin valtion toiminnan tuloksellisuuden malli on 

valtion tulosohjauksessa käytetty tulosprisma. Valtion toiminnan tuloksellisuutta 
määritellään valtion valtiovarainministeriön tulosohjauksen asiakirjoissa (VM 
2003, 2005, 2006).  

Tulosprismassa esitellään ns. tuloksellisuuden peruskriteerit, jotka ovat yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus, joka sisältää palve-
lukyvyn, sekä henkisten voimavarojen käyttö. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
syntyy siitä, että erilaisten palvelujen sekä tuotosten vaikutukset ovat yhteiskun-
nallisten tarpeiden suuntaisia. 
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Kuvio 2. Tulosprisma (valtion toiminnan tuloksellisuuden malli): tuloksellisuu-
den ja sitä koskevien oikeiden ja riittävien tietojen peruskriteerit (VM 2006, 19). 

 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (anglosaksisessa käsitteistössä outcomes) 

kuvaa sitä, missä määrin yhteiskuntapolitiikalle asetetut tavoitteet on saavutettu. 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kuvaa yhteiskuntapolitiikan onnistumisen astet-
ta. Vaikuttavuus kuvaa asiakaskunnalle tai kansalaisille laajemmin tuotettuja 
hyötyjä, aikaansaatuja vaikutuksia yhteiskunnassa, kuten valmistuneiden sijoit-
tumista työelämään tai syrjäytymisen ehkäisemistä. (VM 2003; 2006.) Wallin 
(1989, 9) määrittelee yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palveluiden välittömiin ja 
välillisiin hyvinvointivaikutuksiin suhteessa yhteiskunnan tarpeisiin. 

Partanen (1992, 13) kiteyttää vaikuttavuusmääritelmän seuraavasti: vaikutta-
vuudella tarkoitetaan palveluntuotannon kykyä aikaansaada sellaisia vaikutuksia, 
jotka tyydyttävät kuntalaisten tarpeet tai täyttävät tarpeiden saavuttamiseksi ase-
tetut tavoitteet. Vaikuttavuus voidaan nähdä joko tavoitteiden saavuttamisen as-
teena eli saavutettujen tulosten suhteena suunniteltuihin tai tarpeiden tyydyttämi-
sen asteena eli tyydytettyjen palvelutarpeiden suhteena todettuihin palvelutarpei-
siin.  

Toiminnallisen tuloksellisuuden yhteydessä määritellään palvelukyky. Toi-
minnallinen tuloksellisuus pitää sisällään yksittäisen organisaation tai toimenpi-
desektorin toiminnan onnistuneisuuden. Toiminnallisen tuloksellisuuden yhtenä 
elementtinä ovat tuotokset ja laadunhallinta, joiden yhteydessä tarkastellaan 
myös palvelukykyä. Palvelukyky kuvaa viraston tai laitoksen kykyä tuottaa hyö-
tyä palvelun saajalle. Palvelukyky kuvaa asiakasvaikuttavuutta ts. sitä, kuinka 
hyvin saavutetaan asiakkaan oloissa tapahtuvalle muutokselle asetetut tavoitteet 
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sekä toiminnan kohteessa tapahtuvalle toiminnalle asetetut tavoitteet. (VM 2003; 
2006.) 

Partasen (1992, 55, 57) mukaan asiakasvaikuttavuudessa on kyse julkisyhtei-
sön suoritteiden ja yhteiskunnan jäsenten tarpeiden välisestä suhteesta. Ongel-
maksi voidaan nähdä se, että tarpeiden määrittely tapahtuu toisaalta poliittisena 
prosessina ja toisaalta kansalaisten toimintoina, valintoina, näkemyksinä ja ar-
vostuksina. Lisäksi asiakasvaikuttavuuden tutkimuksessa tulee pohtia, missä laa-
juudessa asiakkaiden tarpeita voidaan ottaa huomioon. Wallin (1989, 9) täsmen-
tää asiakasvaikuttavuutta eli palvelukykyä toteamalla, että asiakkaan tarpeet 
kohdistuvat suoritteiden laadullisiin ominaisuuksiin, riittävyyteen, valikoimaan, 
saatavuuteen, sekä toiminnan joustavuuteen ja luotettavuuteen. 

Meklin (2002, 89) tuo esille vaikuttavuuden kolme erilaista tulkintaa. Vaikut-
tavuus voidaan nähdä tavoitteiden saavuttamisen asteena, joka siis tarkoittaa sitä, 
että vaikuttavuuden arviointi edellyttää aina tavoitteita ja toteutunutta. Toiseksi 
vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan ha-
luttuja vaikutuksia. Tämä määritelmä on samansuuntainen taloustieteen määri-
telmän ja tulosprisman määritelmän kanssa, jolloin vaikuttavuus tarkoittaa palve-
lukykyä. Tällöin kyse on vain kyvystä ja mahdollisuudesta saada aikaan vaiku-
tuksia, mutta ei vielä ole kyse vaikutuksista. Tälle kyvylle voidaan kuitenkin 
asettaa tavoitteita. Kolmanneksi vaikuttavuus voidaan samaistaa vaikutuksiin, 
mikä on yleisin lähtökohta vaikuttavuuden käsitteen määrittelylle. Tässä vaikut-
tavuus ymmärretään jonkin uhrauksen tai toimenpiteen seuraukseksi. Vaikutus 
määritellään erotukseksi toimimisen ja toimimattomuuden välillä eli toiminnan 
järjestämisen ja järjestämättömyyden välillä. Vaikutus voi olla olemassa olevan 
tilan muuttamista, säilyttämistä tai estämistä. Koulutukseen panostaminen mer-
kitsee muutosta. Reynoldsin (1985) mukaan koulu on vaikuttava silloin, kun se 
tuottaa havaittavia (ei aina mitattavia) positiivisia tuloksia yhdenmukaisesti kai-
kissa oppilaissa tiettynä aikana. 

3.1.2 Vaikuttavuus syy-seuraus logiikkana 

Vaikuttavuuden tarkastelussa voidaan toisaalta tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat 
tuloksiin ja toisaalta miten tulokset tuottavat haluttuja vaikutuksia eli saavat ai-
kaan vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden tutkimuksessa on aina kyse syy-seuraus -
suhteesta. Koska tässä tutkimuksessa on pohjimmiltaan kyse lakiuudistuksen, 
esiopetusuudistuksen vaikutuksista, syy-seuraus -suhteen kuvaamisen voisi esit-
tää Talan (2001, 1, 13) käsitteellisenä hahmotelmana lakiuudistuksen vaikutuk-
sista (ks. Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Lakiuudistuksen vaikutukset: käsitteellinen hahmotelma. (Tala 2001, 

13) 
 

Lainsäädäntöprosessiin sisältyy eri valintatilanteita toisiaan seuraavina vai-
heina. Lähtökohtana on jokin epäkohta tai muu asiantila, jossa päätöksentekijä 
harkitsee, onko ylipäänsä tarvetta toteuttaa joitakin julkisia toimenpiteitä vai ei. 
Eri vaiheen valintojen kautta yhtenä mahdollisena lopputuloksena on uusi tai 
muutettu säädös ja sen vaikutukset. (Tala 2001, 34.) 

Vastaavasti myös muussa toiminnassa vaikuttavuuden sykli lähtee siitä, että 
on tunnistettu tarpeet, joihin toimenpitein tulisi vastata. Tarpeiden määrittelyn 
jälkeen asetetaan tavoitteet ja valitaan toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. 
Jotta tuloksia voidaan pitää vaikutuksina, niiden on vastattava tarpeisiin. Yleises-
ti voidaan sanoa, että vaikutusten tuottamisessa pyritään suotuisiin tai toivottui-
hin eli tarpeiden mukaisiin vaikutuksiin. Myös haitalliset tai ei-toivotut seurauk-
set voivat olla vaikutuksia, jos ne ovat seurausta toiminnasta ja olisivat jääneet 
syntymättä ilman tätä toimintaa (vrt. sivuvaikutukset). 

Meklin (2002, 90) kiinnittää huomion myös siihen, että vaikutukset ovat mo-
niulotteisia: on olemassa määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia, subjektiivisia ja 
objektiivisia vaikutuksia, lyhyt- ja pitkäkestoisia sekä kauaskantoisia vaikutuk-
sia, myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sekä odotettuja ja odottamattomia vaiku-
tuksia. Lisäksi on tärkeää todeta, kenen mielestä vaikuttavuus on hyvää tai huo-
noa. 

Kuviossa 4 on kuvattu vaikuttavuuden sykli sekä sanallisessa muodossa että 
kuviona. 

 
Vaikuttavuuden tutkimuksen lähtökohtana on jokin yhteiskunnallinen on-

gelma.  
 Ongelma synnyttää tarpeen  
 Tarpeen tyydyttämiseksi asetetaan tavoitteet 
 Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään keinot/toimenpiteet  
 Toimenpiteiden avulla saavutetaan tulokset/vaikutukset 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oikeussäännös A 

Käyttäytyminen, tila T;  
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  VAIKUTTAVUUS 
 
   
 
 
 
 
 

 
Kuvio 4. Vaikuttavuuden osatekijät (ks. Ahonen 1998, 25). 
 
 
Virtanen (2005, 66) esittää, että kausaalista suhdetta syyn ja vaikutuksen vä-

lillä voidaan tutkia kriteerien näkökulmasta. Kriteereillä tarkoitetaan tietoa, jon-
ka varassa voidaan päätellä joidenkin asioiden syy- ja vaikutusyhteydestä.  

Vaikuttavuuden looginen syy-seuraus -suhde edellyttää, että tarkastelussa on 
otettu huomioon seuraavat kysymykset:  

• Ovatko tavoitteet ja tarpeet linjassa? 
• Onko valittu oikeat toimenpiteet, joilla voidaan vastata tavoitteisiin? 
• Onko toimenpiteillä saavutettu asetetut tavoitteet? 
• Päädytäänkö tuloksilla haluttuihin vaikutuksiin, jotka vastaavat tarpei-

siin? 
 
Vaikutusten syy-seuraus -suhdetta voidaan tutkia keskittymällä kokonaisvai-

kutusten ja kausaalisuhteiden arvioinnin sijaan kysymyksiin, missä määrin, millä 
tavalla ja millaisin edellytyksin toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Tällöin arvioin-
nin keskeinen kysymys kuuluu: mikä vaikuttaa mihinkin, miten, milloin ja millä 
edellytyksillä? Keskeistä on ratkaista vaikutuskysymys, joka tarkoittaa sitä, mis-
sä määrin saavutetut tulokset ovat toiminnan ja tietyn prosessin kautta aikaansaa-
tuja. Vaikuttavuutta tutkittaessa ovat olennaisia toiminnan ympäristö (konteksti), 
toimintatapa (mekanismi) sekä tulokset. (Ks. Dahler-Larsen 2005, 7, 18–19; 
Pawson & Tilley 1997, 75–77; Kuusela 2004, 143–153; Paasio 2003; Lindqvist 
2005; Julkunen ym. 2005; Crawford ym. 2004.) 

3.1.3 Opetuksen vaikuttavuuden tutkiminen 

Opetusta voidaan verrata interventioon, jolla on tiettyjä vaikutuksia. Oppiminen 
olisi hyvin luonteva seuraus opetuksesta. Se tarkoittaa sitä, että opetuksen vaiku-
tuksena syntyy oppimista. Vaikeus syntyy siitä, että oppimisen mittaaminen on 
hankalaa. Voimme kyllä mitata osaamisen tasoa, muttemme siitä vielä tiedä, 
mistä oppiminen on peräisin. Onko mahdollista selvittää, tuottaako opetus oppi-
mista tai, tapahtuuko oppimista juuri opetuksen vaikutuksesta? Tulisihan opetuk-
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sen tulisi tuottaa lisäarvoa. Opetuksen vaikuttavuuden määritteleminen on on-
gelmallista, koska opetuksen vaikutuksen erottaminen muista tekijöistä on vaike-
aa. Esimerkiksi Haug (2003) toteaa, että lapsen kehitykseen vaikuttavat tekijät 
muodostavat kompleksisen kokonaisuuden.  

Crawordin ym. (2004) mukaan vaikuttavuuden tutkimisen haasteina ovat mit-
taaminen ja tulosten attribuointi. Mittaamisessa tulisi määritellä erityisesti ne 
muutokset, jotka koskevat ei-konkreetteja muuttujia, ja attribuoinnissa tunnistaa 
kausaalisuus intervention ja havaittujen muutosten välillä.  

Ideaaliesimerkkinä vaikutusten ja kausaalisuhteiden olemassaolon sekä nii-
den voimakkuuksien arvioinnista on kokeellinen asetelma, jossa hankkeessa ol-
leille kohdehenkilöille on valittu vertailuryhmä ja kummankin ryhmän tulokset 
mitataan ennen toimintaa sekä sen jälkeen, ja tuloksia verrataan keskenään. Ko-
keellisella asetelmalla on kuitenkin heikkoutensa, kun tutkitaan koulutusta ja op-
pimista: yksilöt ovat erilaisia, heillä on erilaiset tottumukset ja tavat sekä heidän 
oppimiskapasiteettinsa eroavat toisistaan. (Ks. Pawson & Tilley 1997, 54.)  

Myös Raivola (2002, 19) muistuttaa, että tutkittaessa tuloksellisuutta ja vai-
kuttavuutta, kausaaliyhteys tuotoksen ja prosessin välillä tulisi näyttää toteen. 
Kausaaliyhteys merkitsee sitä, että opettajan ja koulun itse kontrolloimat toimet 
ovat pääasiallinen oppimisen laatuun ja määrään vaikuttava tekijä. Oppilasta ja 
opettajaa ei voida asettaa tulosvastuuseen muista kuin niistä asioista, joihin he 
voivat vaikuttaa. Keskeinen ongelma siis esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimi-
sessa on, miten osataan erottaa 1) mikä on esiopetuksen tuotos, 2) mikä lähtee 
muista ympäristötekijöistä, 3) mikä on lapsen normaalia kehittymistä ja 4) mitkä 
ovat lapsen ominaisuudet. Erityisesti poikittainen tutkimus on tässä suhteessa 
ongelmallinen. Koska myös oma tutkimukseni on poikittainen tutkimus eli arvi-
ointi tehdään kertaluonteisena, tulokset eivät yksiselitteisesti kerro esiopetuksen 
vaikuttavuudesta. 

Lisäksi oppilaan osaamisen laatu tulee ilmi siinä, mihin oppilaan osaamista 
käytetään. Osaaminen sinänsä ei voi olla itseisarvo. Opetuksenkin tuottamaa 
osaamista tulisi mitata sen perusteella, miten ja mihin opetuksen avulla tuotettua 
osaamista käytetään. Silloin tärkeää on osaamisen välinearvo. Osaamisen vä-
linearvo ei kuitenkaan aliarvioi oppimisprosessia, koska oppimisprosessille voi-
daan antaa toinen tavoite. Oppimisprosessissa oppilas voi oppia myös aivan mui-
ta taitoja ja tietoja kuin itse oppimisprosessin tavoitteeksi asetettuja. Siksi on tär-
keää, että opetuksen tuloksena syntyneet vaikutukset nähdään laajemmassa mer-
kityksessä kuin vain oppiainejakoisten tavoitteiden kautta. Tämä asettaa vaiku-
tusten mittaamiselle suuria haasteita. 

Koulun ja opetuksen vaikuttavuuden tutkimukset ovat pitkälle perustuneet 
panos-tuotos -mittauksiin. Tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan sitä, mit-
kä tekijät saavat aikaan oppimista: oppimisympäristöä, opettajan toimintaa ja 
opetussuunnitelmia. Näiden tekijöiden perusteella on rakennettu erilaisia käsit-
teellisiä malleja ja teorioita siitä, miten eri tekijät vaikuttavat ja ovat yhteydessä 
oppimiseen.  

Koulutuksen vaikuttavuustutkimus perustuu teoriaan, että koulun saavuttamat 
tulokset johtuvat a) oppilaan kyvyistä, b) oppilaan kulttuurisesta, sosioekonomi-
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sesta ja perhetaustasta sekä c) siitä, miten oppilas harjaantuu koulussa. Vaikutta-
vuustutkimus etsii tietoa nimenomaan kohdasta siitä, miten oppilas harjaantuu 
koulussa (kohta c), ja pyrkii kontrolloimaan ja korjaamaan muista tekijöistä 
(kohdat a ja b) johtuvat vaikutukset. Vaikuttava koulu, toisin sanoen hyvä koulu, 
ymmärretään yleisesti samana kuin hyvät oppilaan saavutukset. (Nordenbo ym. 
2010, 96.) 

Nordenbo ym. (2010, 97) ovat esittäneet käsitteellisen viitekehyksen nykyi-
sen systemaattisen tutkimuksen lähtökohdaksi. Viitekehyksessä otetaan huomi-
oon sekä koulun että oppilaan tasot. Koulun panostekijöitä ovat koulun ja luokan 
koko, fyysinen ympäristö sekä oppilaiden koostumus. Koulun prosessit muodos-
tavat hallinnointi ja johtaminen sekä kulttuuri ja ilmapiiri sekä opettaja. Koulun 
tuloksia ovat keskimääräiset oppilaan saavutukset sekä akateemisissa että ei-
akateemisissa aineissa. Oppilastason panokset muodostavat oppilaan taustateki-
jät, sukupuoli, etninen tausta sekä lahjakkuus ja kyvyt. Koulun prosesseja vas-
taavat oppilastason oppilaan kokemukset ja harjaantuminen, opetussuunnitelma 
ja lukujärjestys, suhde vanhempiin sekä tukitiimit. Oppilastason tuloksia ovat 
oppimissaavutukset sekä akateemisissa että ei-akateemisissa taidoissa. Tämä vii-
tekehys on kuvattu kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Nykyisen systemaattisen vaikuttavuustutkimuksen käsitteellinen vii-

tekehys (Nordenbo ym. 2010, 97). 
 
 
Scheerens (1997) puolestaan on koonnut yhteenvedon erilaisista vaikutta-

vuusteorioista ja -malleista. Scheerens jakaa yhteenvedossaan koulutuksen vai-
kuttavuustutkimuksen mallit kolmeen luokkaan: tuotantofunktio-malleihin (pro-
duction functions models), opetuksellinen tuottavuus (vaikuttavuus) -malleihin 
(instructional effectiveness models) ja integroituihin, monitasoisiin vaikutta-
vuusmalleihin (integrated multi-level educational effectiveness models).  

Mallit pohjautuvat eri tieteenalojen koulutuksen vaikuttavuustutkimuksen lä-
hestymistapoihin. Tuotantofunktiomallien perusta on taloustieteessä, ja niissä 
keskitytään määrittelemään tiettyjen tuotannontekijöiden suhdetta oppimistulok-
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siin sen jälkeen, kun useat taustatekijät on kontrolloitu. Tuotannontekijöitä ovat 
esim. oppilas/opettaja -suhde, opettajan palkka ja yleisesti oppilasta kohti laske-
tut kustannukset. Opetuksellinen tuottavuus -malleissa tärkeitä tekijöitä ovat ope-
tustilanteeseen liittyvät tekijät, kuten opetukseen käytetty aika, opetuksen sisältö 
ja laatu sekä psykologiset tekijät kuten esimerkiksi oppilaan asenne ja motivaa-
tio. Näiden mallien erityisesti konstruktivistisessa suuntauksessa korostetaan op-
pilaan aktiivista roolia oppimisessa. Integroiduissa, monitasoisissa malleissa pai-
notetaan monitasoista rakennetta. Tällaisessa rakenteessa koulujen nähdään toi-
mivan tietyssä kontekstissa, luokkien sijoittuvan tiettyihin kouluihin ja oppilai-
den puolestaan kuuluvan tiettyihin luokkiin, joita opettavat tietyt opettajat. Orga-
nisaatio ja konteksti ovat kiinteä osa opetusta ja oppimista. Kontekstin muodos-
tavat ylemmän hallintotason kannustimet, koulutuksellisen kuluttajuuden (con-
sumerism) kehittyminen ja sellaiset kovariaabelit kuin luokan koko, oppilasra-
kenne ja kuntaryhmä. Scheerens (1997) painottaa sitä, että koulun vaikuttavuus-
tutkimuksen tulisi perustua monitasoanalyysiin aineistojen hierarkkisuuden 
vuoksi. 

Tutkimuksessani opetuksen vaikuttavuudella viitataan yksittäisen oppilaan 
opetuksesta saamaan konkreettiseen hyötyyn eli siihen, mitä oppilas on opetus-
prosessissa oppinut, ja miten oppilaan valmiudet ovat kehittyneet suhteessa ope-
tussuunnitelman perusteissa esitettyihin tavoitteisiin. Tutkimukseni keskittyy 
vaikuttavuuden tutkimiseen siltä osin, ovatko vaikutukset opetussuunnitelman 
perusteissa ilmaistujen tavoitteiden suuntaisia. Tällä perusteella tutkimuskysy-
mys voidaan muotoilla seuraavasti: vastaavatko esiopetuksen tulokset esiopetuk-
selle asetettuja tavoitteita ja tuottavatko tulokset sellaista vaikuttavuutta, jota ha-
lutaan aikaansaada?  

Tutkimukseni ydintehtävänä on tutkia, miten tulokset vastaavat tavoitteita 
sekä miten tulokset vastaavat tavoitteita silloin, kun vaikuttavuutta tarkastellaan 
eri asiakasryhmien näkökulmista. Tutkimuksessani paneudun myös jonkin ver-
ran niihin kysymyksiin, mitkä toimintaympäristön tekijät ovat yhteydessä vaikut-
tavuuteen.  

Tutkimuksessani yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään esiopetuksen tuot-
tamien oppimis- ja kouluvalmiuksien saavuttamisena ja sitä kautta syrjäytymisen 
ehkäisemisenä. Palvelukykyä puolestaan kuvataan vanhempien tyytyväisyytenä 
lapsensa esiopetukseen ja lapsen viihtymisenä esiopetuksessa. 

3.1.4 Vaikuttavuus versus laatu  

Opetusta koskevissa tutkimuksissa on käytetty termiä ”laatu” kuvattaessa ope-
tuksen hyvyyttä. Scheerensin (1993) mukaan yksi yleisimpiä käsityksiä on nähdä 
koulutuksen vaikuttavuus laadukkuuden synonyymina. Mitä sitten on opetuksen 
laatu, voidaanko laatua yksiselitteisesti määritellä? Savolainen (1992) toteaa, että 
laatu on moniselitteinen ja kompleksinen ja jopa epäselvä käsite. Jotta voidaan 
vertailla aikaisempia tutkimuksia suhteessa tähän tutkimukseen, on aiheellista 
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luoda katsaus käsitteiden ”laatu” ja ”vaikuttavuus” välisiin eroavaisuuksiin ja 
yhtäläisyyksiin.  

Laadun käsite on saanut useita erilaisia tulkintoja. Savolaisen (1992, ks. 
myös Lumijärvi 1994) mukaan laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista, jol-
loin laadun käsite saa hieman erilaisia tulkintoja. Intuitiivisesta näkökulmasta 
laatua ei voi määritellä tai mitata, koska laatu on kokonaisvaltaista ja subjektiivi-
seen kokemukseen perustuvaa. Tuotepohjainen näkökulma korostaa laadun mi-
tattavuutta; laatueroja voidaan ilmaista määrällisessä muodossa. Myös palveluis-
sa voidaan erottaa mitattavia ja havaittavia ominaisuuksia. Käyttäjäpohjaisessa 
näkökulmassa laatu määritellään sen mukaan, miten laatu vastaa kuluttajan odo-
tuksia. Valmistuspohjaisessa näkökulmassa laatu on nähtävissä vain prosessin 
ominaisuutena. Laatu on prosessin toimivuutta ja prosessille asetettujen vaati-
musten saavuttamista. Laatua voidaan mitata esim. virheiden määrällä. Arvopoh-
jainen näkökulma korostaa asiakkaan edullista hinta–laatu -suhdetta. Tällöin laa-
dukasta on se, mistä asiakas on valmis maksamaan.  

Lillrank (1998) puolestaan jäsentää laatua tuotantokeskeisen, suunnittelukes-
keisen, asiakaskeskeisen sekä systeemikeskeisen näkökulman kautta. Tuotanto-
keskeinen laatu kuvaa lopputuloksen ja tuotannon virheettömyyttä ja virheiden 
diagnosointi on tärkeää. Suunnittelukeskeinen laatu kuvastaa sitä, mitä tehdään 
suhteessa siihen, miten tehdään. Palvelu muodostuu palveluketjuista, jotka teh-
dään tietyllä tavalla, jotta päästään parhaimpaan lopputulokseen. Asiakaskeskei-
nen laatu määräytyy sen perusteella, miten hyvin tuote vastaa asiakkaan tarpeita, 
tai oikeastaan sen perusteella, onko asiakas valmis maksamaan tuotteesta vaadit-
tavan hinnan. Hinta vaikuttaa asiakkaan tarpeisiin ja valintoihin. Laatua voidaan 
tarkastella myös systeemikeskeisesti, jolloin laadun määrittelevät laajempi ympä-
ristö ja sidosryhmät. Laatu nähdään välittömän asiakkaan tyytyväisyyden ja 
muiden tahojen tyytyväisyyden väliseksi suhteeksi. Välittömän asiakkaan tarpeet 
ja laajemman sidosryhmän, kuten koko yhteiskunnan tarpeet voivatkin olla risti-
riidassa keskenään.  

Yksiselitteisen laadun määritelmän antaa ISO9000 -standardisto, jonka mu-
kaan laatu tarkoittaa niitä ominaisuuksia, joilla tyydytetään olemassa olevat tar-
peet.  Kun laatu ymmärretään edellä mainitulla tavalla, laatu vastaa vaikuttavuut-
ta, koska vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyä tyydyttää olemassa olevat tarpeet 
(vrt. Ahonen 1998; Bouckaert 2004; Meklin 2002; Partanen 1992; Tala 2001; 
Virtanen 2005). Laatu voidaan määritellä myös tasoksi, jolla tuote tai palvelu 
täyttää asiakkaan vaatimukset ja odotukset (Artley & Stroh 2001). Tällöin ote-
taan huomioon myös subjektiivinen näkökulma; tarpeista huolimatta voidaan 
ajatella yksilöllä olevan henkilökohtaisia odotuksia ja vaatimuksia palvelun tai 
tuotteen suhteen. Sisältääkö tarve jo odotukset ja vaatimukset?  Voiko tarpeen 
täyttää ilman, että se vastaisi odotuksiin tai vaatimuksiin?  

Savolaisen ja Lumijärven laadun määrittelyn mukaan käyttäjäpohjainen nä-
kökulma lähenee sitä vaikuttavuuden ulottuvuutta, joka tässä tutkimuksessa mää-
ritellään palvelukyvyksi. Laadulla kuvataan, miten esiopetuksen käyttäjät, van-
hemmat ja lapset, arvioivat esiopetusta. Yhteiskuntakin voidaan kuluttajana ym-
märtää asiakkaaksi, koska yhteiskunta on valmis maksamaan esiopetusikäisten 
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kasvatuksen ja opetuksen. Lillrankin (1998) määrittelemä asiakaskeskeisen laatu 
puolestaan sopii kuvaamaan yhteiskuntaa kuluttajana. Lillrankin systeemikeskei-
nen tulkinta laadusta sopii siinä mielessä paremmin tämän tutkimuksen viiteke-
hykseen, koska siinä määritellään välitön asiakas ja laajempi yhteiskunta erik-
seen.  

Tässä tutkimuksessa laatua kuvastavat käyttäjä-, asiakas- sekä systeemikes-
keinen näkökulma. Esiopetuksen välittömiä asiakkaita ovat vanhemmat, joiden 
tyytyväisyyttä esiopetukseen tutkitaan. Tässä tapauksessa hinta ei kuitenkaan 
määrää laatua, koska esiopetus on vanhemmille maksutonta. Vanhempien ei tar-
vitse tehdä valintaa sen perusteella, kuinka arvokasta esiopetus heille rahallisesti 
tai muutoin olisi. Vanhempien valinta esiopetuksen suhteen ei perustu esiopetuk-
sen hintaan, vaan siihen, vastaako esiopetus heidän tarpeisiinsa, kun he päättävät 
lapsensa kasvatuksesta ja opetuksesta.  Voidaan tietysti ajatella, että maksutto-
man esiopetuksen on helpompi täyttää vanhempien tarpeet, koska vanhempien ei 
tarvitse miettiä, mitä he olisivat valmiit maksamaan lapsensa esiopetuksesta. 

Lillrank (1998) korostaa, että asiakastyytyväisyys on subjektiivinen mittari, 
jonka avulla ei yksiselitteisesti pystytä selvittämään palvelun laatua siitä syystä, 
että asiakkaan valintojen taustalla voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Samoin 
vanhemmille esiopetuksen merkitys määräytyy eri lähtökohdista. Muun muassa 
Barracloughin ja Smithin (1996) tutkimuksen mukaan vanhempien käsitykset 
esiopetuksen laadusta poikkesivat tutkijoiden saamista tuloksista. Vanhempien 
kriteerit hyvälle ja huonolle laadulle määräytyivät eri tavoin kuin tutkimukseen 
perustuvat kriteerit hyvälle ja huonolle. Vanhemmille esiopetuksen laatu määräy-
tyi hinnan, sijainnin ja mukavuuden perusteella. Ja kuten Lillrank (1998) toteaa, 
systeemilaatu ja asiakaslaatu voivat olla ristiriidassa tai ainakin rajoittaa toisiaan 
eli eri näkemykset hyvästä voivat olla ristiriidassa. 

3.2 Koulutuksen asiakkuus 

Koulutuksen ja opetuksen asiakkuutta voidaan luonnehtia monella eri tavalla. 
Ennen kuin voidaan määritellä, kuka on koulutuksen ja opetuksen asiakas, on 
määriteltävä, mitä asiakas ja asiakkuus tarkoittavat nimenomaan koulutuksen ja 
opetuksen kentässä.  

Lillrank (1998) näkee oppilaat asiakkaina, ja opetuksen tehtävänä on oppi-
misprosessien kautta antaa oppilaille sellaisia tietoja ja taitoja, joita he voivat 
hyödyntää myöhemmin elämässään. Koulutusalalla asiakkuus perustuu lapsen 
oikeuteen saada opetusta yhteiskunnalta (Pardey 1991). Mouran ym. (2001, 365–
372) näkemysten mukaan ideaali esiopetus on voimakkaasti asiakasorientoitunut, 
mikä aktiivisesti lisää koko yhteisön ja vanhempien sitoutumista kasvatus- ja 
opetustoimintaan ja edistää vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa. Mou-
ra ym. määrittelevät esiopetuksen asiakkaiksi vanhemmat, lapset ja opettajat. 
Näistä opetuksen välittömiä asiakkaita ovat lapset, vanhemmat ovat asiakkaita, 
jotka ovat vastuussa esiopetuksen valinnasta, ja opettajat ovat sisäisiä asiakkaita, 
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joilla on avainrooli opetusprosessissa. Mouran ym. mukaan koulun odotetaan 
yhä enemmän vastaavan oppilaan tarpeita sekä vanhempien ja työnantajien vaa-
timuksia.  

Mintzberg (1996, 76–78) puolestaan valaisee asiakkuus-termiä toteamalla, et-
tä yksilö on julkiseen sektoriin nähden ostava asiakas (customer), palvelunkäyt-
täjä (client), kansalainen (citizen) ja palvelun kohde (subject). Asiakas-termiä 
käytetään yritysmaailmassa, jossa myyjän tehtävänä on herättää asiakkaassa tar-
ve ostaa tuote tai palvelu. Asiakas itse valitsee, ostaako hän tuotteen vai ei. Yh-
teiskuntaan nähden yksilö ei ole pelkästään asiakasroolissa, vaan hän odottaa 
julkiselta palvelulta muutakin kuin kannustamista kulutukseen. Siksi termi palve-
lunkäyttäjä sopii julkisiin palveluihin paremmin kuin termi asiakas. Toisaalta 
kansalaisena yksilöllä on suuremmat oikeudet kuin asiakkaalla tai edes palvelun-
käyttäjällä. Oikeuksiin liittyy aina velvollisuuksia, ja siksi yksilö on myös julkis-
ten palvelujen kohteena.  

Raivola (2002, 20) kommentoi erityisesti customer-asiakas-termin (ostamisen 
ja myymisen analogian) soveltuvuutta koulutukseen, koska kysymyksessä ei ole 
vaihtosuhde vaan vuorovaikutussuhde. Tässä vuorovaikutussuhteessa kummat-
kin osapuolet hyötyvät eli saavat lisäarvoa menettämättä mitään, mitä heillä oli 
alkuaan. Koulutuksen asiakas ei useinkaan pysty kilpailuttamaan palvelujen tar-
joajia eikä hän kykene tekemään ostopäätöstä itse määrittelemänsä laadun perus-
teella. Koulutus saattaisi vastata vain opiskelijan odotuksiin ja toiveisiin, mutta 
ei tyydyttää hänen tarpeitaan.  

Myös Scrabec (2000, 298) näkee periaatteellisen ongelman rakentaa koulu-
tusta varten asiakkuus-lähtöinen malli ja täydentää, että liikemaailmassa asiakas 
on enemmän kuin ostaja, koska asiakas määrittelee vaatimukset tuotteen tai pal-
velun laadulle. Jos opiskelija saisi asettaa koulutuksen tai opetuksen ehdot, se 
alentaisi palvelun eli koulutuksen tasoa. Opiskelijan ottaminen asiakkaaksi olisi 
yksinkertaistamista, koska opiskelijan tyytyväisyyden taso ei välttämättä mittaa 
opetuksen laatua, vaikkakin opiskelijatyytyväisyys voi olla yksi indikaattori.  

Raivola (2002, 20) kysyykin, kuka on koulutuksen asiakas: opiskelija, hänen 
vanhempansa, elinkeinoelämä, koko yhteiskunta. Kuka on primääriasiakas, jolla 
on oikeus määritellä hyvän koulutuksen ehdot? Onko opiskelija kuluttaja-
asiakas, palvelun vastaanottaja, prosessin raaka-ainetta tai lopputuote, vai voisi-
ko hän olla kumppani ja kollega vuorovaikutusprosessissa?  

Monet TQM-mallin1 (Total Quality Management) soveltajat ovat havainneet, 
että opiskelijoiden rinnalla on muitakin ”asiakkaita”, esimerkiksi vanhemmat, 
elinkeinoelämä ja yhteiskunta (Scrabec 200, 298). Esimerkiksi Sallis (1996, 26) 
esittelee koulutuksen asiakkaat ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen asiak-
kaiksi. Ensimmäisen asteen asiakkaita ovat oppilaat, toisen asteen vanhemmat ja 
kolmannen asteen yhteiskunta. Scrabecin mukaan ongelma on jälleen siinä, että 

                                                 
1 Total Quality Management (TQM) on kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli, jonka poh-

jana on filosofia, joka pyrkii parantamaan tuotteiden lisäksi elämää. TQM-mallia on käytetty 
laajasti  liikeyrityksissä, koulutuksessa, hallinnossa ja palveluissa. (Laatuakatemia). 
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vanhemmat, elinkeinoelämä ja yhteiskunta eivät ole asiakkaita vaan koulutuksen 
edunsaajia.  

Scrabec (2000, 298) ratkaisee asian toteamalla, että opiskelija ei ole asiakas 
vaan hän on vastaanottaja, vuorovaikutuksen saajapuoli (recipient) (toisaalta tä-
hän voisi soveltaa Mintzbergin termiä subject toiminnan kohde). Mallin tulisi 
olla vastaanottaja/edunsaaja (recipient) -lähtöinen. Scrabecille opiskelijan lisäksi 
koulutuksesta hyötyjiin kuuluvat yhteiskunta, teollisuus ja vanhemmat. (Ks. Ku-
vio 6) 
 

 
Kuvio 6. Osapuolet, jotka hyötyvät opetuksen laadusta (Scrabec 2000, 299). 
 
 
Scrabecin (2000, 299–300) kuvaamassa Total quality education (TQE) -

mallissa määritellään edunsaajat laajasti. TQE:n liikkeellepaneva voima on yh-
distää hyötyjien ehdot ja vaatimukset samalla, kun keskitytään vastaanotta-
jiin/edunsaajiin (ks. Kuvio 7). Malli on edunsaajalähtöinen, mutta vastaanottaja-
keskeinen. Malli osoittaa, että tuloksena on vastaanottajan eli opiskelijan tyyty-
väisyys, mutta tyytyväisyys ei ole olennainen palaute (feedback), jolla paranne-
taan järjestelmää. Opiskelijaa ei tule pitää vain vastaanottajana tai asiakkaana 
vaan myös edunsaajana, siksi opiskelija-arviointiin kuuluvat tyytyväisyysmitta-
ukset yhtä hyvin kuin suoritusmittaukset, tiedot, taidot ja osaaminen. Suoritus-
mittausten tuloksia voidaan verrata edunsaajien kriteereihin tai odotuksiin. TQE-
mallissa opiskelija-arviointi on osa koko prosessia, jossa otetaan huomioon 
edunsaajien vaatimukset. Asiakkaana ei voida pitää yksinomaan opiskelijaa, 
vaan myös muita asiakkaita kuten vanhempia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recipient–anyone who gets help beneficiary–anyone, who gets benefits 

Student   Student,  
Society, Nation,  
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Parents  
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Kuvio 7. TQE-malli, joka edustaa opetuksen laadun kompleksista luonnetta 
(Scrabec 2000, 299). 
 
 

Tutkimuksessani hyödynnän sekä Scrabecin mallia että Mintzbergin asiak-
kuuksien määrittelyä. Opetuksen vaikuttavuutta tutkitaan opetuksen edunsaajien 
ja vastaanottajien kautta. Opetuksen vaikuttavuutta määrittelevät kaikki, joilla on 
opetuksesta jotain hyötyä. Tässä tutkimuksessa edunsaajiksi (beneficiary) voi-
daan nimetä yhteiskunta, vanhemmat ja lapsi. Lisäksi lapsen roolina on olla ope-
tuksen vastaanottaja (recipient) tai kohde (subject). 

Tutkimukseni tarkoituksena on osoittaa, miten vaikuttavaa esiopetus on eri 
asiakasnäkökulmista katsottuna ja miten eri näkökulmista katsottu vaikuttavuus 
on tasapainossa. Selkiinnyttääkseni käsitystä vaikuttavuuden näkökulmien tasa-
painosta hyödynnän Kaplanin ja Nortonin (1992) tasapainotetun mittariston käsi-
tettä (Balance Scorecard), joka kuvaa toiminnan tuloksellisuutta. Tasapainotetun 
mittariston avulla toiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan neljästä eri näkökul-
masta: asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta, innovatiivisuuden ja oppi-
misen näkökulmasta sekä taloudellisuuden (omistaja) näkökulmasta. Tasapaino-
tetusta mittaristosta on suomalaiseen julkishallintoon mukailtu vastine ”tasapai-
noinen onnistuminen”. Tasapainoinen onnistumisstrategia on kehitetty julkisen 
toiminnan luonteesta lähtien ja siksi se korostaa julkisen ja yritystoiminnan eri-
laista toimintalogiikkaa. Esimerkiksi tasapainoisessa onnistumisstrategiassa käy-
tetään termiä vaikuttavuus termin taloudellisuus sijaan. Vaikuttavuus sisältää se-
kä yhteiskunnallisen että asiakasvaikuttavuuden. (Määttä & Ojala 2002, 50–51.) 

Kivelä (2010, 60–61) määrittelee tasapainottomuutta systeemin sisäiseksi ris-
tiriidaksi, jolloin systeemissä ilmenee vastakkaisia intressejä. Tuloksellinen toi-
minta edellyttää, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Tässä tutkimuksessa 
keskitytään vain vaikuttavuuden tarkasteluun, mutta myös vaikuttavuuden tar-
kastelussa on tarkoituksenmukaista selvittää, miten vaikuttavaa toiminta on eri 
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näkökulmista katsottuna. Toiminnassa voidaan myös painottaa jotain näkökul-
maa. Voitaisiin esimerkiksi ajatella, että yhteiskunnan näkökulma esiopetukseen 
olisi tärkeämpi kuin vanhempien näkökulma.  

3.3 Esiopetus  

Esiopetuksen kehittämisellä ja järjestämisellä Suomessa on noin neljän vuosi-
kymmenen historia. Koko historiansa ajan esiopetuksella on ollut institutionaali-
nen merkitys, jossa kasvatuksellis-opetuksellinen orientaatio on korostunut. Esi-
opetusta ei ole mielletty ensisijaisesti hoidollis-sosiaaliseksi toiminnaksi, kuten 
muu varhaiskasvatus yleisesti. Käytännössä esiopetus on toiminut kahden kasva-
tuskulttuurin, varhaiskasvatuksen ja koulun yhdistäjänä. (Linnilä 2006, 107.)  

Koko esiopetushistorian ajan on tehty kannanottoja puolesta ja vastaan siitä, 
pitäisikö esiopetuksen kuulua koulutusjärjestelmään vai päivähoitojärjestelmään. 
1920-luvulla tehtiin linjaus esiopetuksen (lastentarha) paikasta koulutusjärjes-
telmässä. 1940-luvulla käytiin keskusteluja siitä, minkä ammattikunnan tai hal-
linnonalan piiriin lastentarhan tulisi kuulua. Silloin käynnistyivät koulutusjärjes-
telmä- ja esikoulukeskustelut ja 1970-luvulla laajamittainen esiopetuskokeilu, 
joka johti esiopetuksen institutionalisoitumiseen. Esiopetusta koskevaa lainsää-
däntöä perusteltiin ammattikuntakeskeisesti (opettajien kelpoisuus), yhteiskunta-
keskeisesti (kansainvälinen kilpailukyky, talous, työvoima, tasa-arvo) sekä lapsi-
lähtöisesti (lasten oikeudet, kehitys, kasvu, vapaaehtoisuus). (Virtanen 2009, 
169–171.) Esiopetuksen toteuttamista ovat ohjanneet erilaiset asiakirjat lähtien 
vuoden 1972 esikoulukomitean mietinnöstä (Kom. 1972). 

Vuosituhannen vaihteessa esiopetusta uudistettiin. Lapsen kehitys nähtiin eri-
tyisesti koulun alun kynnyksellä olevan monessa mielessä herkässä vaiheessa. 
Lisäksi esiopetuksen käsitettä ei ollut aiemmin yhtenäisesti määritelty sosiaali- ja 
koululainsäädännössä, vaikkakin pääasiallisesti oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuonna annettua opetusta oli kutsuttu esiopetukseksi. Tilanne oli esi-
opetuksen tarjonnan suhteen eri puolilla maata erilainen. Yleisesti ottaen suoma-
lainen koulutusjärjestelmä on avoin ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon pyrkivä. 
Sen sijaan esiopetus nähtiin olevan liian sidoksissa perheiden sosioekonomiseen 
taustaan. Myöskin esiopetuksen lainsäädännöllinen perusta oli ollut erilainen 
riippuen siitä, oliko toiminta järjestetty osana varhaiskasvatusta päivähoidon yh-
teydessä tai koulujärjestelmän puitteissa. Samoin opetuksen ja siihen liittyvien 
opintososiaalisten etuuksien maksuttomuus oli vaihdellut järjestämispaikasta 
riippuen. Esiopetuksen määrä oli myös vaihdellut tunnista aina 40 tuntiin viikos-
sa, mikä siis kertoi määrittelyn kirjavuudesta. (OKM 2000.) 

Vuosien 1999–2004 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 
(OPM 1999a) kirjattiin esiopetuksen uudistaminen elinikäisen oppimisen perus-
tan vahvistamiseksi ja sosiaalisten sekä oppimisvalmiuksissa olevien erojen ta-
soittamiseksi. Esiopetusuudistuksen tavoitteena oli varmistaa, että mahdollisim-
man suuri osa kuusivuotiaiden ikäluokasta tulee järjestelmällisen esiopetuksen 
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piiriin. Samoin uudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa esiopetuksen sisältöä 
ja laajuutta. Vuonna 1999 perusopetuslakiin (POL 628/1998) sisällytettiin sää-
döksiä, joiden mukaan kunnat velvoitettiin järjestämään alueellaan asuville lap-
sille esiopetusta syksystä 2001 alkaen ja esiopetuksen uudet opetussuunnitelman 
perusteet tuli ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2002.  

Suomessa kuusivuotiaiden lasten maksuton esiopetus on siis perusopetuslain 
(628/1998) mukaista toimintaa, jota kunta voi järjestää koulussa, päivähoitopai-
kassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Perusopetuslain (628/1998) mukaan lap-
sella on oikeus saada asuinkunnassaan esiopetusta oppivelvollisuutensa alkamis-
ta edeltävän lukuvuoden aikana. Lisäksi lapsilla, joilla on pidennetty oppivelvol-
lisuus ja lapsilla, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin 
(koulun käynnin aloittamisen siirto), on oikeus esiopetukseen myös oppivelvolli-
suuden alkamisvuonna. Esiopetus on vapaaehtoista ja siihen osallistumisesta 
päättää pääsääntöisesti lapsen huoltaja. Kunta voi järjestää esiopetuksen itse tai 
hankkia esiopetuspalvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. 
Lain mukaan esiopetus tulee järjestää siten, että esiopetuksessa olevilla lapsilla 
on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita ja toisaalta siten, että päivähoidos-
sa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen.  

Esiopetusta voidaan järjestää hallinnollisesti joko opetus- ja/tai sosiaalitoi-
men alaisena toimintana. Käytännössä tilanne nykyisin on se, että erityisesti pie-
nissä kunnissa esiopetus järjestetään opetustoimesta vastaavan lautakunnan alai-
sena toimintana. Useimmiten varhaiskasvatus mukaan lukien esiopetus toteute-
taan päivähoidossa. Päivähoitoasetuksen (239/1973) mukaan päivähoitoa järjes-
tetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa 
yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osa-
päivähoidossa viisi tuntia. Päivähoitolain (36/1973) mukaan päivähoitoa on kui-
tenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua 
oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai kun 
lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin. Päivähoitoa on mah-
dollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toi-
vomassa muodossa.  

Vuoden 2001 esiopetusuudistuksen tavoitteena oli jakaa vastuuta lapsen kas-
vun ja oppimisen kokonaisuudesta sosiaali- ja koulutoimen kesken sekä tarvitta-
essa laajemminkin kunnan sisällä ja muiden yhteistyötahojen kesken. Aikuisten 
moniammatillinen vuorovaikutus ja jatkuva yhteys lasten huoltajiin olivat uudis-
tuksen kulmakiviä. Lähtökohta opetuksen järjestämisessä on aina se, että toimin-
ta toteutuu lasten ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. (OPM 1999b.) Hallinnol-
listen muutosten tavoitteena tulee olla palvelujen järjestäminen siten, että ne en-
tistä paremmin palvelevat kuntalaisia. Esiopetuksen, kuin myös muun varhais-
kasvatuksen, hallinnon lähtökohtana tulisi olla aina lasten ja perheitten näkökul-
ma. (STM 2000:15.) 
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3.3.1 Esiopetus-termin monet määritelmät 

Esiopetuksesta on olemassa useita erilaisia määritelmiä, joissa sekaannusta aihe-
uttaa esiopetuksen monimerkityksellisyys: laajasti esiopetuksella on tarkoitettu 
kaikkea kasvatusta ja opetusta ennen kouluikää tai suppeasti vain vuotta ennen 
kouluikää tapahtuvaa opetusta. Varhaiskasvatus terminä puolestaan pitää sisäl-
lään myös esiopetuksen, ja se tarkoittaa kaikkea kasvatusta ja opetusta ennen 
kouluikää (ks. Niikko 2001, 26–33; Peltonen 2002, 82; Hujala 1996, 490). Esi-
opetuksen määrittelyssä tuo ongelmia erityisesti se, kuka nähdään esiopetuksen 
toteuttajatahona (sosiaalitoimi, koulu) ja korostetaanko esiopetuksen määrittelys-
sä laajemmin varhaiskasvatusta vai pedagogista/didaktista näkökulmaa. (Puhak-
ka 2002, 7; ks. Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999, 31.) 

Hallituksen esityksessä esiopetuslainsäädännöksi esiopetus on määritelty 
suunnitelmalliseksi opetukseksi ja kasvatukseksi, joka liittyy kiinteästi sekä var-
haiskasvatukseen että alkuopetukseen (OPM 1999b; OPH 2000). Sosiaali- ja ter-
veysministeriön työryhmän (STM 1999:4) mukaan esiopetus on kokonaisvaltais-
ta, päivähoidon arjessa tapahtuvaa toimintaa ja siten esiopetukseen katsotaan 
kuuluvan kaikki alle kouluikäiset lapset. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa 
linjauksissa (VNp 2002:9) todetaan, että esiopetus osana varhaiskasvatusta on 
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa opetus- ja kasvatustyötä. 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen kehityksen kan-
nalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatukseen katsotaan 
kuuluvan myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatus-
palveluja. 

Esiopetusta voidaan siis tulkita päiväkodissa ja koulussa järjestettäväksi kas-
vatukselliseksi ja opetukselliseksi toiminnaksi ja se voi kattaa kaikki alle kou-
luikäiset tai 3–6 -vuotiaat tai vain kuusivuotiaat lapset (Niikko 2001, 33). Kui-
tenkin virallisesti esiopetuksen käsite muotoutui eri esiopetusta koskevien asia-
kirjojen myötä. Esikoulukomitean mietinnössä (Kom. 1972) esiopetuksella tar-
koitetaan kaikkea alle kouluikäisiin kohdistettavaa suunnitelmallista kasvatus- ja 
opetustoimintaa. Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnan mietinnöstä 
(Kom. 1987) lähtien esiopetuksella on tarkoitettu kuusivuotiaiden koko ikäluo-
kalle tarkoitettua kasvatus- ja opetustoimintaa. (Ks. Virtanen 200, 26–27.) 

Hakkarainen (2002, 70–71) kuvaa organisoitua esiopetusta uutena siirtymä-
vaiheen toimintajärjestelmänä päivähoidon ja koulun saumakohdassa. Siirtymä-
vaiheen toiminta on eri tavoin yhdisteltyä leikkiä ja oppimista. Kuusivuotiaille 
tarjottava esiopetus ei ole päivähoitoa, mutta ei vielä kouluakaan, ja sillä on oma 
erityinen kehitystehtävänsä, joka poikkeaa päivähoidon ja koulun tehtävästä. 
Kasvatuksen ja opetuksen jatkuvuus on olemukseltaan moniulotteinen ilmiö, jo-
ka sisältää esiopetuksen ja koulun yhteistyötavoitteet sekä oppimisympäristöjen 
ja opetussuunnitelmatasolla tehtävän kehittämistyön (Hujala 2002, 45–46). 

Sen lisäksi, että Suomessa esiopetus terminä on monimerkityksellinen ja sitä 
käytetään eri yhteyksissä eri tavoin, myös kansainvälistä vertailua hankaloittavat 
eri maissa olevat erilaiset esiopetuksen määritelmät ja käytännöt. Useimmissa 
Euroopan maissa esiopetus (pre-primary, preschool) viittaa kaikkeen ennen kou-
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lunaloitusvuotta (6. tai 7. ikävuotta) annettavaan kasvatukseen ja opetukseen. 
Tämän kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on edistää lapsen kognitiivista, so-
siaalista, motivaationaalista ja emotionaalista kehitystä, jotta lapsi saisi hyvät 
kouluvalmiudet. (European Commission 2009, 17.) Eurooppalainen käytäntö on 
luonut Suomessa paineita käyttää esiopetustermiä 3–6 -vuotiailla lapsille annet-
tavasta kasvatuksesta ja opetuksesta (Niikko 2001, 29). 

Härkönen (2003, 161) on muodostanut erilaisia malleja esiopetus- ja varhais-
kasvatus-termien jäsentämistä varten. Tämän tutkimuksen kannalta esiopetuksen 
termiä jäsentää parhaiten Härkösen kolmen ulottuvuuden malli, jonka mukaan 
esiopetus on monitieteistä, luovaa kehityspsykologian, psykologian, ja kehittä-
vän didaktiikan yhteen kietomista ja soveltamista. Mallin mukaan esiopetus on 
virallisesti organisatorisesti kytketty kuusivuotiaiden opetukseen, jonka tavoit-
teena on tuottaa kehityksen laadullisia muutoksia ja siirtymiä. Opettajan rooli on 
esimerkiksi leikkimaailmojen rakentaja, ja aikuisen ohjauksen merkitys on lähi-
kehityksen vyöhykkeellä. Vygotskyn (1982) mukaan lähikehityksen vyöhyke 
viittaa alueeseen, joka jää yksilön aktuaalisen kehitystason, eli nykyisen taito- ja 
tietotason, ja hänelle mahdollisen potentiaalisen kehitystason väliin. Kun yksilö 
toimii yhdessä häntä kehittyneemmän ohjaajan kanssa, hän pystyy suoriutumaan 
tehtävistä korkeammalla tasolla (potentiaalinen kehitystaso), kuin hänen on 
mahdollista toimiessaan yksin (aktuaalinen kehitystaso). Yksilö pystyy lähikehi-
tyksen vyöhykkeellä toimiessaan esimerkiksi ratkaisemaan monimutkaisempia 
ongelmia, kuin pelkän aktuaalisen kehitystason perusteella voitaisiin olettaa.  

3.3.2 Esiopetuksen tehtävä 

Euroopan komission (2009, 3, 13) mukaan esiopetuksen yleisenä tehtävänä on 
lasten sosiaalinen sopeuttaminen, koska esiopetus luo perustan oppimiselle, estää 
koulupudokkuutta ja lisää tasa-arvoa. Kaikissa EU-maissa esiopetuksen päämää-
rä on edistää lapsen kognitiivista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä sekä val-
mistaa lasta lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan oppimiseen.  

Lähtien vuoden 1972 esikoulukomitean mietinnöstä (Kom. 1972) Suomessa 
esiopetuksen tehtävänä on nähty oppimisvalmiuksien ja oppimisedellytysten pa-
rantaminen. Säädöksissä ja määräyksissä oppimisvalmiudet ja oppimisedellytyk-
set ovat saaneet hieman eri merkityksiä. Vuoden 1984 kuusivuotiaiden lasten 
esiopetussuunnitelman (Sosiaalihallitus 1984) mukaan esiopetus nähtiin kouluun 
valmentavana vaiheena. Esiopetuksen tavoitteena painottuivat lapsen omatoimi-
suus, itsenäisyys, tiedonhalun tyydyttäminen ja tunne-elämän kehittäminen. Li-
säksi tavoitteena nähtiin hyvät tavat, sääntöjen noudattaminen sekä toisten huo-
mioon ottaminen, kommunikointi, liikunta ja taide-elämykset. Samoin vuoden 
1996 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostui oppimisvalmiuksien 
ja oppimisedellytysten edistäminen. Oppimisvalmiuksien kehittyminen on toi-
saalta nähty yhteiskunnan hyvää palvelevana ja toisaalta lapsen hyvää palveleva-
na tavoitteena.  
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Vuoden 1999 alussa voimaan tulleen perusopetuslain (628/1998) mukaan 
esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä osana varhais-
kasvatusta perusopetukselle säädettyjen tavoitteiden lisäksi. Lakiuudistuksen pe-
rustelujen (HE 1999) mukaan esiopetuksen keskeisinä tavoitteina on helpottaa 
lapsen koulun aloittamista ja toteuttaa koulutuksellista tasa-arvoa. Esiopetuksen 
tavoitteena on edesauttaa lasten joustavaa siirtymistä varhaiskasvatuksen piiristä 
alkuopetukseen. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liit-
tyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen (perusopetuksen 1-2 
vuosiluokat). Toiminta muodostaa osan elinikäistä kehitystä ja oppimista, johon 
yhdistetään sekä päivähoidon että koulun pedagogisen toiminnan parhaat puolet.  

Koulun aloittamista voidaan helpottaa joko valmistamalla lasta koulunkäyn-
tiin tai valmistaa koulu tarjoamaan jokaiselle lapselle tämän kehitystä ja oppi-
mista tukeva oppimisympäristö. Nämä eri näkökulmat ovat antaneet niin kutsu-
tulle kouluvalmiudelle erilaisia sisältöjä ja tulkintoja. Kouluvalmius on saanut 
erilaisen merkityksen eri aikakausina. Linnilä (2006, 98–103) erittelee osuvasti, 
miten kouluvalmius eri aikakausina tulkittiin. 1950-luvulla valmius kouluun tul-
kittiin yksilöllisesti lähinnä lapsen lukemisen valmiudeksi. Kouluvalmius nähtiin 
kypsymisenä, jota täytyi odottaa. 1970-luvulla lapsen kouluvalmius tulkittiin yk-
silölliseksi ja se nähtiin moniulotteisena käsitteenä, joka huomioi persoonalli-
suuden eri puolet. Valmiuden kehittymiseen vaadittiin virikkeitä ja uskottiin, että 
parempi opetus parantaa valmiuksia. 1990- ja 2000-luvuilla valmius kouluun 
tulkitaan yksilöllisesti lapsen valmiudeksi, mutta vaaditaan myös koulun valmi-
utta ottaa yksilöllinen lapsi vastaan.  

Kouluvalmiutta on siis tulkittu perinteisesti yksilön näkökulmasta. Hakkarai-
nen (2002, 67–68) täsmentää, että kouluvalmiutta on tarkasteltu yksilöllisesti 
kolmesta näkökulmasta: älyllisestä, emotionaalisesta ja sosiaalisesta näkökul-
masta. Älyllisinä valmiuksina on pidetty lapsen kehittynyttä havainnointikykyä, 
keskittymiskykyä, analyyttistä ajattelua, muistia, kykyä toistaa aikuisen antama 
malli, hienomotoriikkaa ja sensomotorista koordinaatiota. Emotionaalinen val-
mius on ymmärretty taidoksi hillitä impulsiivisia reaktioita ja kyvyksi suorittaa 
myös yksitoikkoisia tehtäviä. Sosiaalinen valmius on liitetty lapsiryhmään so-
peutumiseen ja oppilaan roolin omaksumiseen opetustilanteissa.  

Linnilä (2006, 124) kritisoi yleisesti kouluvalmius-käsitettä, koska sitä pide-
tään itsestään selvänä. Hänen mielestään huomion tulisi kohdistua lapsen sijasta 
kouluun ja koulun valmiuteen, yksilöstä yhteisöön. Lisäksi hän toteaa, että yksi-
löllisyys on korostunut henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien ja henkilökoh-
taisen oppimisen järjestämistä koskevan suunnitelman myötä. Kouluvalmius 
voidaan siis nähdä lapsen valmiutena tai koulun valmiutena. Tai miksei koulu-
valmius voisi pitää sisällään nämä molemmat valmiudet. Esiopetuksen tehtävä 
on valmistaa lapsi kouluun ja koulun tehtävä on ottaa jokainen lapsi vastaan – 
sellaisena kuin tämä on. Haastetta on täten sekä luovuttajalla että vastaanottajal-
la, esiopetuksella ja koululla. 

Myös Hakkarainen (2002, 69–70) esittää kritiikkiä yksilölliseen kouluval-
miuden tarkasteluun. Kouluvalmiuden tarkastelussa tulisi olla mukana myös yh-
teisö, koska arjen toiminnassa ei ole mahdollista työskennellä yksilökeskeisesti. 
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Hakkarainen kuvaa kouluvalmiutta ”koululaisen sisäiseksi asemaksi”, jonka 
olennaisena osana on motivaatio. Lapsen motivaatiolla ja persoonallisuuden piir-
teillä on tärkeämpi merkitys kouluvalmiuden muodostumisessa kuin konkreetti-
silla taidoilla.  

Hakkarainen (2002, 66–67) haluaa nostaa motivaatiotekijät esiin, kun tarkas-
tellaan lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä. Kouluvalmiuksiin voidaan sisäl-
lyttää sosiaalisen oppimisen motiivit sekä välittömästi oppimiseen liittyvät mo-
tiivit. Sosiaalisen oppimisen motiivit liittyvät lapsen pyrkimyksiin olla vuorovai-
kutuksessa toisten ihmisten kanssa ja saada heidän arvostustaan. Tähän liittyy 
lapsen pyrkimys saavuttaa tietty sosiaalinen asema koululaisena. Oppimiseen 
liittyvät motiivit näkyvät lapsen tiedonhaluna, tarpeena ponnistella älyllisesti ja 
oppia uutta. Hakkaraisen mukaan esiopetuksen mahdollisuudet ovat suuremmat 
kuin pelkästään lapsen koulun aloittamisen helpottaminen. Hakkarainen kritisoi 
sitä, että vaikka esiopetusta perustellaan ja sen lähtökohdaksi asetetaan valmen-
nus myöhempää oppimista varten, sen tähtäimessä on tavallisesti välittömästi 
esiopetusta seuraava vaihe - koulu, ja valmiuksia kehitetään ajatellen opiskelua 
koulun ensimmäisellä luokalla. Esiopetusta tulisikin tarkastella mieluummin 
elinikäisen oppimisen ja yleisten valmiuksien kannalta, koska esiopetus vaikuttaa 
pidemmälle kuin vain koulun aloitusvaiheeseen. Tästä syystä motivaatiotekijät 
merkitsevät enemmän kuin koulun aloituksessa tarvittavat konkreettiset taidot.  

Esiopetuksen tehtävänä tulisi siis selvittää, minkälaiset ovat lapsen oppi-
misedellytykset, sen sijaan, että siinä keskityttäisiin pelkästään lapsen kouluval-
miuksiin sen suppeassa merkityksessä. Kielikuvaa käyttäen esiopetus voitaisiin 
nähdä maaperäanalyysina: lapsen osaamisesta ja tämän oppimisen edellytyksistä 
tehdään analyysi, jotta saadaan selville, minkälaisia oppimisen valmiuksia, vah-
vuuksia ja kehittämiskohteita lapsella on, ja miten näitä valmiuksia ja vahvuuk-
sia on tuettu. Analyysin perusteella määritellään ne menetelmät ja oppimisympä-
ristöt ja kasvun rikasteet, joilla lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan tulevassa kou-
lussa. 

Koulun helpomman aloituksen ohella esiopetuksen tehtävänä on myös tuottaa 
tasa-arvoisia palveluja kaikille palvelunsaajille/käyttäjille. Hallituksen esityksen 
(HE 1999) mukaan lapsen ympäristötekijöistä johtuvat erot vaikuttavat koulu-
valmiuksiin. Näin ympäristötekijät osaltaan vaikuttavat lapsen myöhempään 
koulumenestykseen ja yleisesti oppimisen edellytyksiin. Järjestelmällisellä var-
haiskasvatuksella, ja sen osana esiopetuksella, voidaan tasoittaa eroja ja estää 
niiden kasvamista. Erityisen merkityksellistä esiopetukseen osallistuminen on 
niille lapsille, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. 

Mitä sitten tarkoitetaan tasa-arvolla? Nousiainen (2008, 158–161) valaisee 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä. Hän toteaa, että tasa-arvoa käytetään 
oikeudellisessa ja yhteiskunnallisessa merkityksessä. Tasa-arvo on tavanomai-
sessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tärkeä mittapuu, jonka avulla arvioidaan 
yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta. Yhdenvertaisuusperiaatteen oikeudel-
liset tulkinnat nojautuvat aristoteeliseen määritelmään: samanlaisia on kohdelta-
va samalla tavalla, erilaisia eri tavalla siinä määrin kuin se on erilaista. Toisin 
sanoen sellaisia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, jotka samankaltaisuutensa 
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vuoksi ansaitsevat tulla samoin kohdelluksi. Yhdenvertaisuus tarkoittaa siis sitä, 
että kaikkia kansalaisia kohdellaan yksilöinä ennustettavalla tavalla, tekemättä 
mielivaltaisia, perusteettomia eroja heidän välillään. Mutta yksilöiden yhdenver-
taisuus voi olla aivan eri asia kuin heidän poliittinen ja sosiaalinen tasa-arvonsa. 

Nousiainen (2008, 161) kuitenkin painottaa, että suomalaisen oikeuden tasa-
arvoon liittyvä käsite ei ole ainakaan yksinomaan määriteltävissä aristoteelisen 
yhdenvertaisuuden pohjalta. Suomessa perustuslain (PL 731/1999) mukaan jo-
kaiselle taataan oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä mahdollisuuteen 
saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti muuta kuin perusopetusta. 
Lisäksi lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vai-
kuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Ketään ei saa ilman hy-
väksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Samoin myös Field ym. (2007, 26) toteavat, että koulutuksellinen tasa-arvo 
tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni lapsi saavuttaa perustaidot, toteuttaa 
itseään ihmisenä ja voittaa henkilökohtaisista olosuhteistaan ja kotitaustaustas-
taan aiheutuvat vaikeudet. Koulutuksellisessa tasa-arvossa on näin ollen kaksi 
ulottuvuutta. Ensimmäinen tasa-arvon ulottuvuus on oikeudenmukaisuus, joka 
varmistaa, että henkilökohtaiset ja sosiaaliset seikat, esimerkiksi lapsen sukupuo-
li, sosioekonominen asema tai etninen alkuperä ei estä häntä saavuttamasta kou-
lutuksellista potentiaaliaan. Toinen ulottuvuus on saatavuus (inclusion), joka 
varmistaa perustason koulutuksen kaikille, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että  jokaisen tulisi osata lukea, kirjoittaa ja laskea yksinkertaisia laskutoimituk-
sia. YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa (YK 1948) samoin kuin YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksessa (YK 1989) tunnustetaan oikeudenmukainen, perustie-
dot ja -taidot kattava opetus sekä kaikille tarjottava koulutus. Koulutuksen lai-
minlyönnistä aiheutuvat pitkäaikaiset sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset 
ovat korkeat. (Field ym. 2007, 11.) 

Suomen koulutuspolitiikassa ja kouluhallinnossa tasa-arvon käsite on laven-
tunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Haastattelututkimuksen (Kivirauma 
2001, 73–88) mukaan Suomen menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää 
koulutuksen suuntaamista lahjakkaimpien oppilaiden tarpeiden mukaan. Koulu-
tuspolitiikassa tulee näkyä yksilön kasvava merkitys yhteiskunnallisena toimija-
na. Kollektiivisesta tasa-arvosta on siirrytty yksilölliseen tasa-arvoon. Tasa-arvo 
pitää sisällään myös vapautta. Myös Suomen esiopetuksessa on siirrytty yksilöl-
lisen tasa-arvon suuntaan. Virtasen (1998) mukaan esiopetuksen opetussuunni-
telmista voidaan löytää historiallisesti neljä erilaista tulkintaa tasa-arvosta.  Var-
haisimmassa tulkinnassa (1946–1969) korostettiin lasten periaatteellista tasa-
arvoisuutta ja muodollisia oikeuksia opetukseen (formaalinen tasa-arvotulkinta). 
Vuosina 1970–1983 tasa-arvossa painotettiin lasten kyky- ja lahjakkuuserojen 
merkitystä opetusjärjestelyissä (kompetenssitasa-arvon tulkinta, jonka mukaan 
samanlaista yksilöä kohdellaan samalla tavalla). vuosina 1984–1993 nostettiin 
esiin koulutusjärjestelmän ja opetussuunnitelmien yhdenmukaisuus (resurssitasa-
arvon tulkinta, jonka mukaan kullekin annetaan samat resurssit, vaikka lähtö-



 

 
 
 
 

40 

kohdat olisivat erilaiset) ja vuosina 1994–1996 panostettiin yksilöllisiin valinta-
mahdollisuuksiin ja oppiohjelmiin (individualistinen tasa-arvon tulkinta).  

Koulutuksessa yksilöllisen tasa-arvon korostaminen ei ole yksiselitteisesti 
positiivinen asia. Fieldin ym. (2007, 21) mukaan koulutus voi myös kasvattaa 
epätasa-arvoa silloin, kun sen tarjoamista, kaikille yhteisistä resursseista hyödyn 
saavat ne, jotka ovat koulutukseen parhaiten valmistautuneet. Toisaalta silloin, 
kun julkinen koulutus on vastapainoa heikolle kotitaustalle, se voi edistää tasa-
arvoa.  

Suomessa koulujärjestelmän laatua tasa-arvon näkökulmasta voidaan arvioi-
da seuraavien peruskysymysten avulla (Jakku-Sihvonen 2009, 26): 

• Onko kaikille maassamme asuville tarjolla yhdenvertaiset (jos erilai-
set niin kuitenkin samanarvoiset) koulutuspalvelut?  

• Onko erilaisuuden perusteena samoihin tavoitteisiin pyrkiminen eri-
laisin järjestelyin vai tähtääkö koulutus eri tavoitteisiin? 

• Onko erilaisen opetusjärjestelyn perusteena opiskelijan yksilöllinen 
valinta, palvelun tarjoajalle delegoitu päätösvalta vai jokin muu pe-
ruste? 

• Onko perusteena erilaisuuteen liittyvä opiskelijan ominaisuus (esim. 
väestöryhmä, asuinpaikka, varallisuus, sukupuoli tai jokin muu)? 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei saisi tulkita samanlaisuudeksi. Jos erilai-
suutta sallitaan, erilaisuuden pitäisi olla perusteltua. Toisin sanoen kun erilaisuus 
sallitaan, samanlaisuus ei siis voi olla päämäärä. Hirven (1994, 210–212) mu-
kaan sellainen tasa-arvo, joka ymmärretään koulujen ja oppilaiden samanlaisuu-
tena, ei voi vallita osaamisyhteiskunnassa.  

Tasa-arvon kannalta myös koulutuksen rahoitus on tärkeää. Kaikissa Euroo-
pan maissa yli 3-vuotiaiden esiopetus rahoitetaan kokonaan tai ainakin osaksi 
julkisin varoin. Joissakin maissa ilmainen esiopetus taataan kaikille alle kou-
luikäisille lapsille. (European Commission 2009, 13–14.)  

Suomessa kuusivuotiaiden esiopetuksen toteuttamista koskeva erilainen sään-
tely kahden eri hallinnonalan lainsäädännössä on aiheuttanut hajanaisuutta ja 
suuria eroja esiopetuksen järjestelyissä eri kuntien välillä. Ennen lain voimaan 
tuloa päivähoidon yhteydessä järjestettävästä esiopetuksesta perittiin maksu, kun 
taas koulutoimen järjestämä esiopetus oli maksutonta. Tämä todettiin perheiden 
kannalta epätyydyttäväksi ja epätasa-arvoiseksi, minkä seurauksena esiopetuksen 
järjestelyjä on pyritty yhtenäistämään. (HE 1999.) 

Tutkimuksessani esiopetuksen tasa-arvoa tarkastellaan lapsen esiopetuksessa 
saamien oppimisvalmiuksien pohjalta. Tasa-arvo nähdään esiopetukselle asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamisena, ja tavoitteet ovat periaatteessa kaikille samat. 
Koska lapset ovat erilaisia kyvyiltään, motivaatioltaan ja osaamiseltaan, esiope-
tuksen tulee mukautua yksittäisen lapsen tasolle, ja saattaa tätä kohti asetettuja 
tavoitteita. Kuljettava matka on näin olleen ”eri mittainen”, toiset tarvitsevat 
enemmän tukea kuin toiset, samoin kuin Jakku-Sihvosen (2009) mukaan esiope-
tuksen erilaisuuden perusteena on samoihin tavoitteisiin pyrkiminen erilaisin jär-
jestelyin. 
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3.3.3 Suomalainen esiopetus eurooppalaisessa kontekstissa 

Suomalainen koulutusjärjestelmä poikkeaa kasvatuksen, hoidon ja opetuksen 
osalta muista eurooppalaisista järjestelmistä ensinnäkin siinä, minkä ikäisinä lap-
set tulevat systemaattisen esiopetuksen piiriin. Toiseksi eroja on siinä, kuka tästä 
opetuksesta hallinnollisesti ja taloudellisesti vastaa (Puhakka 2002, 10). Siksi 
esiopetuksen kansainvälinen vertailu ei ole aivan ongelmatonta. 

Useimmissa Euroopan maissa lapset aloittavat perusopetuksen ollessaan kuu-
sivuotiaita. Esiopetus edeltää perusopetusta ja osassa maita se on pakollista.  
Esiopetuksen ajoitus (4–7-vuotiaita) ja samoin sen kesto vaihtelevat. Kyproksel-
la, Puolassa, Unkarissa, Saksassa ja Latviassa pakollinen esiopetus kestää vuo-
den. Luxemburgissa pakollinen esiopetus alkaa neljävuotiaana ja kestää kaksi 
vuotta. Pakollinen perusopetus alkaa Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa jo neljävuo-
tiaana, Alankomaissa, Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Maltalla viisivuo-
tiaana. Suomen lisäksi Bulgariassa, Latviassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, 
Sloveniassa, Tanskassa ja Ruotsissa perusopetus alkaa seitsemän vuoden iässä. 
Muissa Euroopan maissa pakollinen perusopetus alkaa kuusivuotiaana. (Europe-
an Commission 2009.) On lisäksi huomattava, että Suomessa huoltajat ovat sel-
västi useammin töissä kodin ulkopuolella, mikä osaltaan on vaikuttanut Suomen 
varhaiskasvatuksen kehittymiseen. (European Commission 2009; ks. myös Pu-
hakka 2002, 10.) 

Euroopassa on käytetty kahta erilaista mallia organisoida esiopetus. Ensim-
mäisen mallin mukaan kaikille alle kouluikäisille esiopetusta tarjotaan samoin 
järjestelyin.  Toisessa mallissa esiopetus on järjestetty lasten iän mukaan, tavalli-
simmin alle kolmevuotiaille ja 3–6 -vuotiaille erikseen. Erilaiset järjestämismuo-
dot saattavat olla eri ministeriöiden vastuulla. Tanskaa lukuun ottamatta kaikissa 
Pohjoismaissa sekä Latviassa ja Sloveniassa esiopetusta tarjotaan yhdenmukai-
sella tavalla kaikille alle kouluikäisille lapsille. Latvia, Suomi ja Ruotsi järjestä-
vät lisäksi esikoulunomaista, kouluun valmistavaa, tavallisesti 5–6-vuotiaille lap-
sille tarjottua esiopetusta, joka eroaa muusta esiopetuksesta. (European Commis-
sion 2009, 75, 77.) 

Esiopetukseen osallistumisaste on viimeisten vuosien aikana noussut merkit-
tävästi EU-maissa. Nykyisin kolmevuotiaista 74 prosenttia, neljävuotiaista 87 
prosenttia ja viisivuotiaista 93 prosenttia Euroopassa osallistuu formaaliin esi-
opetukseen. Suomessa lakisääteiseen kuusivuotiaiden esiopetukseen osallistuu 
96 % ikäluokasta. Useissa maissa on esitetty oppivelvollisuusiän laskemista 5 tai 
6 ikävuoteen, ja Luxemburgissa jopa 4 ikävuoteen. (European Commission 
2009, 14.) 

Esiopetuksessa lasten määrä suhteessa heidän kasvattajiinsa on tärkeä tekijä 
lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen laadun varmistamiseksi. Pienimmät ryhmä-
koot ovat alle 3-vuotaiden lapsiryhmissä, joissa yksi aikuinen vastaa noin 10 lap-
sesta. Sitä vanhempien lasten ryhmissä yksi aikuinen voi vastata 20–25 lapsen 
kasvatuksesta.  Pohjoismaissa, Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa paikalliset 
viranomaiset voivat itse päättää lapsiryhmän koosta. Muissa Euroopan maissa 
ryhmäkoosta on annettu ohjeet. (European Commission 2009, 14.) 
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Kaikissa Euroopan maissa on esiopetukselle laadittu kasvatus- ja opetusoh-
jelma, jolla tuetaan lapsen älyllistä, sosiaalista ja taiteellista kasvua ja kehitystä 
sekä fyysisiä ja motorisia taitoja. (European Commission 2009, 15, 100.) Esiope-
tuksen yhtenä tehtävänä on kotikasvatuksen tukeminen, ja monet tutkijat ovat 
painottaneet sitä, kuinka tärkeää on saada vanhemmat mukaan esiopetustoimin-
taan, koska vanhempien mukanaololla on suotuisa vaikutus lapsen oppimiselle. 
Käytännössä kuitenkin vanhempien kanssa käytävä yhteistyö on tiedonvaihtoa. 
Ojala (2004, 206–214) kuitenkin korostaa, että opettajien lasten kehitykselle ja 
oppimiselle kohdistamat odotukset painottuvat kulttuurikontekstin mukaan.  

Kansainvälisessä vertailututkimuksessa (Office for Standards in Education 
2003) verrattiin Suomen, Tanskan ja Englannin opetusjärjestelmiä. Tutkimuksen 
mukaan Suomen ja Tanskan järjestelmissä esiopetuksen opetussuunnitelma on 
väljempi ja sallivampi kuin Englannissa. Suomessa opettajille jää huomattava 
autonomia opetuksen suunnittelussa, mitä pidetään tärkeänä. Tutkimuksen mu-
kaan suomalaiset opettajat ovat myös yksimielisiä siitä, että esiopetuksen tavoit-
teena on valmistaa lapsia koulun aloittamiseen. Tämän tavoitteen ohella opettajat 
painottavat lapsen persoonan ja sosiaalisuuden kehittymistä, oppimaan oppimista 
ja lapsen itsekontrollin vahvistamista. Suomalaisen esiopetuksen oppimistehtä-
vissä korostuvat myönteisen opiskeluasenteen luominen, tunteiden ilmaiseminen 
ja toisten ihmisten huomioiminen. Suomalaisessa esiopetuksessa käytetään myös 
huomattavan paljon yhteisöllisiä ja verbaalista ilmaisua kehittäviä opetusmene-
telmiä. Luokassa tapahtuva vuorovaikutus on Suomessa vapaampaa ja avoimem-
paa kuin Englannissa.  

Samoin kuin edellä mainitun vertailututkimuksen tulokset osoittivat, myös 
Ojalan (2004, 206–214) kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisille opet-
tajille on erityisen tärkeää, että päivähoito ja esiopetus kehittävät lasten sosiaali-
sia taitoja suhteessa lapsiryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi oppii olemaan 
ja toimimaan yhteistyössä muiden lasten kanssa, kunnioittamaan toisia lapsia ja 
ymmärtämään toisten lasten tunteita. Tärkeänä pidetään myös sitä, että esiopetus 
kehittää sekä lapsen omatoimisuuden taitoja, kuten esimerkiksi sitä, että lapsi 
oppii olemaan itsenäinen sekä huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan. Suomalai-
selle hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kulttuurille on tunnusomaista lasten oma-
toimisuus ja sosiaaliset taidot suhteessa vertaisryhmään. 

Irlannissa opettajat korostavat sosiaalisten taitojen ohella voimakkaasti kie-
lellisiä taitoja ja esiakateemisia tietoja ja taitoja kuten lukemisen, kirjoittamisen 
ja matematiikan perustaitoja. Puolassa puolestaan esiopetuksen odotukset koh-
distuvat lapsen motoris-fyysisiin ja sosiaalisiin taitoihin suhteessa aikuisiin, millä 
tarkoitetaan sitä, että lapsi oppii kuuntelemaan, toimimaan yhdessä ja kunnioit-
tamaan aikuisia. Opettajien odotukset näkyvät myös lasten oppimisvalmiuksien 
kehittymisessä: erot suomalaisten ja irlantilaisten lasten välillä tulevat esiin juuri 
kielen kehittymisessä ja siihen liittyvässä lukemisen taidoissa. Suomalaislapsilla 
on suhteellisen vaatimattomat suoritukset esiakateemisissa taidoissa. (Ojala 
2004, 206–214.) Myös kansainvälisessä vertailututkimuksessa itse sisältöaluei-
den tietojen ja taitojen opettaminen saa Suomessa huomattavasti vähemmän pai-
noarvoa kuin Englannissa (Office for Standards in Education 2003). 
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3.3.4 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 

Esiopetusta varten Opetushallitus hyväksyy valtakunnalliset opetussuunnitelman 
perusteet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun osallistu-
vat Opetushallituksen lisäksi opetus ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vuoden 2000 esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja eri-
tyisen tiivistä on ollut vuorovaikutus niiden sadan kunnan kanssa, jotka olivat 
mukana esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeessa. Kehittämishankkeessa kun-
nat laativat omat paikalliset esiopetuksen opetussuunnitelmat ja pilotoivat uutta 
suomalaista esiopetusta vuosina 1999–2003. Uudet opetussuunnitelman perusteet 
annettiin vuonna 2000 ja niiden pohjalta laaditut paikalliset esiopetuksen opetus-
suunnitelmat voitiin ottaa käyttöön 1.8.2001 lukien, ja ne tuli ottaa käyttöön vii-
meistään 1.8.2002. (OPH 2000.)  

Laajan yhteistyön ideana oli varmistaa, että kaikkien tarpeet ja odotukset tu-
levat otetuksi huomioon opetussuunnitelman perusteissa ja ne on konkretisoitu 
kasvatuksellisten tavoitteiden muodossa. Voidaan olettaa, että esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet ovat koulutuspoliittinen tahdonilmaus yhteiskunnan 
tarpeista. Opetussuunnitelman perusteissa otetaan kantaa myös vanhempien tar-
peisiin kasvattaa lastaan sekä lasten tarpeisiin kehittyä, kasvaa ja oppia. Opetus-
suunnitelman perusteiden tavoitteet ovat suuntaviivoja ja odotuksia siitä, millais-
ta opetuksen tulisi olla. Niinpä voidaan olettaa, että esiopetuksen tarkoituksena 
on pyrkiä hyvään ja silloin esiopetuksen tavoitteena olisi vastata tarpeisiin, tuot-
taa hyvää.  

Opetussuunnitelman määrääviä tekijöitä ovat yhteiskunta, tiedonala ja oppi-
las. Määräävät tekijät painottuvat opetussuunnitelman tavoitteissa ja sisällöissä 
eri tavoin. Yhteiskunnan ja yksilön kannalta yhteisenä tavoitteena on yhteisön ja 
sen myötä yksilön hyvä elämä. (Brotherus 2004, 15–16.) Yhteiskuntapainottei-
suudessa huomio on siinä, mikä on koulutuksen tehtävä yhteiskunnassa yleisesti. 
Tiedonalapainotteisuus puolestaan korostaa tietoon, oppisisältöihin ja menetel-
miin liittyvää tietoutta. Oppilaspainotteisuus näkyy opetussuunnitelmassa tietona 
lapsen kehityksestä kognitiivisen, sosiaalisen ja tunne-elämän näkökulmasta. 
(Tiainen-Ala-Manus 2005, 62.) 

Opetussuunnitelma on aina osa yhteisön kulttuuria ja poliittista ajanhenkeä. 
Esiopetusta koskevat kasvatuksen ideologiat koostuvat esiopetuksen opetusta ja 
oppimista koskevista tiedoista ja uskomuksista ja ne vaikuttavat esiopetustoimin-
taan sekä sen yhteyksiin muuhun toimintaan. Opetussuunnitelmien kirjoittamisen 
tapa muuttui 1990-luvulla. Sitä ennen opetussuunnitelmat määrittivät tarkasti 
kasvatus- ja opetustyötä ja asiakirjat laadittiin keskusjohdossa. 1990-luvulta läh-
tien esiopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat olleet opetussuunni-
telman perusteita, joiden pohjalta varsinaiset opetussuunnitelmat laaditaan pai-
kallisesti. (Turunen 2011.)  

Opetussuunnitelman perusteet sisältävät sekä yleiset oppimisen tavoitteet että 
opetuksen yksityiskohtaiset tavoitteet ja sisällöt. Yleiset oppimisen tavoitteet läh-
tevät sekä lapsen yksilöllisistä oppimisedellytyksistä että yhteiskunnan tarpeista. 
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Opetuksen yksityiskohtaisissa tavoitteissa ja sisällöissä käsitellään muun muassa 
kieltä ja vuorovaikutusta, matematiikkaa, katsomusta, ympäristötietoa, terveyttä, 
fyysisistä kehitystä sekä taidetta ja kulttuuria. Opetussuunnitelman perusteet ot-
tavat kantaa myös siihen, miten esiopetusta tulee toteuttaa, millaisin työtavoin ja 
menetelmin sekä minkälaisessa oppimisympäristössä.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2000) mukaan esiope-
tuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppi-
misedellytyksiä. Toinen olennainen tehtävä on taata lapsille tasavertaiset mah-
dollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Tämä niin kutsuttu koulutuksel-
lisen tasa-arvon vaatimus edellyttää, että esiopetusta annetaan kaikille lapsille 
samoin perustein ja samankaltaisissa oppimisympäristöissä.  

Koska tutkimuksessani tarkastelen esiopetuksen vaikuttavuutta yhteiskunnan, 
vanhempien ja lapsen näkökulmista, on tarpeen analysoida vuoden 2000 esiope-
tuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuja esiopetuksen tavoitteita. Tut-
kimuksen perustan luomiseksi selvitän, miten opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteet indikoivat eri asiakasryhmien tarpeita eli sitä, mitkä esiopetuksen ta-
voitteista kuvaavat yhteiskunnan, vanhempien ja lasten tarpeita tai tavoitteita 
esiopetusta kohtaan.  

3.3.4.1 Yhteiskunnallinen näkökulma esiopetuksen perusteissa 

Esiopetus on julkista palvelua, jota tarjotaan kaikille alle kouluikäisille lapsille 
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tähän opetukseen on jokaisella lap-
sella oikeus. Esiopetuksella, kuten myös muilla kansalaisille tarjottavilla julkisil-
la palveluilla, on jokin funktio, joka tähtää yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Mitkä 
ovat nämä vaikutukset ja mitkä ovat yhteiskunnan tarpeet esiopetuksen suhteen?  

Esiopetuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus voidaan nähdä yhtäältä siinä, 
minkälaisin eväin esiopetus valmentaa lapset tulevaan koulunkäyntiin ja toisaalta 
siinä, kuinka koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu maassamme. Jos esiopetus tuot-
taa sellaisia oppimisedellytyksiä, jotka auttavat lapsia sopeutumaan alkavaan 
koulutyöhön ja selviytymään koulunkäynnin tuomista uusista haasteista, voidaan 
olettaa, että lasten syrjäytymisen riski pienenee. Koulutukselliseen tasa-arvoon 
tähtäävä syrjäytymisen ennaltaehkäisy puolestaan säästää yhteiskunnan resursse-
ja, sekä rahaa että työvoimaa. 

Kun opetussuunnitelmassa korostuu yhteiskunnallinen näkökulma, yksilölli-
nen kasvu on alisteinen yhteiskunnan tarpeille. Tällöin opetussuunnitelma on 
kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden summa. Tämä näkyy pienten lasten 
opetussuunnitelmassa sosialisaation, työnkasvatuksen ja kouluinstituution ulko-
puolisen toiminnan korostamisena. Yhteiskunta vaikuttaa tieteenalojen kehityk-
seen ja totuutena pidettyyn tietoon. (Brotherus 2004, 15–16.) Esiopetus rakentuu 
yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Perusarvot ilmenevät kansallisesta lainsää-
dännöstä ja kansainvälisistä julistuksista, suosituksista ja sopimuksista, joilla py-
ritään vaalimaan toisaalta maapallon elinkelpoisuutta ja toisaalta ihmisoikeuksia. 
(OPH 2000, 7.)  
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Esiopetuksella pyritään ennen kaikkea sosiaalistamaan ihminen yhteiskun-
taan. Tavoitteena on saada lapsesta yhteiskuntakelpoinen, yhteisöön sopeutuva 
yksilö, joka sisäistää yhteiskunnassa valitsevat arvot. Kun puhutaan suotuisista 
kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksistä, on ensin tarpeen määritellä käsite suo-
tuisa. Suotuinen terminä sisältää sisäänrakennettuna ajatuksen hyväksynnästä, 
nimenomaan muiden hyväksynnästä (favorable=expressing approval; Soanes & 
Stevenson 2005), jolloin voidaan puhua sellaisista oppimisedellytyksistä, jotka 
ovat yleisesti hyväksyttyjä.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2000, 7) mukaan esiope-
tuksen tehtävä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan ja ylei-
sesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostami-
seen. (OPH 2000, 7). Esiopetuksessa lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä, 
niin että hänen toimintansa vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vahvistuu. Lapsi 
harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä, hyviä tapoja ja sitoutumista niihin. Sosi-
aalistuminen yhteisön jäseneksi tulee esiin myös siinä, että lapsi oppii paremmin 
hallitsemaan itseään ja selviytymään arkielämän tilanteissa.  Yhteisön hyvinvoin-
tiin kuuluu, että lapsi oppii ymmärtämään tasavertaisuutta ja hyväksymään ih-
misten erilaisuuden. (OPH 2000, 8.)  

Opetussuunnitelmien mukaan esiopetuksen keskeinen tehtävä on ensinnäkin 
edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toisena tärkeä-
nä tehtävänä on tukea sekä seurata lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja ennalta 
ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia (OPH 2000, 7).  Lapsen oppimisvai-
keuksien ennalta ehkäisyn ja niihin mahdollisimman varhaisen puuttumisen voi-
daan ajatella olevan yhteiskunnan kannalta tärkeää, koska vaikeuksien kasaantu-
essa tarvitaan yhteiskunnan kannalta mittavampia toimenpiteitä.  

Yhteiskunnan jäsenenä lasta tulee kohdella tasavertaisesti. Esiopetuksen 
olennaisena tehtävänä onkin taata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimi-
seen ja koulun aloittamiseen. (OPH 2000, 7). Tämä koulutuksellisen tasa-arvon 
vaatimus edellyttää, että esiopetusta annetaan kaikille lapsille samoin perustein 
ja sellaisissa oppimisympäristöissä, jotka tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet 
kasvulle ja kehitykselle. Vaikka esiopetusmuodot voivat olla erilaiset, esiopetuk-
sen tavoitteet ja omaleimaisuus koskevat yhtälailla kaikkia esiopetuksessa olevia 
lapsia. Tämä tavoite voidaan nähdä toisaalta yhteiskunnallisena tavoitteena, mut-
ta myös lapsen oikeudenmukaisen kohtelun tavoitteena. 

Kokonaisuutena ajatellen lapsen kasvua tuetaan johdonmukaisesti etenevänä 
jatkumona. Siksi on olennaista, että esiopetus muodostaa linkin sekä esiopetusta 
edeltävään muuhun varhaiskasvatukseen että sen jälkeiseen perusopetukseen. 
Yhteiskunnan kannalta on hyödyllistä, että lapsen siirtyessä seuraavalle portaalle 
koulutusjärjestelmässämme hän on omaksunut tässä seuraavassa vaiheessa tarvit-
tavat tiedot ja taidot. Esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, että lapsen 
oppiminen ja kasvu rakennetaan jo opitun päälle, aikaisempia tietorakenteita 
hyödyntäen. Tavoitteena on, että lapsi itse rakentaa aikaisemmin omaksumiensa 
käsitysten ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä (OPH 2000, 7–8). Tässä 
mielessä voitaisiin ajatella, että lapsi saisi edetä kehityksessään omaa tahtiaan. 
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Esiopetuksellekin on kuitenkin säädetty omat tavoitteensa, joihin on yllettävä, 
jotta seuraavalle portaalle nousu olisi mahdollista ilman tukitoimia. 

Yhteiskunnan hyvän kannalta voidaan ajatella, että lapsen oppimaan oppimi-
sen taidot kehittyvät ja hän omaksuu perustietoja ja -taitoja oppimisen eri alueilta 
ikänsä ja edellytystensä mukaisesti (OPH 2000, 7–8). Yhteiskunnan kehittymi-
sen kannalta on tärkeää, että yhteiskunnan jäsenillä on tietotaitoa ja yleissivistys-
tä, jonka avulla kansakunta menestyy tulevaisuudessa. Brotheruksen (2004, 15) 
mukaan opetussuunnitelma ohjaa julkista opetustoimintaa ja ilmentää yhteisön 
kulttuuriperintöä ja tulevaisuuden tavoitteita samoin kuin myös sidonnaisuutta 
valitsevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen.  

Opetussuunnitelmissa on yleensä hallitsevana piirteenä tiedonala (Brotherus 
2004, 16). Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tulevat esille tie-
donalojen sisältöalueet, siitä huolimatta, että niiden merkitystä on haluttu vähen-
tää ja sisältöjako on tarkoitettu lähinnä ohjaamaan opettajan työtä. Esiopetuksen 
sisältöalueita ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, 
ympäristö- ja luonnontieto, terveys, motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. 
Kullekin sisältöalueelle on asetettu omat tavoitteensa. Sisältöalueiden tavoitteis-
sa voidaan erottaa yhteiskunnalliset tavoitteet ja yksilölliset tavoitteet.  

Yhteiskunnallisia tavoitteita ovat kielen ja vuorovaikutuksen osalta lapsen 
harjaantuminen kuunteluun ja kerrontaan, totuttautuminen kuuntelemaan sekä 
aikuisten että lasten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odottamaan vuoro-
aan. Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa alkavalle luku- ja kirjoitustaidolle 
sekä kehittää sanavarastoa. (OPH 2000, 10–11.) 

Matematiikan osaamisen osalta esiopetuksen tehtävä on ohjata lasta kiinnit-
tämään huomiota matemaattisiin ilmiöihin luonnollisissa arkipäivän tilanteissa 
sekä ymmärtämään matemaattisia käsitteitä. Lapsen tulee oppia myös tarkkaile-
maan omaa ajattelemistaan. (OPH 2000, 11–12.) 

Eettisessä ja katsomuksellisessa kasvatuksessa korostetaan ihmisten välisiä 
sosiaalisia taitoja sekä oman ja muiden vakaumusten kuten kulttuuriperinnön 
tuntemusta ja arvostusta (OPH 2000, 12). Tämä tavoite voidaan ajatella liittyvän 
myös sosialisaatioon, jossa lapsi kasvatetaan tietyn kulttuuriperinnön haltijaksi. 
Vanhempi voi valita, osallistuuko lapsi uskontokasvatukseen, elämänkatsomus-
tietoon tai muuhun opetukseen. Siinä mielessä katsomuksellisessa kasvatuksessa 
on kyse oikeudesta. Toisaalta yhteiskunnan kannalta on tärkeää siirtää kulttuuri-
perintöä seuraavalle sukupolvelle ja tutustuttaa lapsi uskonnon keskeisimpiin 
sisältöihin. Samoin elämänkatsomustiedossa vahvistetaan lapsen kulttuuri-
identiteettiä, mutta toisaalta elämänkatsomustiedossa on kyse yhteisön jäsenyy-
teen liittyvistä aihealueista, kuten ihmissuhteista, ihmisen ja luonnon välisistä 
suhteista (OPH 2000, 12–13).  

Myös ympäristö- ja luonnontiedon alalla korostuu luonnonvaraisen ja raken-
netun ympäristön eli kulttuurin ymmärtäminen ja arvostaminen. Arvostaminen 
pitää sisällään myös kestävän kehityksen painottamalla ympäristön säästämistä 
ja hoitamista. Esiin tulevat lisäksi yhteisön jäsenyyden edellyttämät asiat, kuten 
erilaisten ihmisten ja kulttuurien arvostaminen. Erityisesti tiedonalan sisällöissä 
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tulevat esille ympäristön havainnoiva tutkiminen ja sen myötä ympäristön ilmi-
öiden ja tapahtumien ymmärtäminen. (OPH 2000, 13.) 

Taiteen ja kulttuurin sisältöalueelle liittyvät samaan tapaan kulttuuriperinnön 
siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Lasta ohjataan arvostamaan omaa ja mui-
den työtä sekä ymmärtämään ja vaalimaan kulttuuriperintöään ja kulttuurien mo-
nimuotoisuutta sekä kulttuurisia arvoja. Lasta ohjataan myös eri viestintäkanavi-
en käyttöön. (OPH 2000, 14–15.) Terveyden ja motorisen kehityksen tavoittei-
den yhteiskunnallista merkitystä voisivat ilmentää vastuunotto omasta terveydes-
tään ja turvallisuudestaan sekä myönteisiin ihmissuhteisiin ja väkivallan välttä-
miseen ohjaaminen (OPH 2000, 14). 

Esiopetuksen yhteiskunnallisen hyvän voidaan nähdä ilmenevän lapsen sosi-
aalistuneena käyttäytymisenä ja sopeutumisena yhteisön toimivaksi jäseneksi 
sekä kantamaan huolta ympäristöstä ja kulttuurista. Kulttuuriperinnön siirtymi-
nen sukupolvelta toiselle näkyy myös vahvana esiopetuksen tehtävänä yhteis-
kunnan kannalta katsottuna. 

3.3.4.2 Vanhempien näkökulma esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Esiopetuksen asiakkaina voidaan pitää vanhempia. Miten esiopetus palvelee 
vanhempia? Kun esiopetuksen ajatellaan palvelevan vanhempia, otetaan huomi-
oon vanhempien näkökulma ja tarkastellaan esiopetusta vanhempien kasvatus-
työn tukemisena. Vaikuttavuuden yhdeksi indikaattoriksi voidaan ottaa vanhem-
pien tyytyväisyys saamaansa kasvatukselliseen tukeen ja esiopetusjärjestelyihin 
heidän oman lapsensa saaman kasvatuksen ja opetuksen kannalta.  

Kun esiopetuksen asiakkaana ovat vanhemmat, esiopetus voi mahdollistaa 
heille työssäkäynnin lasten ollessa vielä alle kouluikäisiä. Näin esiopetuksella on 
karkeasti ajatellen sosiaalipoliittinen päämäärä: vanhemmat voivat irrottautua 
kasvatustehtävästään työssäolonsa ajaksi. Silloin kun esiopetus tukee vanhempia 
heidän kasvatustehtävässään, esiopetuksen voidaan nähdä toteuttavan heidän 
kasvatusfilosofisia päämääriään. Tällä tavalla esiopetus voi toteuttaa vanhempien 
hyvää sekä sosiaalipoliittisesti että kasvatusfilosofisesti. 

Esiopetus on lapsen ja toisaalta myös vanhempien subjektiivinen oikeus. 
Koska esiopetus ei kuulu oppivelvollisuuteen, vanhemmat saavat vapaaehtoisesti 
valita, osallistuuko heidän lapsensa esiopetukseen. Jotta vanhempien olisi perus-
teltua käyttää kunnan lakisääteisesti järjestettäväksi määrättyä palvelua, esiope-
tuksella tulee olla jokin merkitys vanhemmille: sen tulee toteuttaa sekä vanhem-
pien hyvää että lapsen hyvää.  

Kun esiopetuksen tehtävänä on nimenomaan tukea vanhempia heidän kasva-
tustyössään, herää kysymys siitä, miten opetussuunnitelman perusteissa on otettu 
huomioon kasvatustyön tukeminen. Vanhemmat ovat ensisijassa vastuussa lap-
sensa kasvatuksesta. He eivät voi sysätä lasten kasvatusta yhteiskunnalle, toisaal-
ta yhteiskuntakaan ei saisi ottaa yliotetta kasvatustyöstä ja väittää tietävänsä, 
mitkä ovat tavoitteet, jotka lapsen tulee saavuttaa. Mutta missä vaiheessa lapses-
ta tulee yhteiskunnan kasvatti, koululaitoksen kasvatti? Koululaitoksen, joka 
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määrää, mitä pitää osata ja kuinka hyvin? Mikä on se tuki, jota koulu antaa? Vai 
onko kyse siitä, että koululaitos kasvattaa ja vanhemmat antavat tukensa sen 
kasvatus- ja opetustyölle?  

Esiopetuksessa yhteistyö vanhempien kanssa on keskeistä. Esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa (OPH 2000, 15) todetaan, että vanhemmilla on ensi-
sijainen kasvatusvastuu lapsesta. Lisäksi todetaan, että lapsen viihtymisen, mutta 
myös kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että vanhemmilla ja esiope-
tuksen henkilöstöllä on luottamuksellinen suhde. Vanhempien kanssa tulee käy-
dä säännöllistä keskustelua lapsen kehittymisestä eli siitä, miten hyvin yleiset 
esiopetuksen tavoitteet toteutuvat. (OPH 2000, 15.) Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten esiopetuksessa korostuvat lapsen yksilöllisyys ja kodin kanssa sovitut 
henkilökohtaiset tavoitteet. Erityistä tukea tarvitseville lapsen esiopetuksen 
suunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. (OPH 2000, 16–17.)  

Silloin kun esiopetuksen järjestäminen perustuu erilaisille pedagogisille rat-
kaisuille, esimerkiksi kielikylpyopetukseen sekä steiner- tai montessoripedago-
giikkaan, on erityisen tärkeää, että vanhemmat saavat riittävästi tietoa käytettä-
västä toimintafilosofiasta ja opetuksen erityistavoitteista. (OPH 2000, 20.) 

Erityisen vahvasti vanhempien osallistuminen painottuu paikallisten opetus-
suunnitelmien laadinnassa. Vanhempien on voitava vaikuttaa opetussuunnitelma-
työhön varsinkin kasvatustavoitteita suunniteltaessa (OPH 2000, 21). 

Vanhempien oikeuksista lapsensa kasvatuksen suhteen mainitaan erityisesti 
uskontokasvatuksen ja elämänkatsomuskasvatuksen yhteydessä. Vanhemmilla 
on oikeus valita lapselleen joko uskontokasvatus, elämänkatsomustieto tai muu 
opetus (OPH 2000, 12). 

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa ei kovinkaan painokkaasti korostu van-
hempien kasvatuskumppanuus eikä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 
luonne. Opetussuunnitelmiin on ikään kuin sisällytetty ajatus vanhempien ensisi-
jaisesta kasvatusvastuusta, mutta sitä ei ole konkretisoitu käytännön toimintaan.  

Esiopetuksen voidaan ajatella tukevan vanhempia heidän kasvatustyössään 
siinä, että esiopetuksella pyritään edistämään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosi-
aalista terveyttä sekä kasvua ja kehitystä. Lapselle tarjotaan esiopetuksessa op-
pimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua. Vanhempien tarpeet 
lapsensa kasvatuksen suhteen voidaan nähdä hyvin samansuuntaisina kuin yh-
teiskunnallisten tarpeidenkin, eli vanhemmat haluavat, että heidän lapsestaan tu-
lee kelpo yhteiskunnan jäsen, toisia huomioonottava ja arvostava, mutta myös 
oman arvonsa tunteva, terve itsetuntoinen ihminen. 

3.3.4.3 Lapsen näkökulma opetussuunnitelman perusteissa 

Lapsen hyvän näkökulmasta esiopetuksen tavoitteet voidaan muotoilla, kuten 
perusopetuslaissa on tehty (POL 628/1998): opetuksen tavoitteena on tukea lap-
sen [oppilaan] kasvua ihmisyyteen ja edistää lapsen [oppilaan] edellytyksiä ke-
hittää itseään elämänsä aikana. Opetussuunnitelman perusteissa lapsen hyvää 
määritellään tätä laajemmin. 
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Opetussuunnitelmaa voidaan tarkastella sitä määrittävien tekijöiden kautta, 
joita ovat yhteiskunta, tiedonala ja oppilas. Kun opetussuunnitelma laaditaan las-
ten kehittämisen näkökulmasta, korostetaan sisältöjen valinnassa lasten valmiuk-
sia, tarpeita, kiinnostuksen kohteita sekä elämänläheisyyttä, ongelmanratkaisua 
ja persoonallisten kehitystarpeiden turvaamista (Brotherus 2004, 16). Lapsen op-
pimisedellytysten toteutuminen, erityisesti tiedonalan ja sosiaalistumisen näkö-
kulmasta, voidaan nähdä hyödyttävän yhteiskunnan tarpeita. Sen sijaan kun si-
sältöjen valinnassa korostetaan ensisijaisesti lapsen tarpeita ja kiinnostuksen 
kohteita, voidaan puhua lapsen hyvää toteuttavista tavoitteista.  

Esiopetuksessa korostetaan leikin kautta oppimista. Leikki on lapselle luon-
taista, lapsen työtä. Esiopetuksen tulisi säilyttää lapsen oppimisen ilo ja innostus, 
ja samoin kuin lapsen luontainen uskallus ja luovuus kohdata uudet haasteet. 
(OPH 2000, 8). Lapsen luontaisen itseluottamuksen ja uskalluksen vahvistami-
nen vahvistaa myös hänen itsetuntoaan. Toisin sanoen lapsen itsetuntoa vahviste-
taan myönteisten oppimiskokemusten kautta (OPH 2000, 7). 

Myös opetussuunnitelman perusteiden tiedonaloja käsittelevistä sisällöistä 
löytyy lapsen kannalta katsottuna lapsen hyvää. Lasta kannustetaan ilmaisemaan 
ajatuksiaan ja tunteitaan monipuolisesti, sanoin sekä draaman keinoin, äänenpai-
noin ja -sävyin, ilmein, elein ja liikkein (OPH 2000, 15). Äidinkielen oppimises-
sa lapsi voi tarttua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaisesti (OPH 
2000, 11). Lapsen näkökulmasta toiminnan tulisi olla tarkoituksenmukaista ja 
haasteellista (OPH 2000, 9). 

Opetussuunnitelman perusteissa lapsen hyvä nähdään kokonaisvaltaisena. 
Kasvatuksellisissa tavoitteissa korostuu lapsikeskeisyys. Toisaalta lapsikeskei-
syys nähdään ohjaavana kasvatuksena, jossa aikuinen asettaa lapselle rajoja ja 
lapseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia (OPH 2000, 9). 

Esiopetuksen oppimisympäristölle asetetuissa tavoitteissa otetaan huomioon 
ennen kaikkea lapsen tarpeet. Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan 
fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa 
esiopetusta annetaan (OPH 2000, 8). Esiopetuksessa korostuvat opettajan ja lap-
sen vuorovaikutus sekä toimintatavat.  

Opetussuunnitelman perusteissa esiopetuksen oppimisympäristölle asetetaan 
vaatimuksia lapsen uteliaisuuden, mielenkiinnon ja oma-aloitteisuuden säilymi-
sen sekä tukemisen suhteen. Fyysisen oppimisympäristön tulisi tukea lapsen op-
pimista tuomalla työvälineet ja materiaalit lapsen ulottuville ja saataville. Lapsen 
tulisi saada myös kokemuksia tietokoneen käytöstä, jotta hän voisi kehittyä ny-
kyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. (OPH 2000, 9.)  

Esiopetuksessa tulisi vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. 
Opettajan tehtävänä on ohjata lasta kokeilemaan, tutkimaan, ratkaisemaan on-
gelmia ja osallistumaan aktiivisesti. Kaikessa toiminnassa korostuu vuorovaiku-
tus aikuisen ja vertaisryhmän kanssa. Lisäksi opettajan tulee huolehtia siitä, että 
lapsi saa haasteellisia tehtäviä ottaen huomioon lapsen kehitystason sekä lapsen 
tarpeen oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. (OPH 2000, 9.) 
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3.4 Eri asiakasnäkökumia esiopetukseen 

Seuraavaksi tarkastelen niitä tutkimuksia, joissa on käsitelty esiopetuksen tai 
varhaiskasvatuksen (sisältäen esiopetuksen) vaikuttavuutta. Tarkastelussa on 
otettu huomioon myös kansainvälisen vertailun näkökulmat. Näiden aikaisempi-
en tutkimusten vaikuttavuustuloksia peilataan suhteessa vaikuttavuuden eri asia-
kasnäkökulmiin, nimittäin yhteiskuntaan, vanhempiin ja lapsiin. 

Suomessa esiopetusta varhaiskasvatuksen osana on tutkittu melko paljon. 
Useissa esiopetusta ja päivähoitoa käsittelevissä tutkimuksissa (mm. Hujala & 
Parrila-Haapakoski 1998; Hujala ym. 1999; Kankaanranta & Gustafsson 2003) 
keskeisenä tutkimuksen kohteena on ollut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
laatu, jolloin on tarkasteltu esiopetuksen puite-, välillisesti ohjaavia ja prosessi-
tekijöitä. Puitetekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi ryhmäkokoja, fyysistä ympäris-
töä. Välillisesti ohjaavilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi opettajan kelpoisuut-
ta ja työkokemusta. Prosessitekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi varhaispedago-
giikkaa ja sosiaalista ympäristöä. Näin opetuksen ja toiminnan laadulle on ikään 
kuin toiminnasta sisältä käsin asetettu kriteerit. Lisäksi tutkimuksissa on selvitet-
ty esiopetuksen palvelukykyä, eli sitä, kuinka hyvin esiopetuksen ja yleisesti 
varhaiskasvatuksen on koettu palvelevan lasten vanhempia. 

Harms ja Clifford (1980) ovat kehittäneet esiopetuksen laadun tutkimiseen 
standardisoidun mittariston Early Childhood Environment Rating Scale 
(ECERS) (ks. myös Harms ym. 2004; Moss & Pence 1994), jota on hyödynnetty 
esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun tutkimisessa. Mittariston tavoitteena 
on antaa mahdollisimman objektiivista tietoa esikoulun laadusta. Mittaristolla 
arvioidaan esikouluympäristöä, lasten keskinäistä sekä lasten ja aikuisten välistä 
vuorovaikutusta, materiaalin käyttöä, ajankäyttöä, toimintaa ja tilojen käyttämis-
tä. Tarkoituksena on arvioida erityisesti esiopetuksen prosessilaatua ja osin myös 
rakennelaatua. ECERS-asteikolla on mahdollisuus kartoittaa ne konkreettiset 
esiopetuksen prosessit, jotka ovat yhteydessä hyvään pedagogiseen laatuun. 

Myös Skolverketin esikoulun laatua koskevat selvitykset (Haug 2003; ks. 
myös Kärrby 1997; Sheridan 2001; Åsen 2002) ovat perustuneet rakenne-, pro-
sessi-, tulos- ja palvelulaatuun. Näillä laadun määritteillä on yhtymäkohtia edellä 
mainittuihin Balanced Scorecard sekä Tasapainoisen onnistumisen -
mittaristoihin. Selvitysten mukaan laatu riippuu siitä, kuinka inhimillisiä ja mate-
riaalisia resursseja käytetään ja kuinka ne koetaan. Lisäksi laatu on riippuvainen 
toiminnan sisällöstä ja prosesseista, asenteista, käsityksistä lapsista, tiedosta ja 
esiopetuksen tehtävästä, sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen vaikutuksesta sekä 
yhteiskunnallisista muutoksista, opettajien tietoisuudesta ja pätevyydestä.  

Rakennelaadulla on selvityksissä tarkoitettu toiminnan ulkoisia edellytyksiä, 
organisaatiota ja resursseja, joihin sisältyvät henkilökunnan määrä ja kompetens-
si, johtaminen, ryhmien kokoonpano, fyysinen ympäristö, taloudelliset resurssit 
ja oppimisen välineet ja muut materiaalit. Prosessilaadussa keskeisiä tekijöitä 
ovat olleet mm. lasten välinen sekä aikuisten ja lasten välinen yhteistyö, toimin-
nan sisällöt, työtavat, materiaalien käyttö, toiminnan suunnittelu ja oppimisym-
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päristö. Prosessilaatu heijastaa sitä, mihin suuntaan oppimisen prosessi etenee ja 
miten hyvin. Asennelaatu asettaa henkiset puitteet sille, mitä lapsi voi oppia, ja 
oppimistulosten laatu osoittaa, mitä lapsi on oppinut.  

Näissä Skolverketin selvityksissä pedagogiset tulokset ovat jääneet hyvin vä-
hälle huomiolle. Tätä esikoulun arvioinnin kapea-alaisuutta selitetään sillä, että 
esikoulusektorilta ei ole saatavilla yhtä tarkkaa ja laajaa dataa kuin koulujen tu-
losten arvioinnissa. Esiopetuksesta saatava tieto on löyhempää ja epätäydelli-
sempää kuin kouluista kerätty aineisto. 

3.4.1 Esiopetus kasvatuksellisen hyvän näkökulmasta 

Esiopetuksen kasvatuksellista tehtävää lähestytään yleisesti tarkastelemalla kas-
vatuksen luonnetta, hyötyä ja hyvyyttä. Lapinoja (2006, 155–156) siteeraa Aris-
totelesta, jonka mukaan kasvatus on välttämätöntä, jotta lapsi voisi kehittyä mo-
raalisesti vapaaksi, toimiaan harkitsevaksi olennoksi. Kasvatuksen tarkoitus on 
siirtää hyveet haluavan tahdon luonteenpiirteiksi. Kasvattajalla täytyy olla tieto 
sekä hyvästä ihmisestä että hyvästä yhteiskunnasta, ja tieto päämäärästä, johon 
halutaan kasvattaa. Lapinoja (2006, 124) näkee, että yhteisön on huolehdittava 
siitä, että yksilöllä on käytössään hyvän elämän aineelliset ja henkiset mahdolli-
suudet ja että sen tulee tarjota mahdollisuus tukea yksilöiden päämäärien toteu-
tumista.  

Oravakangas (2005, 146–147, 162) näkee asian toisen puolen ja toteaa, että 
koulun ja kasvatuksen tehtävänä on palvella yhteiskuntaa, tieteen ja tiedon tehtä-
vänä on olla hyödyksi yhteiskunnalle. Oravakangas mieltää kuitenkin ongelmak-
si sen, millä arvoperusteella määritellään hyvä. Onko käsitys hyvyydestä ja hyö-
dyllisyydestä sama, vaikka yhteiskunta muuttuu ja politiikka vaihtuu? Koulu on 
osa yhteiskuntaa, ja sen tuloksia arvioidaan tiettyjen reunaehtojen vallitessa. Nii-
kon (2003, 84) mukaan kasvatustyön hyvyys voidaan määritellä eettisenä huo-
lenpitotehtävänä, joka merkitsee lasten ohjaamista ja auttamista, välittämistä, 
lapsen kehityksen tukemista, eväiden antamista elämää varten, kasvatettavan aut-
tamista löytämään oma itsensä ja minuutensa sekä kehittymään ja kasvamaan, 
oppimaan ja elämään aikuisen antaman tuen turvin. Moura kumppaneineen 
(2001, 366, 368) kiteyttää kokoavasti kasvatuksen luonteen ja toteaa, että ope-
tuksen ja kasvatuksen hyvyys määräytyy sillä, millaista kasvatustuotetta van-
hemmat, opettajat ja lapset kokonaisuudessaan etsivät. Vanhemmat valitsevat 
koulua lapselleen tietyin kriteerein, jotka ottavat huomioon lasten tahdon ja hei-
dän omat tarpeensa. Esiopetuksen laatukriteereitä (asiakkaiden määrittelemiä 
laatukriteereitä) ovat muun muassa lapsen kehittyminen yhteiskuntakelpoiseksi 
ja erilaisuutta kunnioittavaksi ihmiseksi sekä lasten hyvinvointi.  

Kasvatuksen luonnetta, sen hyötyä ja hyvyyttä voidaan lähestyä myös histo-
riallisesta perspektiivistä. Bardy (2009, 232–234, 238) tuo kasvatuksellisen hy-
vän tarkasteluun hyvinvoinnin eri ulottuvuudet, joita hän tulkitsee Allardtin 
(1993) määrittelyn mukaan ”having-, loving- ja being” -ulottuvuuksiksi. Bardy 
näkee lapsen kasvuympäristöön tiiviisti kuuluvissa peruspalveluissa, kuten esi-
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merkiksi päivähoidossa, hyvinvoinnin eri ulottuvuudet. ”Having” liittyy elannon 
hankkimiseen, jonka tavat vaikuttavat kaikissa kulttuureissa elinoloihin, ajan-
käyttöön, perherakenteisiin sekä lasten asemaan. Päivähoidossa ”having” viittaa 
esimerkiksi fyysisiin tiloihin, ryhmäkokoihin sekä henkilöstön ja muiden resurs-
sien suhteeseen käyttäjien määrään. ”Loving” viittaa yhteisyyssuhteisiin. Kaikis-
sa kulttuureissa lapset syntyvät perheisiin ja uusien sukupolvien vastaanottami-
seen osallistuu tavalla tai toisella perheinstituutiota laajempi yhteiskunta. Yhtei-
syyssuhteet ja maailman orientoituminen ilmenevät muun muassa ihmisten väli-
sessä – ammattilaisten ja kansalaisten tai lasten ja aikuisten – kanssakäymisessä 
ja osallisuuden muodoissa. ”Being” liittyy maailmaan orientoitumiseen, joka saa 
ihmiset kaikissa kulttuureissa pohtimaan, keitä me olemme, miten me elämme ja 
mihin me kuulumme. 

Puhakka (2002, 26–28) valaisee, että lapsista huolehtiminen, hoito, kasvatus 
ja opetus, ovat yhteydessä kunkin aikakauden lapsuutta koskeviin käsityksiin. 
2000-luvun lapsuutta koskevissa tulkinnoissa ja määrityksissä lapsuus nähdään 
biologisena, sosiaalisena, psykologisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena il-
miönä. Lapsuutta kuvaavat käsitteet ja selitysmallit luonnehtivat jossain määrin 
lapsuuden yhteiskunnallista merkitystä. Lapsuuden kehitystä voidaan tarkastella 
muun muassa brittiläisen lapsuuden sosiaalisesta konstruoitumisesta 1800 -luvun 
alusta nykyiseen käsitykseen lapsuudesta (Puhakka 2002, 27–28 lainaa Hen-
drick`ä 1997):  

• Ensimmäisessä vaiheessa lapsi oli yhtä kuin lapsi, jolloin lapsia tuli 
käsitellä lapsina. 

• Toisessa vaiheessa lapsessa nähtiin koulutettu lapsi, jolloin korostet-
tiin sitä, että lapsiin investointi merkitsi investointia tulevaan ja van-
hemmuuteen, taloudelliseen kilpailuun ja vakaaseen demokraattiseen 
järjestykseen. 

• Kolmannessa vaiheessa, lapsitutkimus-vaiheessa, alettiin tieteellisesti 
tutkia lapsuutta sen sosiaalisen, psykologisen ja kasvatuksellisen eri-
tyismerkityksen näkökulmasta.  

• Neljännessä vaiheessa korostuivat lapsen oikeudet ja heidän roolinsa 
tulevaisuuden kansalaisena. Tämän tulkinnan mukaan vain valtio voi 
pitää huolta lasten oikeuksien toteutumisesta.  

• Viidennessä vaiheessa painottuivat lapsen psykologinen olemus, lap-
suuden emootiot, mielikuvitus, vaistot ja tottumukset, toisin sanoen 
lapsen oma tapa nähdä maailmaa, äidin merkitys lapsen tulkitsijana 
sekä lapsi perheen jäsenenä. 

• Nykyään puhutaan hyvinvointivaltion lapsesta, jonka identiteetit ovat 
perheen jäsenyys ja julkinen vastuullisuus. Toisaalta korostetaan per-
heen velvollisuutta huolehtia lapsesta ja toisaalta lapsen vastuuta yh-
teiskunnan jäsenenä.  

 
Nykyisen hyvinvointivaltion lapsen kasvatuksessa painottuvat siis velvolli-

suudet ja vastuut. Velvollisuuden kääntöpuolella on hyvä nähdä oikeus. Se, mikä 
on toisen velvollisuus, on toisen oikeus, ja päinvastoin. Samoin käsi kädessä 
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kulkevat vastuu ja valta. Kun tarkastellaan kasvatuksellista hyvää, tulee myös 
ottaa huomioon kasvattajan ja kasvatettavan välinen suhde. Voidaan kysyä, ke-
nellä on valta kasvattaa, kuinka pitkälle valta ulottuu. Ja toisaalta, mikä on kas-
vattajan vastuu, ja onko myös kasvatettavalla vastuuta.  

Värri (2000, 146–149) korostaa kasvattajan vastuuta. Hänen mukaansa kas-
vattajana oleminen merkitsee ensisijassa vastuuta toisesta ja vastuuta toiselle. 
Koska kasvattajalla on valtaa kasvatettavaansa, ei ole samantekevää, millä taval-
la hän suhtautuu edustamaansa ja välittämäänsä kasvatukselliseen hyvään. Kas-
vattajan rooli määräytyy hänen edustamansa kasvatusinstituution päämäärien ja 
merkitysten perusteella. Kasvatusinstituutiolla on jokin kasvatustehtävä ja kasva-
tusihanne, joita perustellaan yhteiskunnallis-historiallisista lähtökohdista. Kasva-
tusinstituutio koostuu säännöistä, normeista, ihanteista ja doktriineista ideologis-
normatiivisena rakenteena. Kasvatusinstituutio perustuu aina johonkin ihmis- ja 
yhteiskuntakäsitykseen sekä tietynlaiseen maailmankuvaan.  

Värri (2000, 119, 144) luonnehtii kasvattajan ihmiskäsitystä niiksi oletuksik-
si, joita kasvattajalla on kasvatettavastaan, kasvun tarkoituksesta ja kasvatusihan-
teista. Ihmiskäsitys on kasvatustiedon looginen lähtökohta, johon perustuen ase-
tetaan kasvatuksen ihanteita ja päämääriä sekä valitaan menetelmiä, joilla näihin 
päämääriin pyritään. Julkisella kasvatusinstituutiolla, esimerkiksi koululla, on 
julkilausuttu, yhteiskunnallisesti ja lakisääteisesti säädetty tehtävä, josta sen kas-
vatuspäämäärät ja kasvukriteerit saavat perustelunsa. 

Kasvatusinstituutio pyrkii siis sosiaalistamaan kasvatettavan tietyn ihmiskäsi-
tyksen ja yhteiskuntakäsityksen mukaisesti. Ojakangas (1997, 282) tarkastelee 
sosiaalistamisen kehityskaarta, jossa modernin pedagogiikan myötä elämän nor-
mi on korvannut perinteen. Normi on sitonut ihmiset toisiinsa ja luonut biologis-
sosiaalisen siteen. Lapsesta on pitänyt tehdä sopeutuva, sillä mitä sopeutuneem-
pia kaikki ovat, sitä varmemmin heidän on uskottu kiinnittyvän biologiseen ja 
sosiaaliseen kokonaisuuteen, yhteiskuntaan. Tästä syystä kasvatusta on alettu 
kutsua sosialisaatioksi. Kasvatusta sosialisaationa on pidetty myös yhteiskunnan 
yhtenäisyyden funktiona.  

Värri (2000, 146–149) painottaa, että jos kasvattaja omaksuu instituution 
kasvatuskäsitykset annettuina, se voi estää todellisen vuorovaikutuksellisen suh-
teen kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Vaarana on, että kasvatettavan omaksi 
itsekseen kasvaminen kärsii ja näin kasvatettavaa kasvatetaan jotain muuta kuin 
itseään varten. Tämän voisi tulkita esiopetuksessa niin, että kasvattaja ei kohtaa-
kaan yksilöllistä lasta, vaan kasvatuskohteen, josta tulee muovata tiettyyn muot-
tiin sopiva yhteiskuntaa palveleva yksilö. Vaara on siinä, että lapsia yritetään kä-
sitellä samalla tavalla riippumatta siitä, mitkä ovat lapsen todelliset tarpeet. Tätä 
voitaneen luonnehtia niin, että kasvattajahan tietää paremmin, mitä lapsi tarvit-
see. Aito vuorovaikutus lapsen kanssa avaa kasvattajan silmät näkemään lapsen 
tarpeet, ja tunnistamaan lapsen yksilöllisen luonteen.  

Sen lisäksi, että sosiaalistamisen taustalla voivat olla valmiiksi annettujen 
kasvatuskäsitysten omaksumien, sosialisaatioajattelussa voidaan rajoittua näke-
mään lapset tulevaisuuden aikuisina. Tällöin lapsuusikä nähdään oppimisena ja 
valmistautumisena aikuisiässä toteutuvaan yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Kui-
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tenkin lapsuus tulisi nähdä yhtenä tapana osallistua yhteiskuntaelämään. (Alanen 
2009, 17–18; ks. myös Karila 2009, 251.).  

Merkittäviä kasvatusinstituutioita ovat vanhemmat ja perhe sekä esiopetus ja 
koulu. Kasvatuksen tutkimisen kannalta on tärkeää kysyä, mikä on eri kasva-
tusinstituutioiden rooli lapsen kasvatuksessa, varsinkin nykyisin, kun päivähoi-
don ja esiopetuksen myötä yhteiskunnan kasvatusvastuu lapsista on laajentunut. 
Miten eri kasvatusinstituutiot huolehtivat yhdessä siitä, että lapsesta kasvaa yh-
teiskuntaan sopeutuva, ehyt ja onnellinen ihminen? Mikä rooli vanhemmilla ja 
esiopetuksella on lapsen kasvattajana? Voidaanko ajatella, että yhteiskunnan ja 
vanhempien kasvatustehtävä toteutuu rinnakkain, ilman valtakysymystä. Onko 
esiopetuksen ylipäätään mahdollista tyydyttää samanaikaisesti yhteiskunnan, 
vanhempien ja lapsen tarpeita? Kuinka paljon kasvatuksesta kuuluu vanhemmil-
le, kuinka paljon esiopetukselle? Metson (2004, 173) mukaan kodin ja yhteis-
kunnan kasvatusinstituutioiden vastakkainasettelu herättää keskustelua, jossa 
huolenaiheena ovat vanhempien kasvatustaitojen heikkeneminen ja heidän ha-
lunsa siirtää kasvatusvastuu yhteiskunnalle. Vuosituhannen vaihteessa on lisään-
tynyt keskustelu, jota käydään mm. lapsuuden lyhenemisestä ja peräti loppumi-
sesta, vanhemmuuden heikkenemisestä ja lastenkasvatuksen (heikosta) tilasta ja 
seurauksista (Alanen 2009, 12). Schmitt (2003, 307) sen sijaan kritisoi postmo-
dernia kulttuuriympäristöä, jossa yritetään kasvattaa mahdollisimman nopeasti 
itsellisiä ja kuluttavia yksilöitä siirtämällä pienet lapset niin pian kuin mahdollis-
ta tuotantolaitoksiin, päiväkoteihin ja kouluihin.  

Värri (2000, 102) ei näe ristiriitaa tai valtakysymystä vanhempien ja opettaji-
en kasvatustehtävässä. Hän tulkitsee kasvattajan vallan kasvatustarpeen määrittä-
jänä ja kasvun arvioijana. Hänen mielestään vanhempien ja lapsen suhde perus-
tuu välittömään kasvatusvastuuseen eli auttamisvastuuseen, jossa on kyse lapsen 
elämän ehtojen turvaamisesta. Opettajan ja oppilaan suhde sen sijaan on roolipe-
rustainen suhde, jonka oikeuttaa opettajan asiantuntijuus. Oravakangas (2005, 
162) sen sijaan näkee valtakysymyksen opetuksen ja kasvatuksen välisenä risti-
riitana: koulun ja opettajan pitäisi voida vuorovaikutuksen ja arvokasvatuksen 
keinoin siirtää hyvyyden, kauneuden ja totuuden ihanteet seuraavalle sukupolvel-
le, ja samanaikaisesti strategisesti valmentaa sitä yhä kovemmaksi käyvän kilpai-
luyhteiskunnan tuottavaksi kansalaiseksi. Lisäksi Oravakangas (2005, 96) ky-
seenalaistaa koulun kasvatusoikeuden, koska koulun ja kodin arvot moniarvoi-
sessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa saattavat olla erilaiset. Yhteiskunnan kan-
nalta on helpompaa määritellä koulun tehtävä ja arvioida sen onnistumista vain 
oppimisen näkökulmasta ilman kasvatuksen filosofisia kysymyksiä.  

Myös Tiilikka (2005, 130–131) näkee, että vanhemmat joutuvat pohtimaan 
kasvatuksellisesta ristiriitaa ihmisoikeuksia painottavien kasvatuskäsitysten ja 
yhteiskunnan kovien, kilpailua korostavien arvojen kesken. Arvokeskustelun ai-
heeksi nousee kysymys: ketä varten lasta kasvatetaan. Vanhemmat joutuvat rat-
kaisemaan valinnoissaan, miten huomioidaan yhtaikaa lapsen menestymisen 
mahdollisuudet ja lapsen henkinen kasvu.  

Oravakangas (2005, 100) esittää kärkevään sävyyn, että kasvatuksen ongel-
mat nähdään julkisessa keskustelussa osana koko yhteiskunnan tehokkuuseetos-
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ta, ja hänen mielestään tuloskeskeisessä, aineelliseen hyvinvointiin pyrkivässä 
yhteiskunnassa perheillä ei ole riittävästi aikaa ja voimia kasvattaa lapsiaan. 
Keskustelussa kasvatuksen ja opetuksen välisestä suhteesta ja kasvattajien vas-
tuunjaosta voidaan nähdä myös näkökulmaeroja annettavissa merkityksissä. 
Minkä merkityksen kasvattaja antaa tuloksellisuudelle ja tehokkuudelle? Kasva-
tustieteellisessä keskustelussa ollaan yleisesti sitä mieltä, että opetusta saati sitten 
kasvatusta ei voi käsitellä tuloksellisuuden ja tehokkuuden käsitemaailmassa. 
Merkitykset voisivat muuttua, jos ymmärrettäisiin, että tuloksen ei tarvitse olla 
aineellista hyvinvointia tai kovassa kilpailussa saavutettua, jotta voitaisiin puhua 
tuloksellisuudesta.  

Kasvatuksen roolijaon voi nähdä myös vallan sijaan vastuun näkökulmasta. 
Muun muassa Seppälä (2000) toteaa, että ammattikasvattajien enemmistö kokee 
kasvatusvastuun olevan liikaa heillä, ja vanhemmat kokevat sen jakautuvan so-
pivasti. Vanhemmat ovat kuitenkin sitä mieltä, että päävastuu lapsen kasvatuk-
sesta on heillä. Myös Rouvinen (2007, 178) kritisoi, että lastentarhanopettajat 
korvaavat liiankin paljon vanhempia lasten kasvatuksessa ammattinsa puolesta. 
Joskus he joutuvat tahtomattaan ensisijaisiksi kasvattajiksi. Lapsen siirtämistä 
ammattikasvattajien hoiviin perustellaan sillä, että lapsella on mahdollisuus hyö-
tyä päiväkodin virikkeellisestä toiminnasta. Tässä kasvatusvallan ja -vastuun pal-
lottelussa Kovanen (2004, 76) arvioi, että ammattikasvattajien tehtävänä saattaa 
helposti näyttäytyä myös vanhempien kasvattaminen, kun yleisesti puhutaan 
vanhemmuuden hukkumisesta tai puuttumisesta. Toisaalta ammattikasvattajat 
omaksuvat myös helposti yleisen ajattelutavan ja kasvattajina voivat kokea teh-
täväkseen myös vanhempien kasvattamisen sen sijaan, että tuettaisiin vanhempia 
lapsensa kasvatuksessa. Näin asiantuntijuuden rooli lapsen kasvatuksessa koros-
tuu, ja vanhemmuuden ja kotikasvatuksen mahdollisuudet rajataan (Alasuutari 
2003, 89). Toisaalta kun instituutiot ovat ottaneet yhä enemmän vastuuta lasten 
kasvatuksesta, ennalta ehkäisevän informaation jakamista on vähennetty, mikä 
edelleen johtaa vanhempien turvautumiseen yhteiskunnan apuun lasten kasva-
tuksessa (Poikolainen 2003, 130). Tällainen vanhempien ja yhteiskunnan välinen 
roolijako voi olla perusteltua, sillä tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, 
että kotikasvatus ei ole niin vaikuttavaa kuin päiväkotikasvatus (European 
Commission 2009, 11).  

Vaikka vanhemmuus on yhteiskunnan yleisten moraalikäsitysten ja lainsää-
dännön säätelemä instituutio, Värri (2000, 144–145) perustelee kasvatusvastuun 
jakautumista muun muassa sillä, että vanhemmat eivät tietoisesti edusta lapsel-
leen perheinstituutiota jokapäiväisessä kasvatussuhteessa, eikä perheellä ole sa-
malla tavalla julkisesti määrättyjä tehtäviä kuin koululla. Perheeltä ei suoranai-
sesti edellytetä muuta kuin perushoitoa ja inhimillistä kasvatusta, vaikka van-
hemmat ovatkin omaksuneet tehtäväkseen lapsen kilpailukykyisyyden paranta-
misen. Vanhemmat kokevat edustavansa ensisijaisesti itseään sekä omaa kasva-
tusfilosofiaansa. Vanhemmat pyrkivät ihmiskäsityksensä perusteella ratkaise-
maan, miten he kasvattajina edistävät sekä lapsen menestymismahdollisuuksia 
että rohkaisevat lapsen henkistä kasvua (Värri 2000, 119). Lapsen oikeuksien 
sopimuksen (kohta 18) mukaan vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu 



 

 
 
 
 

56 

lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Vanhemmilla on 
yleisvastuu lapsensa hyvinvoinnista ja maailmaan orientoitumisessa. (Värri 
2000, 150). Lisäksi valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa (ks. 
myös Bardy 2009, 233; Metso 2004, 173). 

Vanhemmat ja ammattikasvattajat ovat samaa mieltä siitä, että sosiaalisten ja 
eettisten taitojen kasvatus kuuluu vanhemmille ja että kognitiivisten tietojen ja 
taitojen opettaminen opettajille (Seppälä 2000). Vanhempien mielestä lapsen 
kasvatusta ei voi toteuttaa riittävän hyvin oman vanhemman hoivissa tai muutoin 
kotipiirissä, koska kehittyminen edellyttää riittävästi ohjattua ja virikkeistävää 
toimintaa sekä yksilöllisten kehitystarpeiden mukaista kasvatusta. Vanhemmat 
kokevat päiväkodin paikkana, jossa lapsen on mahdollista oppia sosiaaliseksi ja 
noudattamaan sääntöjä. (Alasuutari 2003, 88–89.) Toisaalta osa vanhemmista 
uskoo lapsen kanssa elämisen riittäväksi kasvatukseksi, jolloin kasvavan lapsen 
valmistaminen yhteiskuntaan jää instituutioiden tehtäväksi (Poikolainen 2003, 
129).  

Koululla on julkilausuttu ja lakisääteisesti säädetty tehtävä, josta sen kasva-
tuspäämäärät ja kasvukriteerit saavat oikeutuksensa. Koulun opetusta ohjaavat 
opetussuunnitelman perusteet, jossa määritellään kasvatukselliset päämäärät ja 
oppimisen kriteerit. Värri (2000, 151–152) määrittelee kasvatuksen luonteen sen 
perusteella, millaisia suoritusvaatimuksia ja osaamisvelvoitteita kasvatusinstituu-
tio asettaa. Koulu on sivistystehtävänsä ohella merkittävä kansallisen eheyden 
ylläpitäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin tekijä. Koulu pyrkii sosiaalistamaan yksi-
löllisiä hyödyllisiä kansalaisia. Lisäksi Värri (2000, 144–145) tuo esille opettajan 
kasvatustyön edustuksellisuuden; vanhemmat edustavat ensisijaisesti itseään ja 
omaa kasvatusfilosofiaansa, kun taas opettajien tehtävä on edustaa kouluaan ja 
myös oppiaineensa opetussuunnitelmatavoitteita. Vanhemmuuteen verrattuna 
koulun keskeiset tehtävät ovat myös julkisesti kontrolloituja: opettajan on saata-
va aikaan tiettyjä oppimistuloksia. Opettaja edustaa koulua ja sen kasvatuspää-
määriä, ja hänellä on erityinen kasvatustehtävä, joka rajaa hänen kasvatusvas-
tuunsa. Silti häntä velvoittavat samat eettiset periaatteet kuin vanhempiakin 
(Värri 2000, 150). 

3.4.2 Yhteiskunnallinen näkökulma esiopetukseen 

Esiopetus on monella tavalla merkittävää yhteiskunnalle. Esiopetus palvelee ta-
sa-arvon toteutumista, helpottaa siirtymistä perusopetukseen sekä tukee lapsen 
kasvamista yhteiskunnan jäseneksi.   

Tutkimuksessani määrittelen niiden esiopetuksen tavoitteiden toteutumisen 
palvelevan yhteiskunnan hyvää, joiden avulla turvataan tasa-arvoinen oppimi-
nen, onnistunut koulun aloitus sekä lapsen kasvaminen yhteiskunnan jäseneksi, 
joka voi toteuttaa yhteiskunnan kannalta hyviä päämääriä. Lapsen tulee saada 
sellaiset tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy elinikäisen oppimisen vaatimista 
haasteista. Vaikka nämä tiedot ja taidot voidaan katsoa myös lapsen oikeuksiksi, 
ne on tutkimuksessa eritelty yhteiskunnan hyvän tavoitteiksi. Ihmisten tasa-arvo 
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on yksilöllinen oikeus, mutta myös yhteiskunnan päämäärä, joten tasa-arvon to-
teutumista käsitellään yhteiskunnan hyvänä.  

Pohjoismaissa lapsuuden olosuhteisiin vaikuttaa pitkälti julkisesti tuettu, jär-
jestetty ja valvottu päivähoito sekä esiopetus. Päivähoito ja esiopetus ovat muo-
dostuneet merkittäväksi osaksi lapsiperheiden elämää (Kajanoja 1999, 7). Bardy 
(2009, 233) näkee aikuisten kasvatustyön sekä lasten oman työn taloudellisesti 
välttämättöminä ja arvokkaina, koska ne vastaavat niin yksilöiden kuin yhteis-
kunnankin tarpeisiin. Investoinnit päivähoitoon, esiopetukseen ja kouluun eivät 
ole pelkkää kulua, vaan taloudellisesti tuottavaa toimintaa, koska ne kasvattavat 
tulevia veronmaksajia. Perheen ohella päivähoito, esiopetus ja koulu mahdollis-
tavat yhteiskunnan uusiutumisen. Kaikissa kulttuureissa lapset syntyvät perhei-
siin ja uusien sukupolvien vastaanottamiseen osallistuu tavalla tai toisella per-
heinstituutiota laajempi yhteiskunta. Myös Kajanoja (2005, 234) korostaa, että 
lapsuuden kasvuolosuhteiden ja yhteisön taloudellisen menestyksen kytkentä on 
luonteva ja yhteiskuntapoliittisesti merkityksellinen, vaikuttaahan perhepolitiik-
ka lapsuuden kasvuolosuhteisiin ja nämä puolestaan aikuisiän toimintakykyyn. 
Toimintakyky taas on olennainen osa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa, jotka 
tuottavat menestyvän talouden.  Lapsuudessa saadun sosiaalisen pääoman vaiku-
tus aikuisen toimintakykyyn on havaittu erittäin vahvaksi, ja lapsuus vaikuttaa 
olennaisesti aikuisuuteen muun muassa sosiaalisen pääoman ja syrjäytymiskehi-
tyksen kautta (Pekonen ja Pulkkinen 2002, 82). Bardyn (2009, 239) mukaan in-
vestoinnit lasten kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen voidaan ajatella pitkän ai-
kavälin tuottavuutta turvaaviksi teoiksi. Yhteiskunta ja talous tarvitsevat hyvän 
lapsuuden eläneitä aikuisia; lapsuudesta on tullut entistäkin selvemmin ja myös 
kansantaloudellisesti merkittävä elämänvaihe. 

Kajanoja (2005, 238) toteaa lisäksi, että yhteiskunnan taloudellista menestys-
tä selittää nimenomaan sosiaalinen pääoma, ei pelkästään inhimillinen pääoma. 
Sosiaalisen pääoman näkökulmasta luottamus yhteiskuntaan, yhteisöjen epäviral-
liset ja viralliset toimintatavat, kansalaisten vuorovaikutusverkostot, arvot ja so-
siaaliset normit sekä muut sosiaaliset rakenteet vaikuttavat olennaisesti yhteis-
kunnan taloudelliseen kehitykseen. Sosiaalisen pääoman käsite yhdistää sosiaali-
set rakenteet ja normit yhteiskunnan toimintakykyyn ja talouden tehokkuuteen. 
Sosiaalisen pääoman muodostumisessa keskeisiä tekijöitä ovat lapsuuden olo-
suhteet. 

Koska lapsuuden olosuhteet ovat keskeisiä inhimilliseen ja sosiaaliseen pää-
omaan vaikuttavia tekijöitä, kiinnostavaa olisi tunnistaa, mitkä tekijät johtavat 
suotuisiin lapsuuden olosuhteisiin. Lapsuuden vaikutukset yksilön ja yhteiskun-
nan taloudelliseen menestykseen, niin kuin syy-seuraus -suhteiden selvittäminen 
yleisestikin, ovat vaikeasti hahmotettavissa ja luotettavat tutkimustulokset edel-
lyttäisivät pitkäaikaista, vertailevaa seurantaa. Väliin tulevia tekijöitä on useita 
eikä vaihtoehtoja voi empiirisesti testata. Vaikutusten arvioiminen käy vielä vai-
keammaksi, kun asiaa tarkastellaan yhteiskuntapoliittisesti. Erityisen ongelmal-
lista on arvioida, miten erilaiset perhepoliittiset toimenpiteet ja muut yhteiskun-
tapoliittiset ratkaisut vaikuttavat lapsuuteen ja miten se puolestaan vaikuttaa ta-
loudelliseen kehitykseen. (Kajanoja 2005, 240, 244.) 
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Lasten asemaa, lasten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä lasten ar-
kista elämää erilaisissa lapsuuden instituutioissa on ohjattu erilaisin linjauksin. 
Lapsuutta voidaan tarkastella toisaalta investointina tulevaisuuteen, ja toisaalta 
lapsuus voidaan tulkita suojelua vaativaksi elämänvaiheeksi. Lapsiin investointi-
na voidaan nähdä esimerkiksi maksuttoman esiopetuksen luominen. Varhainen 
puuttuminen lapsen kasvun ja kehityksen ongelmiin tai poikkeaman oireisiin 
voidaan ajatella edustavan suojelullista näkökulmaa. Tällaisen suojelun voidaan 
ajatella palvelevan sekä yhteiskunnan että vanhempien hyvää. Poikkeamien mää-
rittelyyn sen sijaan liittyy omat vaaransa; mitä pidetään normaalina ja epänor-
maalina ja mitkä ovat lapsesta tehtyjen havaintojen tulkinnat (Karila 2009, 250–
253.). 

Silloin kun lasten kasvun tukemista tarkastellaan investointina, on tärkeää 
pystyä arvioimaan tällaisten sijoitusten ja niistä saatavien hyötyjen välistä suh-
detta. Lapsuuteen sijoittamisen hyödyn arvioinnissa on Karilan (2009, 251–252) 
mielestä unohdettu lapsen hyvinvointi, sen sijaan arvioinnissa on kiinnitetty 
huomiota vain tulevaisuuden vaikutuksiin. Karila (2009, 251) esittääkin kritiik-
kiä siitä, että lapsuutta sinänsä ei pidetä tärkeänä.   

Yhteiskunnan kannalta esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille suotuisat 
olosuhteet ja inhimillistä sekä sosiaalista pääomaa niin, että heistä kasvaa yhteis-
kunnan jäseniä. Se, miten esiopetus on tässä tehtävässään onnistunut, kuvaa esi-
opetuksen vaikuttavuutta eli esiopetuksen vastaamista yhteiskunnan tarpeisiin. 
Näin nähtävää esiopetuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan arvioida 
tutkimalla oppimistuloksia, oppimisedellytyksiä tai valmiuksia myöhempää 
opiskelua ja elämää varten. Aikaisempien esiopetuksen vaikuttavuuteen keskit-
tyneiden tutkimusten kohteena ovat olleet esiopetusikäisten oppiminen opetus-
suunnitelman eri sisältöalueilla esiopetusvuoden aikana. Esikouluja ja esiopetus-
ikäisiä on tutkittu erilaisten esiopetuskokeilujen yhteydessä vuodesta 1971 lähti-
en.  

Mainittujen esiopetuskokeilujen perusteella esiopetuksella on todettu olevan 
positiivista vaikutusta kaikkiin osaamisen alueisiin, mutta eniten lapset edistyivät 
sosiaalis-emotionaalisella alueella (ks. Ojala 2005, 1–2; Ojala 1993; Kouluhalli-
tus 1982). Samoin myös Sylva ym. (2004) toteavat, että esiopetus parantaa lap-
sen sosiaalista kehitystä. Esiopetuksessa opituilla taidoilla on paitsi välittömiä, 
myös kauaskantoisia vaikutuksia, jotka voidaan havaita vielä 5–10 vuoden kulut-
tua. Esiopetusta saaneilla lapsilla on todettu olevan huomattavasti vähemmän 
henkilökohtaisia tai sosiaalisia ongelmia (koulupudokkuutta, työttömyyttä, köy-
hyyttä, rikollista käyttäytymistä) kuin niillä lapsilla, jotka eivät olleet osallistu-
neet esiopetukseen (Gorey 2001; Karoly ym. 1998).  

Laadukas esiopetus tukee sosio-emotionaalisten taitojen kehittymistä. Hyvä 
aloitus koulunkäynnille vuorostaan lisää suotuista sosiaalista kehittymistä, joka 
on vielä jopa aikuisiässä havaittavissa (European Commission 2009, 17; McClel-
land ym. 2006; Schweinhart ym. 2005). Goodmanin ja Sianesin (2005, 1–21) 
tutkimuksen mukaan sen sijaan ei voitu osoittaa, että lasten sosiaalisissa taidoissa 
olisi eroa esiopetukseen osallistuneiden ja osallistumattomien välillä. Esiopetuk-
sella todettiin vieläpä olevan negatiivinen vaikutus: vanhempien käsityksen mu-
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kaan erityisesti lapsen itsehillinnän taso heikentyi niillä lapsilla, jotka olivat osal-
listuneet esiopetukseen. Tämä negatiivinen vaikutus näkyi 11-vuotiaaksi asti, 
muttei enää 16-vuotiaana. 

Laadukas esiopetus parantaa oppimistuloksia ja vähentää luokalle jäämisiä 
(Barnett 1995). Tutkimuksissa on todettu, että esiopetus parantaa lapsen kogni-
tiivista kehitystä, ja esiopetuksen vaikutukset lapsen älykkyyteen ja akateemisiin 
oppimistuloksiin ovat positiiviset (ks. Barnett 2006; Daniels 1995; Helburn & 
Howes 1996; Karoly ym. 1998; Schweinhardt & Weikart 1997; Sylva ym. 2004; 
Warden 1998).  Laadukas esiopetus edistää kouluvalmiuksien kehittymistä muun 
muassa äidinkielessä, kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteessä (Mc-
Clelland ym. 2006). Myös Ojala (2005, 1–15) tutkimuksessaan totesi, että esi-
opetuksessa lapset olivat parhaiten saavuttaneet matematiikkaan liittyvät tavoit-
teet, sen sijaan luonto- ja ympäristötiedon alueella tavoitteet oli saavutettu hei-
koimmin. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan (Britanniassa oppivelvolli-
suus alkaa viiden vuoden iässä ja esikoulu käsittää kaikentyyppisen kodin ulko-
puolisen kasvatuksen ja opetuksen ennen viidettä ikävuotta) esiopetukseen osal-
listuminen parantaa lapsen kykyä suoriutua seitsemänvuotiaana kognitiivisia tai-
toja testaavista testeistä. Tämä merkitsee erityisesti parempaa suoritusta matema-
tiikassa, ja parempi taso säilyy jossain määrin läpi koko perusopetusiän. (Good-
man & Sianesi 2005, 1–21.) Myös Brennemanin (2009) havaintojen perusteella 
voitiin todeta, että lapsen matemaattisen ajattelun tukeminen vaikuttaa koulu-
valmiuteen, joka puolestaan vaikuttaa myöhempään koulumenestykseen. Erityi-
sesti varhain opitut matemaattiset valmiudet ovat yhteydessä hyviin tuloksiin se-
kä matematiikassa että lukutaidossa. 

Aunola ym. (2006) valaisevat aihetta toteamalla, että erityisesti lasten mate-
matiikassa menestyminen on yhteydessä oppimismotivaatioon. Samaan tulok-
seen päätyi myös Brenneman (2009) siitä, että lapsen positiivinen asenne oppi-
miseen tukee myöhempää koulumenestystä. Aunola ym. (2006) täsmentävät, että 
lasten matematiikan osaaminen ja motivaatio muodostavat kumuloituvan kehi-
tyssyklin: oppilaan hyvä matematiikan menestys ensimmäisen luokan alussa li-
sää motivaatiota matematiikkaa kohtaan, mikä edelleen ennustaa parempaa ma-
tematiikan osaamista toisella luokalla. Motivaatio matematiikan tehtäviin lisään-
tyy niissä luokissa, joissa opettaja korostaa motivaatiota tai itsetuntemuksen ke-
hitystä tärkeimpänä pedagogisena päämääränä.  

Motivaatio ja osaaminen kulkevat siis käsi kädessä, mutta samoin toisiinsa 
ovat kietoutuneet matematiikan ja äidinkielen osaaminen. Esimerkiksi Lerkka-
nen ym. (2005) tuovat tutkimuksessaan esille, että matematiikka ja luetun ym-
märtäminen ovat suuresti yhteydessä toisiinsa ensimmäisillä luokka-asteilla. Ma-
tematiikan osaaminen ennustaa vastaavasti luetun ymmärtämistä ensimmäisen 
vuosiluokan aikana. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota matematiikan osaami-
seen erityisesti silloin, kun lapsi aloittaa koulun.  

Vuotta aikaisemmassa tutkimuksessa Lerkkanen ym. (2004) erittelivät äidin-
kielen valmiudet sanojen lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen. Tässä tutkimuk-
sessa havaittiin, että lukemiseen yhteydessä olevat tekijät ennustavat lukemista 
sen mukaan, mikä on lapsen lukemisen kehitysaste. Eri tekijät ennustavat sano-
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jen lukemista ja lukemisen ymmärtämistä. Sanojen lukeminen on yhteydessä kir-
jainten tunnistamiseen ja kuullun ymmärtämiseen, kun taas alkava lukutaito ja 
kuullun ymmärtäminen ovat yhteydessä luetun ymmärtämisen kanssa. Lukemi-
sen opetuksessa on siis tärkeää ottaa huomioon eri komponentit lukemisen opet-
telussa ja kehityksessä.  

Kuten aiemmin on jo todettu, esiopetuksessa opitut taidot ovat yhteydessä 
myöhempään oppimisen ja menestymiseen opinnoissa. Muun muassa Mäkinen 
(1991, 50, 69–70) toteaa Suomessa tehdyn tutkimuksen pohjalta, että kuusivuoti-
aan psykologiset toiminnot ovat jo siinä määrin vakiintuneita, että ne ennustavat 
myöhempää oppimista. Tutkimuksen mukaan esiopetusikäisen sosiaalisen kans-
sakäymisen taidot olivat voimakkaasti yhteydessä ensimmäisen luokan työsken-
telytaitoihin, kielellinen kehitys ja hienomotoriikka korreloivat kouluvaiheen 
kognitiivisiin taitoihin sekä yleinen kehitystaso korreloi kaikkiin suoritusaluei-
siin. 

Esiopetuksella on siis todettu olevan positiivista merkitystä lapsen myöhem-
mälle koulumenestykselle. Siinä esiopetuksen voidaan sanoa onnistuneen tehtä-
vässään. Entä miten esiopetus on pystynyt tasoittamaan oppimistulosten välisiä 
eroja? Karikoski (2008, 149) vastaa tutkimuksensa perusteella, että esiopetus ei 
valmenna lapsia kouluun yhtenäisellä tavalla, vaan eri esiopetusympäristöissä 
toteutettu erilainen käytäntö vielä lisää lasten heterogeenisyyttä. Myös Fielding 
(2006, 32) kyseenalaistaa koulun mahdollisuuden tasoittaa oppimistulosten välis-
ten eroja, koska erot oppimistuloksiin vaikuttavissa tekijöissä muodostuvat jo 
varhaiskasvatuksen aikana, eivätkä sanottavammin enää peruskoulussa. Erot kie-
lellisissä saavutuksissa ja melkein 70 prosenttisesti matemaattisissa saavutuksis-
sa syntyvät ennen toisen luokan alkua ja todennäköisimmin jo syntymän ja esi-
koulun välillä. Jotta lapset, joiden valmiudet ovat heikommat, saataisiin samalle 
tasolle keskimääräisten osaajien kanssa esiopetusvuoden aikana, tulisi heikoim-
pien osaamisen lisääntyä 3–4 vuoden oppimista vastaavasti.  

Sukupuolierojen tasoittajana esiopetus ei ole osoittautunut toimivaksi. Tytöil-
lä on esiopetukseen tullessaan paremmat oppimisvalmiudet, samoin silloin kuin 
he aloittavat koulunkäynnin. Tutkimuksissa ovat erityisesti tulleet esille tyttöjen 
paremmat sosiaaliset taidot (Sammons ym. 2008). Ojalan (2005, 1–15) mukaan 
tytöt saavuttavat muiden sisältöalueiden paitsi matematiikan tavoitteet hieman 
paremmin kuin pojat. Myös Sammonsin ym. (2008) tutkimustulokset osoittavat, 
että esiopetusikäisillä pojilla matemaattiset valmiudet ovat paremmat kuin tytöil-
lä. Samoin Aunola ym. (2004, 699–713) toteavat, että esiopetus ei ole täysin on-
nistunut sukupuolten välisten erojen tasoittajana; vaikka tyttöjen ja poikien ma-
temaattisessa suoriutumisessa ei ole eroja, kehitys näissä taidoissa on pojilla no-
peampaa kuin tytöillä: lahjakkaat pojat kehittyvät laskutaidoissa nopeammin 
kuin lahjakkaat tytöt. Tämä johtuu siitä, että matemaattisissa valmiuksissa yksi-
löiden väliset erot eivät juuri muutu esiopetusvuoden alusta toisen luokan kevää-
seen asti, ja yksilöiden väliset erot osaamisessa kasvavat ajan kuluessa. Mitä pa-
remmat matemaattiset valmiudet lapsella on esiopetusvuoden alussa, sitä nope-
ammin hän kehittyy laskutaidoissaan. Vastaavasti mitä heikommat lapsen val-
miudet ovat esiopetuksen alussa, sitä enemmän hän jää jälkeen niistä, joilla en-
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nestään on hyvä laskutaito. Lukukäsitteen oppimisessa Vuorio päätyi tutkimuk-
sessaan (2005, 50) kuitenkin erilaiseen tulokseen; hänen mukaansa tytöt ja pojat 
kehittyvät samansuuntaisesti esiopetusvuoden aikana. 

Leppäsen ym. (2004, 72–93) tekemän tutkimuksen mukaan lasten yksilölliset 
erot lukutaidossa kasvavat esiopetusvuoden aikana. Toisaalta Leppänen ym. 
(2004, 72–93) tarkentavat, että ensimmäisen kouluvuoden aikana yksilöiden vä-
liset erot lukutaidossa pienenevät. Toisin sanoen lapset, jotka eivät kouluun tul-
lessaan osaa lukea, oppivat lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja saa-
vuttavat nopeasti taidoissaan alun pitäen hyvät lukijat. Myös Aunola (2002, 105–
126) päätyi samaan tulokseen: vaikka tytöt kouluun tullessaan osaavat lukea pa-
remmin kuin pojat, tämä ero tasoittuu ensimmäisen kouluvuoden aikana.  

Field ym. (2007, 13) toteavat, että useimmissa OECD-maissa heikomman so-
sioekonomisen taustan omaavien lasten matematiikan oppimistulokset ovat kol-
me tai neljä kertaa todennäköisemmin muita heikommat 15 vuoden iässä. Niillä 
lapsilla, jotka epäonnistuvat koulussa, on vaikeuksia myöhemmässä elämässään. 
Kaikissa OECD-maissa vähiten todennäköisesti opiskelua jatkavat aikuisena ne, 
joilla on heikot perustiedot ja -taidot. Eroja on kuitenkin maiden välillä, esimer-
kiksi Suomessa aikuisopiskelu on kaksi ja puoli kertaa todennäköisempää silloin, 
kun on suorittanut yliopistotutkinnon kuin vain perusopetuksen oppimäärän. 
Saksassa vastaava todennäköisyys on kuusinkertainen ja Unkarissa jopa lähes 
yhdeksänkertainen. 

Esiopetuksen laatu ja vaikuttavuus ennustaa merkittävästi kuusivuotiaiden 
lasten kognitiivisten ja sosiaalisten valmiuksien kehittymistä. Esiopetuksen laa-
dulla on erityisesti merkitystä niille lapsille, joilla on heikommat lähtökohdat. 
(Sammons ym. 2008.) Erityisesti erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät mer-
kittävästi esiopetuskokemuksista, sillä esiopetus parantaa näiden lasten mate-
maattisia ja kielellisiä valmiuksia (Field ym. 2007, 20–21; Gamel-McCormick & 
Amsden 2002; Siraj-Blatchford ym. 2006, 73; Sylva & al. 2004). Laadukas esi-
opetus voi edistää heikoimmista oloista tulleiden lasten kognitiivisia ja akateemi-
sia taitoja niin, että koulunaloitus on esiopetuksen vuoksi heille helpompaa (Ka-
merman 2003, 42).  

Laadukas esiopetus vaikuttaa positiivisesti erityisesti niihin lapsiin, joilla on 
riski menestyä huonosti koulussa (Espinosa 2002). Esimerkiksi lukemisen osalta 
voidaan sanoa, että esiopetus on ennaltaehkäisevää työtä ja keskittyy lukemisen 
valmiuksien kehittämiseen. Koulussa lukemisen taitojen kehittäminen kääntyy 
useimmiten lukemisvaikeuksia korjaavaksi työksi. Riskilasten varhainen tunnis-
taminen sekä intensiivinen ohjaaminen voisi vähentää päällekkäisiä vaikeuksia. 
(Mäkinen 2002, 257.) Myös Sylva ym. (2004) havaitsivat, että vaikka esiopetus 
voi edistää lasten kehitystä ja estää sosiaalista syrjäytymistä, se ei pysty poista-
maan taustojen välisiä eroja. Goodman ja Sianesi (2005, 1–21) toteavat puoles-
taan, että korkean sosiaaliluokan lapset hyötyivät hieman enemmän esikoulusta. 
Esiopetuksella oli kuitenkin positiivisia vaikutuksia myös niihin lapsiin, joiden 
perheissä oli vakavia vaikeuksia. Mitä paremmat lähtökohdat lapsi saa ennen 
koulua, sitä vaikuttavampaa opetus hänelle on koulussa. (European Commission 
2009, 17.) 



 

 
 
 
 

62 

Kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö auttaa lapsen oppimista. Heikoimmin 
menestyvät ne lapset, jotka saavat oppimiselleen vain vähän tukea kotoa. (Field 
ym. 2007, 18.) Vanhempien tuki koulutyöhön on yhteydessä parempaan koulu-
menestykseen (Field 2007, 19), mutta perhe- sekä muiden taustatekijöiden yhte-
ys lasten valmiuksiin heikkenee iän myötä, ja on heikompaa 11-vuotiaana kuin 
seitsemänvuotiaana (Sammons ym. 2008).  

Vaikka esiopetuksella on todettu olevan positiivisia ja kauaskantoisia vaiku-
tuksia lapsen oppimiselle ja menestymiselle, ei esiopetus kuitenkaan auta kaikkia 
lapsia kouluvalmiuksien edistämisessä. Lapsi, jonka kouluvalmiudet eivät ole 
kehittyneet riittävälle tasolle, on voinut saada koululykkäystä. Koululykkäys tar-
koittaa sitä, että lapsi sijoitetaan lykkäysvuodeksi uudelleen yleiseen esiopetus-
ryhmään. Linnilän (2006, 119) mukaan koululykkäystä saaneet lapset eivät me-
nesty koulussa kovinkaan hyvin. Lähes kolmannes koululykkäystä saaneista lap-
sista on siirretty erityisopetukseen. Linnilä korostaa, että koululykkäys ei ole riit-
tävän tuloksellinen toimenpide lasten oppimisvalmiuksien tukemiseksi, koska 
yleinen esiopetus ei pysty riittävästi ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia. Yk-
si lisävuosi ei riitä tueksi, koska vaikeudet ovat jo kasaantuneet ennen koulun 
aloittamista. 

3.4.3 Vanhempien näkökulma esiopetukseen 

Vanhempien hyvän toteutumista tarkastellaan seuraavassa sen perusteella, kuin-
ka vanhemmat ovat aikaisempien tutkimusten mukaan nähneet esiopetuksen 
merkityksen omien tarpeidensa ja toisaalta lastensa tarpeiden täyttäjänä.  

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan, ja esiopetuksen teh-
tävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteisiin tehdyssä muutoksessa (OPH 2003) korostetaan kodin 
ja esiopetuksen välistä vuorovaikutusta. Yhteistyön merkitys korostuu, koska 
esiopetuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle. Esi-
opetuksen päätehtävän perusteella esiopetuksen ensisijainen tavoite on tietää, 
millaisia vanhempien kasvatustavoitteita tuetaan. Vanhempien kasvatustyön tu-
keminen tarkoittaa samalla sitä, että esiopetuksen olisi tuettava lapsen kehitystä 
perheen sen hetkisten olosuhteiden mukaisesti. Vanhemmat tunnustetaan tänä 
päivänä täysivaltaisiksi kumppaneiksi ja päätöksentekijöiksi ammatillisessa yh-
teistyössä, kun selvitetään lapsen taitoja ja tarpeita sekä tukitoimia (Kovanen 
2004, 45).  

Vanhemmat näkevät päiväkotikasvatuksen kotikasvatuksen täydentäjänä. 
Vanhempien mielestä varhaiskasvatus ja esiopetus ovat tärkeä osa alle kouluikäi-
sen lapsen kasvattamista. Vastoin yleistä käsitystä vanhempien työssäkäynti ei 
siis ole ensisijainen selitys lasten päivähoidolle, vaan hoitoon osallistumista pe-
rustellaan pedagogis-opetuksellisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista (Alasuu-
tari 2003, 162). 

Vaikka vanhemmat jakavat kasvatusvastuutaan esiopetuksen kanssa, he ha-
luavat myös itse osallistua esiopetustoimintaan. Tiilikan (2005, 133) mukaan 
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vanhemmat haluavat samalla voimakkaasti vaikuttaa lastensa asioihin. Foot ym. 
(2002, 5–19) toteavat, että vanhempien osallistuminen esiopetustoimintaan juon-
taa juurensa heidän huolestaan lapsensa hyvinvoinnista ja edistymisestä. Van-
hemmat haluavat kontrolloida lapsensa edistymistä ja kehittymistä ja saada siitä 
palautetta, he haluavat saada tietoa siitä, minkälaista heidän lapsensa kasvua ja 
kehitystä sekä oppimista tukevaa opetusta heidän lapselleen tarjotaan. Toisaalta 
osallistumisen taustalla on vanhempien halu saada tietoa keinoista, joilla he voi-
vat itse tukea lapsensa kehitystä (Kovanen 2004, 76).  

Vanhempien tyytyväisyyttä esiopetukseen lisäävät mm. henkilökunnan kans-
sa käytävät keskustelut, kontaktit henkilökuntaan, henkilökunnan asenteet lapsia 
kohtaan, palautteen saaminen lapsesta ja vanhempien näkemyksen huomioonot-
taminen (Foot ym. 2000, 201). Näiden tekijöiden lisäksi vanhemmat ovat moti-
voituneita osallistumaan esiopetustoimintaan saadakseen sosiaalisia kontakteja ja 
ystävystyäkseen. (Foot ym. 2002, 5–19). Aktiivinen vanhempien ja esiopetuksen 
välinen yhteistyö koituu myös lapsen eduksi. Tutkimuksin (Bridgemohan ym. 
2005, 61–77) on todettu, että vanhempien tietoisuus toiminnasta lisää vanhempi-
en tyytyväisyyttä, mutta myös lapsen menestymistä.  

Lisäksi vanhempien osallistuminen toimintaan vahvistaa heidän lapsensa it-
setuntoa. (Foot ym. 2002, 5–19).  

Vanhemmat pitävät esiopetusta tärkeänä siksi, että esiopetuksessa lapsi saa 
oikeanlaisen oppimisympäristön kehitykselleen ja kasvulleen. Vanhemmat pitä-
vät tärkeänä, että lapselle tarjotaan päiväkodissa virikkeitä ja järjestetään suunni-
teltua sekä tavoitteellista toimintaa (Rouvinen 2007, 176–177). Virikkeiden an-
taminen lapsen kehitykselle on vanhempien mielestä aikuisen ohjaavaa roolia. 
Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että lapselle järjestetään toimintaa, joka on ai-
nakin osittain aikuisten suunnittelemaa. Nämä odotukset toiminnan suunnittelun 
ja ohjauksen merkityksestä siirtävät kasvatustoiminnan käytännössä kodin ulko-
puolisiin kasvatusinstituutioihin. Ne tuovat myös mukanaan odotuksen ohjauk-
sen asiantuntevuudesta. Näin kodin ulkopuolisen asiantuntijuuteen perustuvan 
kehittävän toiminnan järjestäminen muodostuu osaksi hyvää kasvatusta. 
(Alasuutari 2003, 77.)  

Esiopetusta pidetään tärkeänä aikana, jolloin lapsen yksilöllisyys tulisi ottaa 
huomioon. Kasvatuksessa vanhemmat pitävät tärkeänä, että lapsen yksilöllisyys 
huomioidaan ja että lapsen yksilöllisyyden toteutuminen päiväkotikasvatuksessa 
tapahtuu ohjatun toiminnan kautta. Vanhemmat tulkitsevat kotihoidon riittämät-
tömäksi lapsen kykyjen, luonteen tai persoonallisuuden toteuttajana. Siksi lapsen 
yksilöllisyyden tarpeen tyydyttäminen edellyttää aikuisen ohjaamaa institutio-
naalista toimintaa. Vanhempien mielestä ohjattu toiminta ei ole esteenä sille, että 
lapsi voi toteuttaa luonnollista leikin tarvettaan, vaan lapsen vapaa ja luonnolli-
nen leikki voi toteutua myös ohjatussa toiminnassa. (Alasuutari 2003, 83.) Van-
hemmilla on odotuksia siitä, että heidän lapsensa otetaan huomioon yksilönä ja 
siksi he arvostavat esiopetusta, joka ottaa lapsen yksilöllisyyden huomioon. Tii-
likan (2005, 128–137) mukaan vanhemmat painottavat sellaista lapsen yksilölli-
syyttä, joka ottaa huomioon ympärillä olevan yhteisön. Lisäksi vanhemmat edel-
lyttävät, että lapsi saa itse säädellä omaa aktiivisuuttaan, osallistumistaan ja ve-
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täytymistään. Vanhemmat toivovat, että heidän lastaan arvostetaan yksilönä ja 
ihmisenä, josta ollaan kiinnostuneita, jonka tarpeita ja mielipiteitä kuunnellaan ja 
jonka kanssa keskustellaan. 

Yhtenä tärkeimpänä kasvatuksen tavoitteena esiopetuksessa vanhemmat pitä-
vät sitä, että lapsi sekä oppii kanssakäymistä eri-ikäisten lasten ja aikuisten kans-
sa että saa kodin ulkopuolisia ihmissuhteita. (Hujala ym. 2006; Alasuutari 2003, 
70.) Vanhemmat arvostavat vertaisryhmää, joka tarjoaa lasten keskinäisiä tove-
risuhteita. Näiden suhteiden avulla lapsi oppii toisten kuuntelemiseen, oman pu-
heenvuoron ottamiseen ja pelisääntöjen noudattamiseen (Tiilikka 2005, 126–
129). Vanhempien mielestä erityisesti päiväkoti on se paikka, jossa lapsi oppii 
kanssakäymistä muiden lasten kanssa. (Alasuutari 2003, 70). Toisten huomioi-
minen edellyttää myös tapakasvatusta, jonka vanhemmat näkevät itsestään sel-
vänä ja välttämättömänä kasvatustavoitteena. Tapakasvatukseen vanhemmat si-
sällyttävät kielenkäytön, pöytätavat, kohteliaisuussäännöt ja huomaavaisuuden 
(Tiilikka 2005, 127.)  

Tärkeänä lapsen sosiaalisuuden kehittäjänä vanhemmat pitävät lisäksi eettistä 
kasvatusta, toisin sanoen lasten ohjaamista inhimillisyyteen ja oikeudenmukai-
suuteen ihmissuhteissa sekä lasten ohjaamisen suhtautumaan rakkaudella lä-
hiympäristöön ja kielteisesti väkivaltaan (Hujala ym. 2006). Inhimillisyyteen ja 
oikeudenmukaisuuteen ohjaaminen korostuu myös siinä, että vanhemmat pitävät 
arvokkaana, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat samassa lapsiryhmässä 
muiden lasten kanssa. Lisäksi vanhemmat haluavat lapsensa sosiaalistuvan yh-
teiskunnan normien ja arvojen mukaisesti. Erityisesti korostuu oman kulttuurisen 
identiteetin omaksuminen, johon esiopetus antaa lapselle tukea. Identiteetin ym-
märretään liittyvän sekä pysyviin ja ajattomiin arvoihin että omaan paikalliseen 
kasvuympäristöön. (Tiilikka 2005, 126–130.)  

Vanhemmat näkevät esiopetuksessa tärkeinä lapsen harjaantumisen opiskelu-
valmiuksiin, kuten pitkäjänteisyyteen, tavoitteellisuuteen, itsesäätelyyn ja oma-
toimisuuteen (Tiilikka 2005, 129). Vanhemmille on tärkeää, että lasta valmiste-
taan koulua varten ja lapset saavat hyviä oppimistuloksia (Foot ym. 2000, 195–
196). Vanhempien mielestä esiopetuksen tehtävä on valmistaa lasta sosiaaliseksi, 
itsenäiseksi ja toiset huomioon ottavaksi koulunaloittajaksi, jonka tulee myös 
osata hieman koulun tuntikäyttäytymistä (Karikoski 2008, 101).  

Vanhempien omilla uskomuksilla ja odotuksilla on myös vaikutusta lastensa 
suorituksiin. Vanhempien uskomukset muokkaavat heidän omaa käyttäytymis-
tään aivan samoin kuin heidän lastensa koulumenestystä. (Sy & Schulenberg 
2005, 505–515.) Niinpä vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa menestymiseen 
omalla käyttäytymisellään. Siksi voidaankin ajatella, että esiopetus vanhempien 
tuella tai vanhemmat esiopetuksen tuella voivat antaa lapselle hyvän maaperän 
tulevalle oppimiselle. Vanhemmat samoin kuin opettajat näkevät tehtäväkseen 
lasten kasvattamisen ja valmistamisen aikuisuuteen, kansalaiseksi, mikä on aina 
määritelty suomalaisen koulutusjärjestelmän tehtäväksi (Metso 2004, 171).  

Siitä huolimatta, että esiopetus nähdään tärkeäksi lapsen kasvun ja kehityksen 
tukijaksi, vanhemmat kokevat, että esiopetuksella on myös negatiivisia vaikutuk-
sia. Sosiaaliset tilanteet esiopetuksessa sisältävät joskus ristiriitaisia ja jopa nega-
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tiivisia kasvuvirikkeitä, ja sosiaalinen tilanne saattaa olla lapselle paineita aiheut-
tava ja jopa liian vaativa. (Tiilikka 2005, 126–127.) Esimerkiksi Goodmanin ja 
Sianesin (2005, 1–21) tutkimuksessa todettiin, että vanhempien käsityksen mu-
kaan esiopetukseen osallistuneilla lapsilla erityisesti itsehillinnän taso oli heiken-
tynyt. Tämä negatiivinen vaikutus näkyi 11-vuotiaaksi asti, muttei enää 16-
vuotiaana.  

Tutkimuksin (Barraclough & Smith 1996) on todettu myös, että esiopetuksen 
merkitys perustuukin aivan muuhun kuin esiopetuksen kasvatukselliseen ja ope-
tukselliseen arvoon lapselle. Esiopetuksen merkitys vanhemmille voi määräytyä 
hinnan, sijainnin ja arjen helppouden perusteella. Toisaalta vanhemmat ovat ylei-
sesti tyytyväisiä lapsensa saamaan esiopetukseen eivätkä osaa vaatiakaan sen 
ihmeempää laatua joko siksi, että heillä ei ole tietoa esiopetuksen laadusta tai he 
eivät ole valveutuneita sen suhteen. 

3.4.4 Lapsen näkökulma esiopetukseen 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (YK 1989) mukaisesti voidaan sanoa, että esi-
opetus on lapsen oikeus. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oi-
keus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee olla maksutonta ja pa-
kollista. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleissivistystään ja suo 
jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvosteluky-
kyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi 
yhteiskunnan jäseneksi. Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien 
on pidettävä johtavana periaatteena lapsen parasta ja ensisijaisesti tämä vastuu 
kuuluu lapsen vanhemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin 
ja virkistykseen, ja nämä olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin 
koulutuskin. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulee edistää mahdollisuuksia tämän 
oikeuden nauttimiseen.  

Suomessa lapsipolitiikalla ymmärretään lapsen oikeuksien sopimuksen (YK 
1989) mukaisten kansainvälisten oikeuksien ja elinolojen yhteiskunnallista tur-
vaamista. Lapsipolitiikan tavoitteena on antaa lapsille oikeudenmukainen osuus 
yhteisistä voimavaroista, varmistaa riittävä lastensuojelu sekä mahdollistaa las-
ten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon. Jo 1980-luvulla lapsen 
huollon tavoitteeksi nousivat lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen 
yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. (Satka ym. 2002.). 

Lasten oikeudet esimerkiksi päiväkodissa eivät Karilan (2009, 259) mukaan 
kaikilta osin toteudu. Lapsilta ei kysytä heidän mielipiteitään esimerkiksi lapsi-
ryhmien vaihdoksiin kesken toimintakauden. Aina sitä ei kysytä edes vanhem-
milta. Lapsia ei myöskään kuulla päiväkotiarjen erilaisissa tilanteissa, vaikka 
heillä voisi olla niihin luultua enemmän erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Lapsen elämän institutionalisoiminen kotiin, päiväkotiin ja kouluun kuuluu 
keskeisesti moderniin lapsuuteen. Lapsille järjestetty elämänkulku läpi instituu-
tioiden on yhdenmukaistanut heidän tarpeitaan, toiveitaan, kokemuksiaan ja etu-
jaan. Hyvä lapsuus on normitettu ja lapsen kehityksen ohjaaminen perustuu psy-
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kologis-pedagogiseen tietoon siitä, mitä lapset tarvitsevat ja milloin, ja keneltä 
he sitä tarvitsevat. Tämä psykopedagoginen tieto on ollut esillä myös julkisessa 
keskustelussa siitä, millaisia asioita, järjestelyjä ja oikeuksia lapsille tulisi yh-
teiskunnassa ajaa, miten niitä toteutetaan ja kuka niitä toteuttaa. (Alanen 2001, 
286; Alanen 2009, 14.) 

Hytönen (2004, 12) toteaa, että lapsesta käsin lähtevää pedagogiikkaa on 
1900-luvun jälkipuoliskolla toteutettu tiedonalapainotteisen, yhteiskuntapainot-
teisen sekä lapsen tarpeita ja kiinnostuksen kohteita korostavien koulupoliittisten 
virtausten mukaisesti. Lapsuusiän kehitykseen ja lapsen elämysmaailmaan sekä 
tarpeisiin paneutuminen ja sen nimittäminen ”lapsikeskeisyydeksi” on helppo 
tunnustaa osaksi länsimaiden sivilisaatiohistoriaa (Alanen 2001, 286).  

Hytönen (2004, 124–130 Berlakia & Berlakia 1981 mukaillen) peilaa lapsi-
keskeistä pedagogiikkaa koulunkäynnin ristiriitakysymyksiin, jotka heijastavat 
koulun sisäisten ja koulun ulkoisten voimien jatkuvaa vuorovaikutusta. Pedago-
gisia ristiriitoja herättävät muun muassa:  

• ymmärretäänkö tieto luonteeltaan henkilökohtaiseksi vai yhteiskun-
nalliseksi, 

• onko tiedolla annettuna merkitystä vai onko tieto rakennelma, jota tu-
lee koetella,  

• onko oppimismotivaatio sisäsyntyistä vai ulkoapäin aikaansaatua,  
• onko oppiminen sosiaalinen vai yksilöllinen tapahtuma,  
• nähdäänkö lapsuus jatkumona aikuisuuteen vai ainutkertaisena vai-

heena, 
• jaetaanko opetuksen voimavaroja yhtäläisesti kaikille vai eri tavoin.  

 
Lapsikeskeisyys nähdään siis eri viitekehyksissä eri tavoin. Kukin ristiriita-

kysymys voidaan ratkaista tietyn viitekehyksen kannalta.  
Kwon (2004, 297–311) kritisoi, että huolimatta lapsikeskeisestä opetussuun-

nitelmasta ja opettajien uskomuksista todellinen käytäntö poikkeaa lapsikeskei-
sestä filosofiasta. Vaikka lapsikeskeinen filosofia on vaikuttanut varhaiskasva-
tuksen asiakirjoihin ja ohjaukseen, käytännössä toteutus on erilaista – päinvas-
taista kuin lapsikeskeisyys. Mikä tahansa koulusysteemi heijastaa sen yhteiskun-
nan arvoja, joka koulutusta toteuttaa. Esiopetus ei voi olla irrallaan sen erityises-
tä (specific) sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstistaan. Samoin Alanen (2001, 
286–288; 2009, 14) näkee puutteita lapsikeskeisyyden toteutumisessa. Vaikka 
lapsilähtöisyys tai lapsikeskeisyys ja lasten hyvinvointi tunnustetaan pedagogii-
kan lähtökohdaksi, harvoin kuitenkaan kuullaan lapsia. Lapsuuskäsitys on lisäksi 
sidottu ”Lapsen vuosisadan” vakiinnuttamaan ideaan kasvatuslapsuudesta, jonka 
mukaan aikuisten ja lasten välisen sukupolvisuhteen hierarkkisuus on lapsen 
edun mukaista. Lapsia ei ole totuttu pitämään omaa erillistä tutkimusta edellyttä-
vänä kohteena. Alanen kritisoi sattuvasti, että lasten omat tiedot ja kokemukset 
jäävät taka-alalle, koska useimmiten muilta kuin lapsilta itseltään kysytään, mitä 
heille kuuluu, kuinka heillä menee ja miten yhteiskunnalliset muutokset kosket-
tavat heidän elämäänsä, kokemuksiaan ja käsityksiään.  
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Koska lapsikeskeisyys herättää ristiriitaisia käsityksiä, ei voida suoraviivai-
sesti todeta, että lapsikeskeisyys takaisi lapsen hyvän toteutumisen. Parhaimmil-
laan lapsikeskeisyys tuottaa lapsen hyvää, pahimmillaan ei. Edellä esitetyn pe-
rusteella voidaan tiivistää, että lapsen hyvän toteutuminen riippuu siitä, minkä 
vanhemmat ja kasvattajat näkevät lapselle hyväksi ja nimenomaan siinä arvo-
maailmassa, mitä he itse edustavat.  

Lapsikeskeisyyden korostaminen voidaan nähdä myös toisin. Launonen ja 
Pulkkinen (2004, 23–24) kritisoivat sitä, että yksipuolinen lapsilähtöisyys asete-
taan arvolähtökohdaksi, koska pelkästään yksilön huomioon ottava kasvatus 
saattaa laiminlyödä yhteiskunnan ja sosiaalisen elämän tarpeita. Yksipuolinen 
lapsilähtöisyys voi rajoittaa tai jopa kokonaan estää arvokkaiden sisältöjen op-
pimisen. Kasvatuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että lasta on ohjattava tietoi-
sesti kohti tärkeitä arvopäämääriä. Arvolähtökohtana lapsilähtöisyys tarkoittaa 
sitä, että lapsen persoonallisuus ja kehitystarpeet otetaan huomioon opetusmene-
telmien ja pedagogisten käytäntöjen valinnassa. Kouluiässä oleva lapsi ei välttä-
mättä ole täysin kypsä arvioimaan, mistä hän tulevaisuudessa hyötyy ja mistä ei. 
Lisäksi yksipuolisesti lapsilähtöiseen ajattelutapaan saatetaan sisällyttää piilevä 
filosofinen oletus, jonka mukaan lapsi on luonnolliselta perusolemukseltaan hyvä 
ja sosiaalinen. Lapsella on kuitenkin jo pienestä pitäen kyky sekä epäitsekkää-
seen että itsekkääseen käyttäytymiseen.  

Miten lapsen hyvä siis toteutuu esiopetuksessa? Kyse lienee oikeanlaisesta 
lapsilähtöisyydestä, lapsikeskeisyydestä. Hytönen (2004, 14) painottaa, että lap-
sikeskeisen ajattelun pohjana on yksilöllisyyden kunnioittaminen ja yksilöiden 
välisen tasa-arvon ihanne; jokainen lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. 
Lapsen ainutkertaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ovat kasvattajalle aina yhtä 
tärkeitä ja samanarvoisia. Lähtökohtana on se, että lapsen hyvä on sitä, mitä pa-
ras ja viisain vanhemmista haluaa omalle lapselleen. Tähän ajattelutapaan nojau-
tuen tässä tutkimuksessa lapsen hyvän osoittimiksi on valittu vanhempien ajatuk-
set lapsensa hyvästä, jolloin lapsen hyvinvointi kuvaa myös vanhempien käsitys-
tä hyvästä kasvatuksesta.  

Tiilikan (2005, 134–135) mukaan lapsen oikeudet tulevat esille vanhempien 
kautta. Vanhempien käsitys lapsen asemasta ja edusta perustuu ihmisoikeusajat-
teluun, jossa korostuvat ihmisarvo, koskemattomuus, oikeudenmukaisuus ja it-
semääräämisoikeus. Schmitt (2003, 324) kiteyttää, että vanhemmuus tarkoittaa 
juuri sitä, että lapsen oikeudet painavat enemmän kuin aikuisen oikeudet. Van-
hemmuus tarkoittaa, että lapsen hyvinvointi ja tarpeet menevät aikuisten tarpei-
den edelle. Myös lapsen viihtyminen nähdään yhtenä lapsen hyvinvoinnin ku-
vaajana, muun muassa kansainvälisessä vertailututkimuksessa (Office for Stan-
dards in Education 2003), jonka mukaan suomalaiset vanhemmat pitävät tärkeä-
nä sitä, että heidän lapsensa viihtyy esiopetuksessa. Samoin Foot ym. (2000, 
195–196) toteaa, että vanhemmat asettavat lapsensa tarpeet omien tarpeidensa 
edelle, ja valitsevat lapselleen esiopetuspaikaksi sen, jossa tämä viihtyy.  

Vanhempien ja lasten hyvän toteutumista on vaikea erottaa toisistaan, koska 
vanhemmat ajattelevat lastensa parasta. Myös tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu 
lasten autenttisia käsityksiä päivähoidosta (ks. Kalliala 1999; Kankaanranta 
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1998; Tauriainen 2000), on lapsen tyytyväisyyttä kuvaavina asioina todettu ole-
van samansuuntaisia asioita kuin vanhemmilla: ilmapiiri ja kaverit, leikki ja mie-
lekäs toiminta, ympäristön tilojen sekä välineiden sopivuus erilaisiin leikkeihin 
ja muuhun toimintaan.  

Sheridan (2001, 101) korosti esiopetuksen pedagogisen laadun merkitystä ja 
totesi tutkimuksessaan lapsen osallistumisen ja vaikuttamisen kokemusten ole-
van merkityksellisiä. Hänen mukaansa laadukkaammissa esikouluissa lapset ko-
kivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa suuremmiksi kuin heikompi-
tasoisissa esikouluissa. 

Tutkimuksessani tutkin lapsen hyvää siis vanhempien käsitysten valossa, ja 
lasten hyvää tulkitaan vanhempien mielipiteiden perusteella. Toisaalta jos kysely 
olisi osoitettu suoraan lapselle, olisi voitu päästä autenttiseen kuvaan lapsen it-
sensä kokemasta hyvästä, joka ei suodatu vanhempien käsitysten, mielipiteiden 
ja mahdollisesti toiveidenkin kautta.  

3.5 Oppimisympäristö osana opetuksen vaikuttavuutta 

Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisympäristöllä on suuri merkitys op-
pimiselle. Oppiminen tapahtuu aina jossakin tilassa, paikassa ja ajassa. Oppi-
misympäristön eri tekijöiden on todettu olevan yhteydessä lasten oppimisval-
miuksien kehittymiseen. Seuraavassa tarkastellaan, miten esiopetusryhmän ra-
kenteen ja koostumuksen, toiminta-ajan ja fyysisten tilojen, opettajan toimintata-
pojen sekä esiopetuksen ilmapiirin on todettu olevan yhteydessä lasten oppimis-
valmiuksien kehittymiseen.  

Oppimisympäristön ryhmän rakenteella, nimenomaan ikärakenteella on to-
dettu olevan yhteyttä lasten oppimiseen. Hytönen ja Krokfors (2002, 40) totea-
vat, että heterogeenisemmissa ryhmissä, joissa lasten ikähaitari oli 1–6 tai 3–6 
vuotta, opettajat arvioivat painottavansa keskimääräistä vähemmän esiopetuksen 
oppimisen ja ajattelun taitojen alueen tavoitteita sekä kielen ja vuorovaikutuksen 
alueen tavoitteita kuin sellaiset opettajat, jotka opettavat ikärakenteeltaan homo-
geenisempia ryhmiä (ikärakenne 4–6 vuotta, 5–6 vuotta tai pelkästään kuusivuo-
tiaita). Nurmilaakso (2005, 36) on myös tutkinut ikärakenteen yhteyttä kielelli-
seen tietoisuuden ja alkavan lukutaidon kehittymiseen ja päätynyt Hytösen ja 
Krokforsin kanssa yhdensuuntaisiin tuloksiin. Toisaalta Vuorion (2005, 49) tu-
losten mukaan lukukäsitteen hallinnassa menestyivät parhaiten ne lapset, joiden 
ryhmissä oli vain kuusivuotiaita, mutta 3–6 -vuotiaiden ryhmässäkin tulokset 
olivat lähes yhtä hyviä.  

Ryhmän kokoonpanolla on myös todettu olevan yhteyttä oppimisvalmiuksiin. 
Muun muassa ryhmissä, joissa ei ole erityistä tukea tarvitsevia lapsia, opettajat 
arvioivat painottavansa enemmän oppimisen ja ajattelun taitojen tavoitteita kuin 
sellaisissa ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Lisäksi ryhmissä, 
jossa on eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia, opettajat arvioivat painot-
tavansa enemmän erilaisten katsomusten arvostamisen tavoitteita kuin ryhmissä, 
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joissa ei ole eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia. Toisaalta ryhmissä, 
joissa on pelkästään samaan kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvia lapsia, opettajat 
arvioivat painottavansa enemmän erilaisuuden hyväksymisen tavoitteita. (Hytö-
nen & Krokfors 2002, 41–42.)  

Ryhmän toiminta-ajalla on myös todettu olevan yhteyttä oppimisvalmiuksiin. 
Erityisesti kokopäiväisen esiopetuksen on todettu tuottavan parempia oppimistu-
loksia, lisäävän sosiaalista ja emotionaalista kehitystä ja sen myötä kouluvalmi-
utta sekä vähentävän sosiaalista ja etnistä epätasa-arvoisuutta (Ackerman ym. 
2005; Blake 2008, National Institute of Early Education Research 2005). Toi-
saalta ryhmän toiminta-ajan ja oppimistulosten välisistä yhteyksistä on myös 
päinvastaisia tutkimustuloksia, muun muassa Siraj-Blatchford ym. (2006, 72) 
havaitsi, että ryhmän toiminta-ajalla, erityisesti osapäivä- ja kokopäivätoiminnal-
la, ei olisi eroa oppimistulosten suhteen. 

Siraj-Blatchford ym. (2006, 72) päättelee, että pedagogiikkaa ja sosiaalisuutta 
sisältävä oppimisympäristö edistää oppimista ja kehitystä. Pedagogiikka tarkoit-
taa erityisesti ohjausta niin leikeissä kuin oppimistehtävissäkin. Rouvisen (2007, 
139) mukaan lasten oppimisympäristössä valmiit ohjelmat ja leikkivälineet voi-
vat jossain määrin jopa kangistaa lasten luovuutta ja omaa ideointia. Siksi val-
miille leikkivälineistölle ei pedagogisessa oppimisympäristössä anneta kovin-
kaan suurta painoa, vaan lapsia pyritään aktivoimaan suunnittelemaan ja ideoi-
maan itse.  

Esiopetuksen pedagogista oppimisympäristöä tutkineet Sheridan (2001) ja 
Shim ym. (2004) toteavat, että pedagoginen laatu riippuu sekä opettajan päte-
vyydestä että esiopetusryhmän opettajarakenteesta. Opettajan pätevyyttä määrit-
tävät muun muassa se, kuinka hyvin hän tietää, mitä lapsen tulisi oppia ja kuinka 
lasta tulisi lähestyä. Opettajarakenteesta Sheridan ja Shim toteavat, että ver-
taisopettajien (co-teacher structure) rakenne on yhteydessä laadukkaaseen esi-
opetukseen ja positiivisempaan opettajien käyttäytymiseen kuin hierarkkinen 
opettajarakenne, jossa esiopetusryhmässä ovat johtava ja apuopettaja tai yksi 
opettaja.  

Oppimisympäristön merkitystä esiopetukselle on tutkittu myös vanhempien 
mielipiteisiin perustuen. Vanhemmat arvioivat oppimisympäristöä yleensä sen 
perusteella, miten esiopetus on eduksi lapsen hyvinvoinnille. Vanhemmille esi-
opetuksen suotuisa ja välittävä ilmapiiri sekä myönteinen suhtautuminen ovat 
tärkeitä, koska niillä koetaan olevan yhteyttä lasten hyvälle ololle, onnellisuuden, 
turvallisuuden ja välittämisen kokemuksille (Foot ym. 2000, 195–196; Tiilikka 
2005, 133; Rouvinen 2007, 146). Vanhempien mielestä esiopetuksen oppi-
misympäristö, joka tarjoaa lapselle kokemuksia kunnioituksesta, suvaitsemisesta 
ja välittämisestä, auttaa lasta myös itse omaksumaan samankaltaisen käyttäyty-
mismallin. Myös lämpimät vuorovaikutussuhteet esiopetusryhmän lasten kesken 
tukevat lapsen suotuisaa kehitystä (Siraj-Blatchford ym. 2006, 72).  
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3.6 Tutkimuksen lähtökohdat suhteessa aikaisempiin 
vaikuttavuustutkimuksiin 

Aikaisemmissa koulutuksen vaikuttavuutta käsittelevissä tutkimuksissa on keski-
tytty tarkastelemaan panos-, rakenne- sekä prosessitekijöiden suhdetta tuotoksiin, 
oppimistuloksiin. Vaikuttavuutta on tutkittu useiden eri mallien ja teorioiden 
pohjalta. Malleissa on pyritty havainnollistamaan, miten eri tekijät vaikuttavat tai 
ovat yhteydessä opetuksen tuloksiin.  

Esiopetuksen ja erityisesti varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden tutkimukset 
ovat keskittyneet laadun ja vanhempien tyytyväisyyden tutkimiseen. Esiopetusta 
koskevissa aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu toisaalta esiopetuksen oppi-
mistuloksia ja toisaalta vanhempien tyytyväisyyttä esiopetukseen. Perusopetuk-
sen oppimistulosarvioinnissa sen sijaan perusopetuksen kykyä palvella vanhem-
pia ei ole nähty koulun tavoitteeksi samalla tavalla kuin se on nähty esiopetuksen 
tavoitteeksi. Esiopetuksen tavoitteenahan on jo aiemmin todetun mukaisesti tu-
kea vanhempia heidän kasvatustyössään, ja tämän tavoitteen toteutuminen edel-
lyttää, että esiopetuksen vaikuttavuutta tutkitaan myös vanhempien käsitysten 
perusteella. 

Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan sekä eri asiakasryhmien näkökul-
mia esiopetuksen vaikuttavuudesta että sitä, miten nämä näkökulmat kohtaavat 
toisensa. Yhdistän yhteiskunnan, vanhempien ja lapsen näkökulman esiopetuk-
sen vaikuttavuudesta ja tutkin, mitä voidaan sanoa, tai voidaanko sanoa mitään 
oppimistulosten ja vanhempien ja lasten tyytyväisyyden eli yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden ja asiakaspalvelukyvyn välisestä suhteesta. Lisäksi tutkin sitä, 
miten nämä kolme eri näkökulmaa kohtaavat. Tutkimuksessa korostan sitä, että 
esiopetuksen vaikuttavuutta ei voida kokonaisuudessaan arvioida, jos kaikkia 
esiopetuksen asiakkaita ei oteta huomioon. Kokonaisvaikuttavuuden toteutumi-
nen edellyttää, että vaikuttavuuden eri elementit on otettu huomioon ja ne voivat 
toteutua yhtä aikaa. Olennaista on selvittää, miten hyvin esiopetus pystyy täyt-
tämään eri asiakasryhmien tarpeet. Näkemys on perusteltavissa, koska muun 
muassa Sheridan (2001, 107) toteaa, että esiopetuksen laadun tutkimuksessa on 
otettava huomioon lapsen ja yhteiskunnan näkökulma. Näiden lisäksi Sheridan 
nostaa esiin myös opettajan näkökulman. Näillä perusteilla esiopetuksen kohde-
ryhmiksi tässä tutkimuksessa on valittu yhteiskunta, vanhemmat ja lapsi, ja esi-
opetuksen vaikuttavuutta tarkastellaan kohderyhmiensä kautta. 
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkastelun kohteeksi valitsin opetuksen vaikuttavuuden erityisesti 
esiopetuksen kentässä. Esiopetuksen asiakkaiksi määrittelin yhteiskunnan, van-
hemmat sekä esiopetusta saavat lapset. Esiopetuksen tehtävänä tässä yhteydessä 
nähdään vaikuttavuuden tuottaminen, ja tutkimuksella selvitettiin, miten vaikut-
tavaa esiopetus on yhteiskunnan, vanhemman ja lapsen näkökulmista katsottuna. 
Yhteiskunta edellyttää esiopetukselta tiettyjä asioita, vanhemmat odottavat ja 
vaativatkin esiopetukselta tiettyjä asioita, ja lisäksi lapsen tulisi saada kasvaa 
omaksi itsekseen. Esiopetuksella voidaan nähdä olevan tehtävänsä yhteiskuntaa, 
samoin myös vanhempia ja lapsia varten.  

Tutkimuksen painopisteenä oli se, miten esiopetuksen yhteiskunnallinen vai-
kuttavuus ja palvelukyky kohtaavat. Painottuiko jokin esiopetuksen aiemmin 
määritellyistä tehtävistä vai päädyttiinkö kaikkien yhteiseen hyvään? Voitiinko 
esiopetuksella palvella samanaikaisesti sekä yhteiskunnan hyvää että vanhempi-
en ja lapsen hyvää?  

Vaikuttavuuden tutkimiseen liittyy edellä mainittuja (ks. Luku 3.1.3) ongel-
mia. Esiopetuksen vaikuttavuuden arvioiminen ei siis ole kovin yksiselitteistä: 
vaikuttavuuden arvioimiseksi olisi pystyttävä selvittämään, onko jokin vaikutus 
juuri esiopetuksen aikaansaamaa vai syntyykö vastaava vaikutus yleisen kasvun 
ja kehityksen, vanhempien kasvatuksen ja ohjauksen vai erilaisten kasvuympä-
ristöjen myötä.  

Vaikuttavuuden tutkimisessa keskitytään yleensä tavoitteiden saavuttamiseen 
ja siihen, miten aikaansaadut vaikutukset vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Vai-
kuttavuutta ja palvelukykyä pyritään aikaansaamaan erilaisin keinoin, toiminnan 
ja ympäristön kautta. Siksi vaikuttavuuden tutkimisessa on mielekästä tarkastella 
sekä toiminnan ympäristöä (kontekstia) että toimintatapaa (mekanismia) suhtees-
sa saatuihin tuloksiin.  

Esiopetuksen vaikuttavuutta olisi mahdollista tarkastella myös sen panosten 
perusteella. Panoksina voitaisiin käsitellä muun muassa esiopetuksen opettajia ja 
esiopetuksen muuta henkilöstöä, koko oppimis- ja toimintaympäristöä sekä myös 
lapsia. Vaikutuksina olisivat saavutetut tavoitteet eli lapsen kasvu-, kehitys- ja 
oppimisedellytysten paraneminen, ja vaikuttavuutta tutkittaessa keskityttäisiin 
siihen, mikä vaikutus eri panoksilla on ollut esiopetuksen tulosten aikaansaami-
sessa.  

Tutkimukseni lähtökohtana oli se, että esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteisiin kirjattujen tavoitteiden oletetaan kuvaavan yhteiskunnan ja asiakkaiden 
tarpeita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen kuvasi esiopetuksen vaikuttavuusas-
teen, ja sitä tarkasteltiin eri asiakasryhmille määriteltyjen tavoitteiden kannalta.  
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Tutkimuksen aineistona käytettiin esiopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden pohjalta vuosina 2003–2005 esiopetuksen selontekoa varten kerättyä val-
takunnallista arviointiaineistoa. Arvioinnin lähtökohtana olivat vuoden 2000 esi-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet, joiden pohjalta esi-
opetusta tuli toteuttaa.  

Opetussuunnitelman perusteissa on asetettu tavoitteita siitä, minkälaisia op-
pimisedellytyksiä lasten tulisi esiopetuksessa saavuttaa ja minkälaisessa oppi-
misympäristössä tällaiset taidot oletettavasti saavutetaan. Lisäksi tavoitteet on 
asetettu sellaisesta kasvatustyön tuesta, jota vanhemmille tulisi antaa, jotta esi-
opetus muodostuisi lapselle kasvatusta ja kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi. 

Eri asiakasryhmien, yhteiskunnan, vanhempien ja lapsen näkökulmia lähes-
tyttiin niistä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista käsin, joiden oletettiin 
indikoivan niitä parhaiten. Yhteiskunnan hyvää tarkasteltiin lapsen saamina ta-
voitteen mukaisina oppimisvalmiuksina ja niissä tapahtuneina muutoksina esi-
opetusvuoden aikana. Oppimisvalmiudet kuvattiin opetussuunnitelmien perus-
teissa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Vanhempien hyvää tarkasteltiin heidän 
saamana tavoitteen mukaisena kasvatustyön tukena. Vanhempien saamaa kasva-
tuksen tukea ja tyytyväisyyttä esiopetukseen tarkasteltiin opetussuunnitelman 
perusteissa kuvattujen toimintatapojen ja yhteistyötavoitteiden pohjalta. Lapsen 
hyvää tarkasteltiin tämän viihtymisenä esiopetuksessa, sen pohjalta, kuinka kiin-
nostavaksi ja mieluisaksi lapsi koki esiopetuksen ja kaveripiriin. Tutkimuksen 
kohteena olevien lapsen oppimisvalmiuksien ja vanhempien saaman kasvatus-
työn tuen ja tyytyväisyyden osatekijät on esitetty kuviossa 7. 

Opetussuunnitelman perusteissa on asetettu myös esiopetuksen oppimisym-
päristölle ja toimintatavoille tavoitteita. Siksi tutkimuksen kohteena oli myös 
selvittää, minkälaisessa oppimis- ja toimintaympäristössä sekä minkälaisin toi-
mintatavoin on saavutettu tavoiteltavat vaikutukset. 
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Kuvio 8. Esiopetuksen vaikuttavuustutkimuksen kohteet. 

 
 
Näistä teoreettisista lähtökohdista muotoilin tutkimusongelmani seuraavasti  

 
Miten esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan? 
1. Miten tavoitteet saavutetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nä-

kökulmasta  
 Minkälainen oppimisympäristö tukee tavoitteiden saavutta-

mista yhteiskunnan näkökulmasta? 
2. Miten tavoitteet saavutetaan vanhempien näkökulmasta? 
 Minkälainen oppimisympäristö tukee tavoitteiden saavutta-

mista vanhempien näkökulmasta? 
3. Miten tavoitteet saavutetaan lapsen näkökulmasta?  
 Minkälainen oppimisympäristö tukee tavoitteiden saavutta-

mista lapsen näkökulmasta? 
4. Miten yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky kohtaavat?  

 
 
Teoreettisesti ajatellen voidaan päätyä kolmeen erilaiseen vaihtoehtoon: 1) 

Yhteiskunnan, vanhempien ja lapsen tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti eli esi-
opetus toteuttaa kaikkien asiakkaiden tavoitteita tai tarpeita, 2) Tavoitteet eivät 
toteuta minkään asiakasryhmän tavoitteita tai tarpeita, 3) Esiopetus toteuttaa yh-
den tai kahden asiakasryhmän tavoitteita tai tarpeita, mutta yhden tai kahden 
asiakasryhmän näkökulmasta jotain olennaista ei saavuteta. 

Lisäksi osana tutkimuksen ongelmaa selvitin, antavatko yksi- ja monitaso-
analyysimenetelmät samansuuntaiset tulokset ja miten paljon saadut tulokset 
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poikkeavat toisistaan hierarkkisesti rakentuneessa aineistossani. Tarkoitus oli 
tutkia, kuinka suuria eroja tuloksissa voidaan havaita, kun käytetään yksi- tai 
monitasoisia analyysimenetelmiä.  
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5 TUTKIMUKSEN METODISET 
RATKAISUT 

Tutkimukseni empiirinen osa koostuu survey-tutkimuksesta, joka kohdistettiin 
vanhemmille ja esiopetuksen opettajille. Kummallekin vastaajaryhmälle tehtiin 
oma kysely, jossa kerättiin sekä faktatietoa esiopetuksesta että mielipidetietoa 
esiopetuksen kasvatustavoitteiden toteutumisesta. Lapsen mielipidettä ei suoraan 
kysytty, vaan tiedot lapsen näkökulmaa edustavien tavoitteiden toteutumisesta 
kysyttiin ainoastaan vanhemmilta. Tiedot yhteiskunnan näkökulmaa edustavien 
lapsen oppimisvalmiuksien toteutumisesta kerättiin vain esiopetuksen opettajilta.   

Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineistoa analysoitiin eri menetelmin: faktori-
analyysin avulla tiivistettiin kysymys- ja väitelauseet helpommin käsiteltäviin 
kokonaisuuksiin. Varianssi-, korrelaatio- ja regressioanalyysilla tutkittiin, miten 
oppimisympäristö oli yhteydessä erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Aineis-
ton hierarkkisen luonteen vuoksi sitä tarkasteltiin myös monitasomallinnusmene-
telmällä, ja verrattiin, miten aineiston ryvästyminen oli yhteydessä tuloksiin. 
Koska tutkimuksen keskeinen ongelma oli, miten yhteiskunnan, vanhempien ja 
lapsen edustamat hyvän näkökulmat kohtaavat, käytettiin analyysina yksitasoisia 
regressioanalyyseja, joita lisäksi tarkennettiin monitasomallinnuksella.  

Yhteiskunnan näkökulmasta tutkimuskohteena oli lapsen sosiaalistuminen ja 
perusvalmiuksien omaksuminen. Vanhempien näkemysten selvittämiseksi tut-
kimuskohteena olivat esiopetuksen palvelukyky ja tyytyväisyys esiopetukseen. 
Lasten käsitykset tulkittiin heidän vanhempiensa tulkitsemina, ja tutkimuskoh-
teena olivat lapsen viihtyminen ja hyvinvointi. Kaikista kolmesta näkökulmasta 
tavoitteita tutkittaessa otettiin huomioon myös tavoitteiden saavuttaminen oppi-
misympäristökontekstissa, johon vaikuttavat esiopetuksen ryhmärakenne ja di-
daktiset, pedagogiset ja sosiaaliset toimintatavat sekä fyysinen ympäristö.  
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5.1 SURVEY-tutkimus 

Tutkimukseni aineisto perustuu pitkälle kvantitatiiviseen lähestymistapaan. 
Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa tutkimusstrategia on strukturoitu ja siinä 
hyödynnetään formaalista kysely- ja haastattelututkimusta. (Toivonen 1999, 99 – 
100). Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät perustuvat approksimaatioihin. Täl-
löin tieto perustuu vahvaan fallibilismiin, jonka mukaan ei ole mahdollista saada 
hyvin perusteltua tietoa. Mutta hyvin perusteltu tieto voi kuitenkin vähitellen lä-
hestyä tai approksimoida totuutta. (Puolimatka 2004.)  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tietoa kerätään yleensä suurelta edustavalta 
joukolta. Tieto on luonteeltaan keskiarvoihin perustuvaa ja vaatii luotettavuus-
tarkastelua siitä, miten hyvin saatu tieto vastaa todellisuutta tai sen tieteellisiin 
menetelmiin perustuvaa approksimaatiota keskimäärin. Jos tutkimuksen päämää-
ränä on saavuttaa yleispätevää ja luotettavaa tietoa, tiedon keräämisen tulee pe-
rustua tieteellisesti hyväksyttyihin menetelmiin. Olennaista kuitenkin on se, ha-
lutaanko antaa yleistettävää, tietyin lainalaisuuksin kerättyä approksimaatiotietoa 
vai tarkkaa ja syvällistä ei-toistettavissa olevaa tietoa.  

Tutkimuksellani etsittiin yleistettävää tietoa olemassa olevasta ilmiöstä. Ilmi-
ön kuvaamiseen käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä, koska tarkoituksena oli 
saada objektiivista, yleistettävissä olevaa tietoa eikä tietoa fenomenologisista 
merkitysrakenteista tai subjektiivisista käsityksistä ilmiöstä. Kvantitatiivisella 
menetelmällä pyrittiin saavuttamaan objektiivinen kuva todellisuudesta, tiedon 
päämääränä oli luoda mahdollisimman yleispätevä kuvaus, jossa yhden ihmisen 
näkemys peittyy ihmismassan näkemyksiin.  

Survey-tutkimuksella tarkoitetaan yleisimmin etukäteen strukturoitua aineis-
ton keruuta kysely- ja haastattelulomakkeiden avulla. Tällöin aineistoa kerätään 
standardoidusti ja koehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen jostain suuresta 
perusjoukosta. (Raunio 1999, 194–195.) Järvisten (2000) mukaan survey-
tutkimus pyrkii selvittämään otokseen valittujen käsityksiä tutkijaa kiinnostavista 
asioista. Survey-tutkimuksella kysytään ennalta määriteltyjä kysymyksiä, jotka 
on johdettu teoreettisesta viitekehyksestä. Samalla on myös valittu, mitkä muut-
tujat otetaan mukaan ja mitkä muuttujat jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Sur-
vey-tutkimus sopii hyvin mielipiteiden ja käsitysten mittaamiseen.  

Toivosen (1999, 170) mukaan survey-tutkimus voidaan määritellä laajasti tai 
suppeasti. Laajan määritelmän mukaan surveyn tutkimusyksiköitä ovat mitkä 
tahansa yksiköt ja tieto voidaan kerätä millä tahansa menetelmällä. Tutkittavina 
asioina voivat olla mitkä tahansa tutkimusyksikköön liittyvät ominaisuudet. Sup-
pean määritelmän mukaan surveyn tutkimusyksikköinä ovat vain ihmisyksilöt ja 
tiedot kerätään kyselyllä tai haastattelulla. Tutkittavina asioina ovat yksilön so-
siodemografiset taustatekijät ja asenteet. Useimmiten survey ymmärretään juuri 
suppean määritelmän mukaan.  

Surveyn täydentäjänä voi joskus olla tarkoituksenmukaista käyttää myös 
muita tiedonkeruumenetelmiä, koska surveyn ongelmana Raunion (1999, 197) 
mukaan on tiedon pinnallisuus. Tämä johtuu siitä, että survey-tutkimus käsittelee 
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kaikkia ryhmän jäseniä saman kaavan mukaan, eikä yksilöinä. Yksilölliset piir-
teet voivat usein olla tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavampia. Toivonen 
(1999, 184–185) jatkaa surveyn pinnallisuudesta ja toteaa, että tämän pinnalli-
suuden takia surveyllä on hankala selvittää, mikä on kysyttävien asioiden todel-
linen merkitys tutkimuksen kohteena oleville. Survey tukeutuu suoraan nähtävis-
sä tai kuultavissa oleviin asioihin, eli se on fenomenalistista. Surveyn pinnalli-
suutta voidaan kritisoida myös operationalisoinnissa, jolloin käsitteet operationa-
lisoidaan eli muutetaan mitattaviksi.  

Surveyn kritiikkinä on esitetty myös sitä, että survey on liian individualisti-
nen ja toisaalta liian demokraattinen. Ihmiset eivät useinkaan muodosta kantaan-
sa yksin ja monissa asioissa kaikkien ihmisten mielipiteillä ei ole samaa painoar-
voa. Surveyn ongelmana on myös sen staattisuus, koska se tuottaa tietoa vain 
vastaushetken mielipiteistä. Lisäksi strukturoidussa kyselyssä kysymyksen muo-
toilu vaikuttaa merkittävästi vastauksiin. Yleensä survey-tutkimuksen ongelmana 
on vastausprosenttien alhaisuus. (Toivonen 1999, 179–182).  

Tutkimuksessani käytin menetelmänä survey-tutkimusta, koska tarkoitus oli 
saada yleistettävää tietoa laajalta joukolta. Tutkimuksessani survey-tutkimuksen 
käyttö on perustelua, koska lähtökohtana tutkimuksessa on teoreettinen viiteke-
hys, jonka muodostavat vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet.  

5.2. Kyselylomakkeiden laadinta 

Survey-tutkimusta varten laadittiin kyselylomakkeet, joiden kysymykset tai väi-
telauseet operationalisoitiin vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden tavoitelauseista. Tällöin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitelauseita ja niiden merkityksiä tarkasteltiin analysoimalla niitä sisällönana-
lyysin keinoin. Sisällönanalyysin tavoitteena on käsitellä dokumentteja syste-
maattisesti ja objektiivisesti ja tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus 
tulkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002). 

Perinteinen tapa tehdä sisällönanalyysia on tulkita puheen, tekstin, kuvan tai 
vastaavan sisältöä. Sisältöä ei voi tulkita minkään tiukasti määrätyn normiston tai 
mittauksen perusteella. Sisällönanalyysiä voidaan käyttää joko ilmisisältöjen tai 
merkityssisältöjen analyysiin. Ilmisisältöjen tutkimus tarkoittaa sitä, että analyy-
sissa tutkitaan tekstien, kuvien jne. selkeitä pintamerkityksiä eli denotaatioita ja 
lasketaan sisältökomponenttien esiintymistiheyksiä. Tällä tavoin informaalisesti 
kerättyjä aineistoja voidaan analysoida kvantitatiivisesti, vaikka tutkittavat tekstit 
eivät olisikaan vastauksia joihinkin määrätyllä tavalla muotoiltuihin kysymyk-
siin. Merkityssisältöjen tutkiminen puolestaan pureutuu sanomien syvämerkityk-
siin ja piilossa oleviin merkityksiin. Tarkastelun kohteena ovat siis ennen kaik-
kea sisältökomponenttien sisäiset suhteet eli konnotaatiot. (Toivonen 1999, 103, 
125.)  
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Sisällönanalyysi toteutettiin osittain sekä ilmisisältöjen että merkityssisältö-
jen perusteella esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatuista tavoite-
lauseista. Tutkimuksen sisällönanalyysia ohjasivat teoreettiset oletukset esiope-
tuksesta ja sen mahdollisuudesta toteuttaa kasvatuksellista hyvää eri näkökulmis-
ta katsottuna. Opetussuunnitelmien perusteiden kasvatustavoitteita tarkasteltiin 
kolmelta eri kannalta: yhteiskunnan, vanhempien ja lasten kannalta. Tutkimuk-
sessa oletettiin, että opetussuunnitelman perusteiden kasvatustavoitteet indikoi-
vat yhteiskunnallisia, vanhempien sekä lasten tarpeita esiopetuksen suhteen.  

Opetussuunnitelman perusteiden sisältöä tarkasteltiin ensin sen perusteella, 
mikä merkitys yksittäisillä lauseilla oli tavoitteen asettelussa. Lauseita analysoi-
tiin sen perusteella, kuvasivatko ne tavoitetta oppimiselle vai ympäristön tai toi-
minnan kautta tapahtuvalle oppimiselle. Oppimisympäristön kautta tapahtuvan 
oppimisen tavoitteeksi määriteltiin esimerkiksi lause: ”hyvä oppimisympäristö 
ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hä-
nen itseohjautuvuuttaan ja aktiivisuuttaan” (OPH 2000, 9). Toiminnan kautta ta-
pahtuvan oppimisen tavoitteeksi määriteltiin esimerkiksi lause: ”toiminta johtaa 
lapsen tunteiden, taitojen ja tietojen kehittymiseen sekä laajentaa lapsen ja koko 
ryhmän kiinnostuksen kohteita” (OPH 2000, 9). Oppimisen tavoitelauseiksi mää-
riteltiin lauseet, joissa ilmaistiin, mitä lapsi ’oppii’, ’harjaantuu’ tai ’totuttautuu’ 
tekemään tai joissa lapsen osaaminen ilmaistiin lapsen tekemisellä, kuten ’omak-
suu’ tai ’sisäistää’.  Sen lisäksi tavoitteeksi määriteltiin lauseet, joissa käytettiin 
ilmaisua ’tavoitteena’ tai tehtävänä’ on jokin toiminta tai osaaminen. 

Tavoitelauseet luokiteltiin sen mukaan, kuvasivatko ne hyvää yhteiskunnan, 
vanhempien vai lasten näkökulmasta. Luokituksessa keskityttiin siihen, kenen 
tarpeita kyseisen tavoitteen toteutumisella on eniten merkitystä. Keskeinen ana-
lyysia ohjaava kysymys olikin, mikä on tavoitelauseen merkitys kunkin tahon 
kannalta. Tavoitteena oli yksiselitteisyys niin, että kukin tavoitelause toteutti 
pääsääntöisesti vain yhden tahon tarpeita. Tällä perusteella tavoitelauseet ryhmi-
teltiin kolmeen luokkaan. Luokkiin sijoittamista ohjasivat aikaisemmista tutki-
muksista ja kirjallisuudesta sekä hallituksen esityksestä esiopetuslaiksi kootut 
tarpeiden kartoitukset. Tavoitelauseet konkretisoitiin esiopettajan ja vanhempien 
kyselylomakkeiden kysymyksiksi sekä lapsen arviointilomakkeen havainnointi-
kohteiksi.  

Tavoitelauseeksi määriteltiin ne lauseet, jotka osoittivat esiopetuksen tuotta-
man tahtotilan (goal = desired result; aim = have the intention of achieving; ob-
ject = thing to which  specified action or feelings is directed; Soanes & Steven-
son: Oxford Dictionary of English) ja samalla lisäarvon: mitä tapahtuu lapselle 
esiopetuksen ansiosta, esim. ”hän (lapsi) sisäistää yhteiskuntamme hyviä tapoja”. 
Vanhempia koskeviksi tavoitteiksi määriteltiin kaikki ne lauseet, joissa mainittiin 
vanhempia koskevista toimintatavoista ja -malleista, esim. ”lapsen viihtyvyyden, 
kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys 
esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien välille” ja ” yhteistyössä huoltajien ja las-
ten kanssa opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa…”.  

Myös esiopetuksen oppimisympäristölle ja työtavoille on asetettu tavoitteita. 
Oppimisympäristölle asetetut tavoitteet analysoitiin sen mukaan, kuinka konk-
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reettisesti ja mielekkäästi tavoitteet saatiin muotoiltua kyselytutkimukseen väite-
lauseiksi. Esimerkiksi opetussuunnitelman perusteiden tavoitelause: ”se (oppi-
misympäristö) tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan 
rauhaan” muotoiltiin kyselyn eri väitelauseiksi seuraavasti:  

”Esiopetusryhmässäni käytän opetuksessani vapaata leikkiä”, 
…”sääntöleikkejä”, …”roolileikkejä ja draamaa.” (Rkys 48–50). 

”Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan.” (Rkys 19). 
”Lapsilla on mahdollisuus lepoon ja rauhaan.” (Rkys 20). 
Keskeinen opetussuunnitelman perusteiden sisällönanalyysia ohjaava kysy-

mys kohdistui siihen, mikä on tavoitelauseen merkitys: lähteekö tavoite yhteis-
kunnan, vanhempien vai lapsen tarpeista.  

Tutkimuksessa oletetaan, että perusteiden tavoitteiden taustalla ovat ne tar-
peet, jotka esiopetuksen tulee lain mukaan täyttää. Tutkimuksessa ei oteta kantaa 
siihen, mitkä tarpeet ovat tavoitteiden takana. Siksi sisällönanalyysin keskeinen 
kuljettava tekijä oli se, kenen hyvää tavoitellaan, yhteiskunnan, vanhempien vai 
lapsen vai mahdollisesti kaikkien.  

Tavoitteiden sisällönanalyysi eri näkökulmien kannalta oli haastavaa, koska 
näkökulmat menivät osittain päällekkäin. Vanhempien näkökulmasta esiopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet kilpistyvät pääasiassa vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Esiopetuksen merkitys vanhemmille ulottuu kui-
tenkin aikaisempien tutkimusten mukaan myös lapsen saamaan opetukseen ja 
esiopetustoimintaan. Siksi esiopetuksen palvelukykyä vanhempien suhteen oli 
mielekästä tarkastella myös lapsen saaman opetuksen ja toiminnan kautta. Yh-
teiskunnan näkökulmasta yhteiskunnan hyvää palvelee ihminen, joka on yhteis-
kunnan kannalta hyvä. Tämän hyvän voidaan tietysti ajatella palvelevan yksittäi-
sen kansalaisen hyvää, koostuuhan yhteiskunta kansalaisista, vanhemmista ja 
lapsista.  

Tavoitteita tarkasteltiin myös oppimisympäristön kannalta, koska opetus-
suunnitelman perusteet ottavat kantaa myös siihen, miten ja minkälaisessa oppi-
misympäristössä esiopetusta tulee toteuttaa. Jokaiselle näkökulmalle määriteltiin 
tavoitteiden sisällönanalyysin perusteella tutkimuskohteensa: miten esiopetuksen 
tavoitteissa määritellään kasvatus- ja opetustehtävän täyttäminen ja yhteiskunnan 
hyvän palveleminen, miten vanhempien kasvatusvastuun ja kasvatuskumppa-
nuuden jakaminen sekä kasvatustyön tuki ja miten määritellään lapsuus, lapsen 
oikeudet ja lapsen hyvä. Lisäksi analysoitiin, minkälainen oppimisympäristö luo 
suotuisat edellytykset kasvatus- ja opetustehtävän täyttymiselle, kasvatustyön 
tuelle sekä lapsen hyvän toteutumiselle.  

Esiopetuksen hyvyyttä tarkasteltiin esiopetuksen asiakkuuden ja asiakkaalle 
tuotettujen hyötyjen perusteella. Esiopetukselle annettujen merkitysten perusteel-
la yhteiskunnalle on hyötyä siitä, että lapsista kasvaa yhteiskunnan toimivia jäse-
niä. Vanhemmat hyötyvät siitä, että heidän lapsensa saavat ohjattua toimintaa, 
heitä käsitellään yksilöinä ja heille kehittyy toverisuhteita, joiden kautta he oppi-
vat kanssakäymisen kuviot. Lapsen hyödyksi voidaan nähdä hänen hyvinvointin-
sa ja viihtymisensä esiopetuksessa. Lapsen hyvä voidaan määritellä myös sen 
mukaan, mitä paras ja viisain vanhemmista haluaa omalle lapselleen. Siksi lap-
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sen saama hyöty näyttäytyy pitkälle sen perusteella, mitä lapsen vanhemmat 
määrittelevät lapsen hyödyksi.   

Edellä esitetyllä tavalla toteutetun sisällönanalyysin jälkeen operationalisoi-
tiin tavoitelauseet konkreettisiksi kyselylomakkeiden väitelauseiksi. Seuraavassa 
on esitetty esimerkkejä, miten tavoitelauseista operationalisoitiin konkreettisia 
väitelauseita, joihin kyselyyn vastaaja voi ottaa kantaa. Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa luetellaan, minkälaiseksi lapsen tulee kehittyä ja kasvaa 
esiopetuksessa, jotta hänestä kasvaa yhteiskunnan toimiva jäsen (ks. OPH 2000, 
8).  

”Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa 
vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vahvistuu. Hän harjoittelee 
yhteiselämän pelisääntöjä ja sitoutumista niihin. Hän sisäistää hy-
viä tapoja ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä 
elämää. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja opettelee sel-
viytymään arkipäivän tilanteissa. Hän oppii ymmärtämään tasaver-
taisuutta ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden.”  

 
Näistä tavoitelauseista operationalisoitiin seuraavat väitelauseet:  
Lapsi noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. (Lkys 1) 
Lapsi osaa työskennellä ja leikkiä yhdessä toisen lasten kanssa. (Lkys 2) 
Lapsi huolehtii omista ja yhteisistä tavaroista. (Lkys 3) 
Lapsi noudattaa hyviä käytöstapoja. (Lkys 4) 
Lapsi osaa työskennellä ja leikkiä erilaisten lasten kanssa. (Lkys 5) 
Lapsi antaa toisille työrauhan. (Lkys 61) 
Lapsi käsittelee pettymyksiä vahingoittamatta toisia tai ympäristöä. (Lkys 7) 
Lapsi auttaa toisia. (Lkys 8) 
Lapsi arvostaa toisten työtä. (Lkys 9)  
 

Faktorianalyysin avulla (ks. Luku 5.4) näistä kysymyksistä muodostettiin 
faktori, joka nimettiin sosiaalisiksi ja eettisiksi taidoiksi. Esiopetuksen eri sisäl-
töalueita koskevista tavoitelauseista operationalisoitiin väitelauseet, joihin esi-
opetuksen opettajan tuli ottaa kantaa kunkin lapsen osalta. 
Oppimisympäristölle asetettuja tavoitteita kuvataan esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa esimerkiksi seuraavasti (ks. OPH 2000, 9): 

”Oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja lapsen välinen se-
kä lasten keskinäinen vuorovaikutus. Oppimisympäristössä tulee 
vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri”.  

 
Nämä tavoitelauseet operationalisoitiin sekä opettajan että vanhempien kyse-

lylomakkeiden väitelauseiksi.  
Opettajalle osoitetut väitelauseet esitettiin seuraavasti: 

Ryhmässäni aikuiset kuuntelevat lapsia ja ottavat huomioon heidän mielipi-
teensä. (Rkys 31) 
Ryhmäni lapset työskentelevät ja leikkivät keskenään. (Rkys 32) 
Työyhteisömme aikuiset viihtyvät työssään. (Rkys 33) 
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Työyhteisössämme vallitsee hyvä ilmapiiri. (Rkys 34)  
Työyhteisössämme tiedonkulku toimii. (Rkys 35)  

 
Vanhemmille osoitetut väitelauseet oppimisympäristöstä esitettiin seuraavasti: 

Esiopetuspaikan ilmapiiri on erittäin huono – huono – kohtalainen – hyvä – 
erittäin hyvä (Vkys 29) 
Henkilöstön suhtautuminen lapsiin on erittäin huono – huono – kohtalainen – 
hyvä – erittäin hyvä (Vkys 30) 
Lasten keskinäiset välit ovat erittäin huonot – huonot – kohtalaiset – hyvät – 
erittäin hyvät (Vkys 31) 
Henkilöstön suhtautuminen vanhempiin on erittäin huono – huono – kohta-
lainen – hyvä – erittäin hyvä (Vkys 32). 
 

Lapsen viihtyvyyden kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys esiope-
tuksen ja vanhempien (huoltajien) välille (ks. OPH 2000, 15). Lapsen viihtymistä 
kuvaavat väitelauseet esitettiin seuraavasti: 

Esiopetuksessa on ollut lastamme kiinnostavaa toimintaa (Vkys 46). 
Lapsemme osallistuu mielellään esiopetukseen (Vkys 47). 
Lapsellamme on kavereita esiopetusryhmässä (Vkys 48). 
 
Esiopettajien ja vanhempien kyselyt sisälsivät taustakysymyksiä, jotka perus-

tuvat tosiasioihin sekä väitelauseita, joihin vastaaja sai antaa oman mielipiteensä 
kysyttävästä asiasta Likert-asteikollisella mittarilla. Yhteiskunnalliselta näkö-
kulmaltaan esiopetusta tarkasteltiin lapsen kasvamisena ja kehittymisenä yhteis-
kunnan toimivaksi jäseneksi. Tietoja lapsen kehittymisestä ja oppimisesta ts. lap-
sen oppimisvalmiuksista kerättiin lapsen esiopetuksen opettajalta lasten seuranta 
ja arviointi -lomakkeen havainnointiväitelauseiden avulla. Esiopetuksessa ollei-
den lasten oppimisvalmiuksia arvioitiin niin, että esiopetusta antava opettaja ar-
vioi ryhmänsä kunkin lapsen keskimääräistä osaamisen ja oppimisen tasoa esi-
opetuksen päättyessä sekä esiopetusvuoden aikana tapahtuneita muutoksia lasten 
kehityksessä. Oppimisvalmiudet sisälsivät sosiaaliset valmiudet ja opiskeluval-
miudet sekä valmiudet viideltä oppimisen eri alueelta: kieli, matematiikka, moto-
riikka, ilmaisutaide sekä ympäristö, luonto ja kulttuuri. Esiopetuksen opettaja 
arvioi esimerkiksi oman ryhmänsä jokaisen lapsen sosiaalisia ja eettisiä taitoja 9 
eri kysymyslauseen perusteella. 

Esiopetuksen opettajalta kerättiin lisäksi tietoa esiopetusryhmän oppimisym-
päristöstä, esiopetuksessa käytetyistä työtavoista sekä yhteistyöstä vanhempien 
kanssa. Vanhemmille osoitetussa kyselyssä kartoitettiin esiopetuksen palveluky-
kyä ja kasvatustyön tukemista esimerkiksi lapsen hyvinvointiin ja tyytyväisyy-
teen, esiopetuksen oppimisympäristöön ja esiopetuksen kanssa toimivaan yhteis-
työhön liittyvillä väitelauseilla.  

Kyselyssä vastaajalle annettiin valmiit vastausvaihtoehdot, joista hän valitsi 
parhaiten omaa käsitystään vastaavan. Kysymysten muotoilulla ja vaihtoehtojen 
ilmaisuilla pyrittiin välttämään vastaajan ohjaamista valitsemaan niin sanottuja 
haluttuja tai vastaajan mielestä ”oikeita” vastauksia tai tutkijaa miellyttäviä vas-
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tauksia (Järvinen & Järvinen 2000, 155). Kyselyssä käytettiin valmiita vastaus-
vaihtoehtoja, koska tutkimuksen kohteena olevista asioista oli olemassa yleisesti 
hyväksytyt luokitukset (ks. Järvinen & Järvinen 2000, 156).  

5.3 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin valtakunnallisen esiopetuksen tilan arvioinnin yh-
teydessä. Arviointi toteutettiin vuosina 2003–2004 survey-tutkimuksena, jossa 
tutkimusaineistoa kerättiin kyselylomakkein laajalta joukolta esiopetusta antavia 
opettajia sekä esiopetusta saavien lasten vanhempia. Vanhempien kyselyt muo-
dostivat joiltakin osin rinnakkaismittarit opettajien kyselylle, mikä antoi mahdol-
lisuuden tarkastella, kuinka yhdensuuntaisia tai toisistaan poikkeavia eri ryhmien 
antamat vastaukset olivat. 

Kyselytutkimuksen otos oli valittu siten, että se edusti koko maata alueellis-
ten tekijöiden suhteen. Alueellisina tekijöinä käsiteltiin läänejä, EU-
tavoitealueita ja kuntaryhmiä. Kyseessä oli ositettu otanta, jossa jokaisessa osit-
teessa tehtiin satunnainen poiminta. Lisäksi huomioitiin kohdejoukon jakautumi-
nen eri alueisiin sekä kieliryhmiin eli suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin. Tutki-
muksen perusjoukkona olivat esiopetusta antavat opettajat, esiopetusta saavat 
lapset ja heidän vanhempansa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä perusjoukkoon 
yleistettävissä olevia päätelmiä otoksen perusteella. Jotta tilastolliset johtopää-
tökset olisivat luotettavia, tutkittavien ominaisuuksien tuli esiintyä otoksessa sa-
massa suhteessa kuin perusjoukossa. Tällöin voidaan sanoa, että otanta on edus-
tava. Edustavuus tarkoittaa sitä, että kustakin ositteesta, esimerkiksi kustakin 
läänistä otettiin kuntia suhteessa läänin kuntien todelliseen määrään. 

Aineiston ensimmäisen vaiheen otosyksikkönä oli kunta. Otannan ositteina 
käytettiin lääniä, EU-tavoitealuetta, kuntaryhmää sekä kunnan ikäryhmän kokoa. 
Otokseen otettiin mukaan 64 kuntaa. Otokseen poimituilta kunnilta selvitettiin 
kunnan järjestämän tai ostaman esiopetuksen järjestämispaikat ja järjestämis-
muodot sekä esiopetuksessa olevien lasten määrät.  

Otannan toisessa vaiheessa yksikköinä olivat esiopetuksen järjestämispaikat, 
ja uusina ositteina käytettiin järjestämismuotoja, joita olivat koulu, päiväkoti, ja 
jokin muu. Lisäksi otettiin huomioon ryhmän muoto eli se, oliko kyseessä erilli-
nen ryhmä, muuhun varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen yhdistetty ryhmä, 
sekä esiopetuksen järjestämispaikkojen lapsimäärät. Tavoitteena oli saada otok-
seen edellä mainituin ositusperustein esiopetuksen järjestämispaikkoja samassa 
suhteessa kuin ne kaikkiaan otoskunnissa jakaantuivat ja samoin kuin esiopetus-
paikat maassa yleensä jakaantuivat. Jakaumien vertailutieto perustui lääninhalli-
tusten vuodelta 2002 keräämään tietoon esiopetusryhmien jakautumisesta järjes-
tämismuotoon sekä ryhmän muotoon sekä Tilastokeskuksen vuodelta 2002 ke-
räämään tietoon esiopetuksen jakautumisesta ylläpitäjien mukaan. Yksityiset 
esiopetuspaikat olivat otannassa mukana vain, jos kunta oli ilmoittanut kyseisen 
esiopetuspaikan kuuluvan kuntansa lakisääteisen maksuttoman esiopetuksen pii-
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riin eli kunta osti palvelut yksityiseltä esiopetuksen antajalta niin, että se oli van-
hemmille ilmaista. 

Valtakunnallisen esiopetuksen arvioinnin otoskooksi sovittiin Opetushalli-
tuksen arviointijärjestelmän mukaisesti 5–7 prosenttia ikäluokasta, mikä tarkoitti 
3 000–4 000 lasta. Koska esiopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko oli 15 lasta, 
otoskuntien esiopetuksen järjestämispaikoista otokseen poimittiin 200–300 yk-
sikköä. Otoskunnista otettiin esiopetuksen järjestämispaikkoja kunnassa olevien 
esiopetusta antavien päiväkotien tai koulujen määrän perusteella niin, että pienis-
tä kunnista tulivat mukaan kaikki yksiköt ja suurista noin 15 prosenttia esiope-
tusyksiköistä Opetushallituksen käytäntöjen mukaisesti. Otannassa otettiin huo-
mioon myös esiopetuksen järjestämispaikan lapsimäärät. Otokseen aluksi poimi-
tuista yksiköistä ei kaikkia voitu ottaa mukaan, koska kuntien ilmoittamat yksi-
köt eivät enää toimineet esiopetuksen järjestämispaikkoina tai sinä vuonna kysei-
sessä esiopetuksen järjestämispaikassa ei ollut esiopetusikäisiä. Lopulliseksi 
otoskooksi tuli muutosten jälkeen 254 esiopetusta antavaa yksikköä. Kaikkiaan 
otokseen saatiin 354 opetusryhmää, 442 esiopetusta antavaa opettajaa sekä 4355 
esiopetuksen piiriin kuuluvaa lasta ja 3698 näiden lasten vanhempaa.  

Kyselylomakkeet laadittiin esiopetuksen opettajalle ja vanhemmille. Sekä 
opettajan että vanhempien oli tarkoitus ottaa kantaa väitelauseisiin, joilla kartoi-
tettiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumista. 
Lapsen oppimista kuvaavat väitelauseet muodostivat lapsen havainnointilomak-
keen, joka osoitettiin lapsen esiopetuksen opettajalle. Opettajaa pyydettiin arvi-
oimaan ryhmänsä jokaista lasta ja täyttämään lomake lapsesta tekemiensä arvi-
ointien perusteella. Opettajan tuli arvioida, miten lapsi on kehittynyt koko esi-
opetusvuoden aikana. Opettajan tuli arvioida lapsen sen hetkisiä oppimisedelly-
tyksiä sekä lapsen oppimisessa esiopetusvuoden aikana havaitsemiaan muutok-
sia. Kysely esiopetuksen opettajille lähetettiin kevätlukukauden alkupuolella. 
Vanhempien kysely lähetettiin opettajille toimitettavaksi edelleen lasten van-
hemmille. Tämä vanhempien kysely ja lasten havainnointilomake opettajalle lä-
hetettiin mahdollisimman myöhään kevätlukukauden lopulla, jotta arviointi olisi 
kuvannut mahdollisimman hyvin koko esiopetusvuoden aikana saavutettuja tu-
loksia. 

5.4 Kvantitatiiviset analyysimenetelmät 

Koska tutkimukseni empiirinen aineiston keruussa käytettiin survey-tutkimusta, 
aineiston käsittelyssä hyödynnettiin kvantitatiivisia analyysimenetelmiä. Ana-
lyysimenetelmiksi valittiin faktorianalyysi, korrelaatio- ja regressioanalyysi, va-
rianssianalyysi sekä monitasoanalyysi (Hiearchical Linear Modelling). Faktori-
analyysilla tiivistettiin esiopetuksen tavoitelauseita kuvaavat ilmiöt helpommin 
käsiteltäviksi. Korrelaatio- ja regressioanalyyseilla sekä varianssianalyysilla sel-
vitettiin tuloksiin yhteydessä olevia tai niitä selittäviä tekijöitä. Aineiston hie-
rarkkisen luonteen vuoksi käytettiin lisäksi monitasoanalyysia. Monitasoanalyy-
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silla selvitettiin myös tuloksiin yhteydessä olevia tai niitä selittäviä tekijöitä sekä 
verrattiin, miten yksilö- ja ryhmätason analyysien sekä monitasomallinnuksen 
avulla saadut tulokset olivat yhdensuuntaiset tai poikkesivat toisistaan. Tämä 
vertailu antoi lisätietoa siitä, millä tavoin esiopetusryhmä oli yhteydessä annet-
tuihin vastauksiin ja mielipiteisiin.  

Faktorianalyysissa pyritään selvittämään, millä muuttujilla on keskenään sa-
mankaltaista vaihtelua ja toisaalta mitkä muuttujat ovat toisistaan riippumatto-
mia. Ne muuttujat, joilla on samankaltaista vaihtelua keskenään, yhdistetään fak-
toriksi. Faktorianalyysin tavoitteena on tiivistää aineistossa olevat muuttujat niin, 
että ne voidaan ilmaista yksinkertaisemmassa muodossa faktoreiden avulla. 
(Nummenmaa 2004, 333.) Raunio (1999, 210 lainaa Brymania 1990 s. 26–28) 
tarkentaa, että faktorit tiivistävät havaintoihin sisältyvää tietoa toiseen muotoon, 
mutta eivät tuo tutkimuskohteesta esiin mitään sellaista uutta, joka ei jo sisälly 
tehtyihin havaintoihin. 

Faktorianalyysia käytetään paljastamaan muuttujajoukon latentti ominaisuus 
(Nummenmaa ym. 1997, 243). Kullekin faktorille annetaan sille sijoittuviin in-
dikaattoreihin perustuva tulkinta. Nämä indikaattoreihin sisältyvät yleisemmät 
käsitteelliset merkitykset päätellään tilastollisen analyysin tuloksen perusteella.  
Esille saatuja faktoreita, tai Raunion mukaan ”piilomuuttujia”, ei ole konkreetti-
sesti olemassa, vaan ne ovat vain tutkijan tuottama käsitteellinen tulkinta usealle 
operationaaliselle mittarille tai muuttujalle yhteisestä ominaispiirteestä. Tilastol-
lisin menetelmin saatujen faktoreiden tulkitseminen perustuu faktorianalyysissa 
käytettyyn teoreettiseen viitekehykseen. (Raunio 1999, 210 lainaa Brymania 
1990 s. 26–28.)  

Faktorointia voidaan tehdä usealla eri menetelmällä. Yleisin menetelmä on 
eksploratiivinen pääkomponenttianalyysi, jota käytetään aineiston tiivistämiseen 
sellaisissa tapauksissa, joissa tutkijalla ei ole valmista kausaalimallia. Tällöin 
tutkija yksinkertaisesti haluaa saada suuren määrän muuttujia paremmin käsitel-
tävään muotoon latenttien ominaisuuksien avulla. Faktorianalyysia käytetään 
konfirmatorisessa eli vahvistavassa tutkimuksessa silloin, kun tutkijalla on kau-
saalimalli. (Garson 2010.) Faktorianalyysi sopii tilanteiseen, jossa tutkijalla on 
teoria siitä, millaisia muuttujien välisten suhteiden tulisi olla (Metsämuuronen 
2003, 519). Faktorianalyysin tarkoituksena on tiivistää suuri joukko muuttujia 
muutamaan faktoriin, muodostaa havaittujen muuttujien taustalla olevasta pro-
sessista mitattava määritelmä ja testata taustalla olevaa prosessia kuvaavaa teori-
aa. Niinpä faktorianalyysilla todennetaan tutkijan olemassa olevaa mallia. Tutki-
jalla olisi hyvä olla aina jokin vähintäänkin karkea hahmotelma siitä, kuinka 
monta ulottuvuutta aineistosta voi löytyä. Tällöin faktorianalyysin eksploratiivi-
nen käyttö ei olisi mahdollista sanan tiukassa merkityksessä (Toivonen 1999, 
335).  

Esiopetuksen perusteiden tavoitelauseita pyrittiin kuvaamaan mahdollisim-
man konkreettisten kysymys- ja väitelauseiden avulla, joiden taustalla olivat ta-
voitelauseina esitetyt latentit eli piilomuuttujat. Faktorianalyysin tarkoituksena 
oli tiivistää tietoa eli kuvata ilmiö vähemmillä ulottuvuuksilla kuin yksittäisten 
kysymysten avulla. Faktoroinnilla päästiin näiden kysymysten takana oleviin la-
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tentteihin muuttujiin. Faktori on siis jonkin asian varsinainen, joskin piilossa 
oleva olemus, joka saa aikaan tiettyjä havaittavia ilmiöitä, kuten tiettyjä vastauk-
sia asenneväittämiin (ks. Garson 2010; Metsämuuronen 2003, 534; Järvinen & 
Järvinen 2000, 177; Toivonen 1999, 334).  

Faktorianalyysin heikkoutena voidaan mainita, että analyysi on herkkä paitsi 
muuttujien määrälle myös muuttujien välisille korrelaatioille ja muuttujien luoki-
tuksille. Muuttujien määrän suhteen tämä tarkoittaa sitä, että jos muuttujien mää-
rää analyysissa lisätään tai vähennetään, myös faktorirakenne saattaa muuttua. 
Muuttujien määrän kasvaessa muuttujien välille voi tulla luonnostaan useita 
merkitseviä korrelaatioita. Tästä taas seuraa, että voi muodostua myös sattumalta 
faktori, jolla muuttujien lataukset ovat korkeita, mutta joka ei ilmennä mitään 
aineistoon sisältyvää todellista ulottuvuutta. (Toivonen 1999, 337–338.)  

Tutkimusaineistossa summamuuttujien eli faktoreiden luomisessa päädyttiin 
faktorianalyysiin pääkomponenttianalyysin sijaan, koska tutkittavien muuttujien 
välisistä suhteista oli teoreettista tietoa. Niinpä faktorianalyysilla todennettiin 
tutkijan olemassa olevaa mallia. Faktorianalyysin menettelytavaksi valittiin prin-
cipal axis factoring (PAF), koska sen logiikka on selkeä, se maksimoi faktorei-
den varianssin ja se on perinteinen ja eniten käytetty faktorianalyysin menettely-
tapa (Tabachnik & Fidell 2001, 609). Analyysissa saaduista faktoreista otettiin 
mukaan vain ominaisarvoltaan yli yhden olevat faktorit. Aineistosta poistettiin 
faktoriratkaisussa huonosti toimivat muuttujat, joiden lataus eli korrelaatio fakto-
riin oli pienempi kuin 0,3. Analyysissa pyrittiin ratkaisuun, jossa muuttuja latau-
tuu vain yhdelle faktorille eli lähellä yhtä olevaan muuttujan arvoon.  

Faktoreita rotatoimalla pyrittiin tilanteeseen, jossa kukin muuttuja saisi suu-
ren latauksen vain yhdellä faktorilla. (Järvinen & Järvinen 2000, 177; Nummen-
maa 2004, 346). Rotatoimisen tavoitteena on saattaa faktoriratkaisu tulkinnalli-
sesti mielekkäämpään muotoon (Nummenmaa 2004, 346). Toisaalta ilman rotaa-
tiota syntyneitä faktoreita on vaikea tulkita, koska faktorit korreloivat melko 
vahvasti toistensa kanssa tai osiot korreloivat usean faktorin kanssa. Niinpä pyri-
tään yleensä ratkaisuun, jossa tietyn osion korrelaatio on mahdollisimman suuri 
vain tietyn faktorin kanssa. Rotaatiossa faktoreita ikään kuin kierretään ”oike-
aan” asentoon. (Toivonen 1999, 335.) Tässä aineistossa, jos ratkaisussa syntyi 
useampi kuin yksi faktori, käytettiin menetelmänä Oblimin-rotaatiota, jolloin oli 
löydettävissä paras ratkaisu. 

Faktorianalyysin avulla selvitettiin, miten malli erilaisista oppimisedellytys-
ten osa-alueista toimi ja selvitettiin, tukiko aineisto tutkijan käsityksiä esimerkik-
si oppimisedellytysten eri osa-alueiden mittaamisesta.  

Esiopettajilta kerätyt havainnot lasten oppimisedellytyksistä tarkasteltiin sekä 
kokonaisuutena että faktoreittain eriteltynä. Vanhempien tyytyväisyyttä tai tyy-
tymättömyyttä tarkasteltiin kokonaisuutena. Toisaalta vanhempien tyytyväisyyttä 
osoittavista muuttujista etsittiin tyytyväisyyden rakennetta kuvaavia osatekijöitä 
faktorianalyysin avulla. Esiopetustoimintaa kuvaavista mielipidevastauksista se-
kä opettajien lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen liittyvistä arvioista 
muodostettiin summamuuttujat kyselylomakkeessa olevien alustavien luokittelu-
jen mukaan.  
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Tutkimuksessa käytetyn faktorianalyysin tuloksena syntyivät faktorit kullekin 
kyselylle: 

- Lapsen seurannan mittariston muodosti 50 osion sarja, jossa kutakin 
latenttia oppimista edusti 3–11 osiota. Paras ratkaisu saatiin seitsemän 
faktorin mallilla. Faktorit nimettiin kuvaamaan tavoitelauseiden muo-
dostamaa kokonaisuutta: sosiaaliset valmiudet, opiskeluvalmiudet, 
kielelliset valmiudet, matemaattiset valmiudet, motoriset valmiudet ja 
terveys, ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvät valmiudet sekä 
ilmaisutaiteeseen liittyvät valmiudet. (Ks. Taulukko 1.)  

- Vanhempien kyselyn osiot latautuivat viittä eri osa-aluetta kuvaavalle 
faktorille: lapsen yksilöllisyyden huomioonottaminen, lapsen viihty-
minen, tiedon saanti, oppimisympäristö sekä osallistumismahdolli-
suudet. (Ks. Taulukko 2.) 

- Esiopetusopettajan taustakyselyn osioista syntyi 12 eri osa-aluetta ku-
vaavaa faktoria, jotka nimettiin kuvaamaan osioista muodostunutta 
kokonaisuutta pedagogiseksi, didaktiseksi, sosiaaliseksi ja fyysiseksi 
oppimisympäristöksi. (Ks. Taulukko 3.) 

 
Kullekin faktorille laskettiin sisäinen konsistenssi, joka Cronbachin alfa-

kertoimista tehdyn tarkastelun perusteella osoittautui hyväksi. Cronbachin alfa-
kertoimet olivat korkeita, mikä kertoo siitä, että mittarien sisältämät kysymykset 
olivat yhdenmukaisia ja mittarit mittasivat samankaltaista ilmiötä. Toisaalta on 
todettava, että alfa-kertoimien korkeat arvot ovat yleistä näin suuressa aineistos-
sa, joka mahdollistaa vastaajien välisen vaihtelun.  

 
 
Taulukko 1. Lapsen oppimisedellytyksiä kuvaaville faktoreille lasketut Cron-
bachin alfa-kertoimet (suluissa osioiden määrät).  

    
Faktori    Cronbachin alfa 
Sosiaaliset valmiudet (6)   0.89 
Opiskeluvalmiudet (11)   0.92 
Kielelliset valmiudet (7) 0.91 
Matemaattiset valmiudet (5)   0.93 
Motoriset valmiudet ja terveys (4) 0.76 
Ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvät valmiudet (8) 0.92 
Ilmaisutaiteeseen liittyvät valmiudet (3)   0.83 
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Taulukko 2. Vanhempien tyytyväisyyttä kuvaaville faktoreille lasketut Cron-
bachin alfa-kertoimet (suluissa osioiden määrät).  
 
Faktori    Cronbachin alfa 
Lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen (9) 0.92 
Lapsen viihtyminen esiopetuksessa (4)  0.77 
Tiedon saanti esiopetuksesta (6)  0.84 
Oppimisympäristö (8) 0.90 
Vanhempien osallistumismahdollisuudet (6) 0.87 
 
 
Taulukko 3. Oppimisympäristöä kuvaaville faktoreille lasketut Cronbachin alfa-
kertoimet (suluissa osioiden määrät). 

 
Faktori    Cronbachin alfa 
PEDAGOGINEN OPPIMISYMPÄRSTÖ  
Lapsen arviointi (4)   0.77 
Toiminnan suunnittelu (5)   0.80 
Opetussuunnitelmatyö (4) 0.65 
Yhteistyö perusopetuksen kanssa (4)  0.84 
Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa (2)  0.84 
DIDAKTINEN OPPIMISYMPÄRSTÖ  
Työtavat 1 (konstruktivistinen) (3)  0.62 
Työtavat 2 (leikki) (4) 0.60 
Työtavat 4 (tietokoneopetus) (2) 0.78 
Työtapa 5 (opettajajohtoinen) (1)*  
Työtapa 6 (ryhmätyöskentely) (1)*   
SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRSTÖ  
Ilmapiiri ja vuorovaikutus (4)  0.81 
Yhteistyö vanhempien kanssa (3+5) 0.70 
FYYSINEN OPPIMISYMPÄRSTÖ  
Sisätilat (7) 0.83 
Ulkotilat (4)  0.87 
* Työtavat 5 ja 6 eivät korreloineet minkään muun muuttujan kanssa, joten ne otettiin mukaan 
yksittäisinä muuttujina. 
 

Lasten oppimisedellytyksiä kuvaavien mielipiteiden ja arvioiden lisäksi ha-
luttiin selvittää, mitkä oppimisympäristöön liittyvät tekijät olivat yhteydessä op-
pimisedellytyksiin tai selittivät niitä. Oppimisympäristöstä etsittiin sekä lasten 
oppimisvalmiuksiin että vanhempien tyytyväisyyteen yhteydessä olevia tekijöitä. 
Lisäksi vanhempien tyytyväisyyttä tarkasteltiin suhteessa heidän lastensa oppi-
misvalmiuksiin, mikä muodosti varsinaisen ydinkysymyksen: miten lasten edis-
tyminen (yhteiskunnallinen hyvä) on yhteydessä vanhempien tyytyväisyyteen 
(vanhempien hyvä) ja lasten viihtymiseen (lapsen hyvä). 

Tutkimuksen tärkeimmät analyysit perustuivat korrelaatio- ja regressio-
analyysiin, joiden avulla analysoitiin yhteyksiä eri muuttujien välillä eli lineaari-
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sen suhteen voimakkuutta muuttujien välillä (Järvinen & Järvinen 2000, 177; 
Toivonen 1999, 80). Korrelaatioanalyysia käytettiin tarkasteltaessa vaikuttavuu-
den eri näkökulmien, yhteiskunnan, vanhempien ja lapsen hyvän välisiä suhteita. 
Eri vastaajaryhmien eli vanhempien ja esiopetusta antavien opettajien mielipitei-
den yhtenäisyyttä analysoitiin samoin korrelaatioanalyysin avulla. 

Regressioanalyysin avulla pyrittiin löytämään sellaisia tekijöitä, joilla oli 
merkitystä lasten oppimiseen, vanhempien tyytyväisyyteen ja lapsen viihtymi-
seen esiopetuksessa. Kuten jo aikaisemmin on esitetty, syy ja seuraus -suhteiden 
tulkintaa ei voi tehdä pelkästään analyysissa saatujen tunnuslukujen perusteella. 
Kausaalitulkinnassa on otettava huomioon kausaliteettisuunnat ja se, mitä muita 
mahdollisia vaihteluja esiintyy. 

Regressioanalyysia käytettiin myös mallintamaan vanhempien tyytyväisyy-
den rakennetta. Regressioanalyysin tavoitteena on muodostaa mahdollisimman 
yksinkertainen, teoreettisesti mielekäs malli, joka kuvaa aineiston yhteisvaihte-
lun mahdollisimman hyvin. Lisäksi regressiokertoimella kuvataan sitä, kuinka 
suuren muutoksen muuttuja saa aikaan toisessa muuttujassa. (Nummenmaa 
2004, 300, 303). 

Kahden muuttujan riippuvuutta voidaan tutkia myös varianssianalyysilla sil-
loin, kun riippumaton muuttuja on laatuasteikollinen muuttuja (Järvinen & Järvi-
nen 2000, 179). Varianssianalyysin avulla voidaan selvittää, kuinka paljon tutkit-
tavien yksiköiden kuuluminen eri riippumattomien muuttujien (efektimuuttujien) 
ryhmiin selittää tulosten vaihtelua eli varianssia verrattuna vaihteluun eri ryhmi-
en sisällä (Toivonen 1999, 250). Tutkimuksessa taustatekijöinä eli efektimuuttu-
jina käsiteltiin sellaisia laatueroasteikollisia muuttujia kuin alue, sukupuoli, ryh-
mämuoto ja -rakenne. Varianssianalyysin avulla etsittiin tietoa siitä, miten eri 
taustatekijät selittivät lasten oppimisvalmiuksia, niissä tapahtuneita muutoksia ja 
vanhempien tyytyväisyyttä. Jokaisesta taustamuuttujasta muodostettiin omat 
riippumattomat otoksensa, joiden perusteella tutkittiin, olivatko otokset peräisin 
samasta jatkuvasta populaatiosta (ks. Järvinen & Järvinen 2000, 183). 

Monitasoanalyysi otettiin yhdeksi analyysimenetelmäksi, koska yksitasoiset 
menetelmät on todettu ongelmallisiksi yhteiskuntatieteissä, joissa on tavallista, 
että tutkimuksen kohde voidaan nähdä monitasoisena tai hierarkkisena. Koulu 
esimerkiksi edustaa systeemiä, jossa yksilöt muodostavat ryhmän. Oppilaat opis-
kelevat luokissa, luokat toimivat kouluissa, ja koulut kuuluvat jonkin koulutuk-
sen järjestäjän alaisuuteen. Ympäristön vaikutus yksilöön voidaan sanoa olevan 
monitasoinen (ks. Goldstein 1997; Dumay & Dupriez 2007; Raudenbush & Bryk 
2002; Snijders & Bosker 1999; Toivonen 1999). Tyypillisessä monitasoisessa 
mallissa oppilas edustaa tasoa 1, luokka tasoa 2, koulu tasoa 3 ja koulutuksen 
järjestäjä tasoa 4.  

Yksitasoinen malli käsittelee ryhmätason muuttujia yksilötason muuttujina, ja 
silloin tulokset ovat harhaisia. Tämä harha syntyy siitä, että populaatio on ryväs-
tynyt, jolloin otokseen valitut yksiköt eivät ole täysin satunnaisesti valittuja. Hie-
rarkkisessa aineistossa voidaan havaita sekä ryhmien välistä että ryhmien sisäistä 
vaihtelua. Ryhmien välinen vaihtelu syntyy siitä, että ryhmäkeskiarvot vaihtele-
vat, ryhmien sisäinen vaihtelu taas johtuu siitä, että yksilöiden muuttuja-arvot 
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kunkin ryhmän sisällä vaihtelevat ryhmäkeskiarvon ympärillä. (Ks. Malin 2005, 
491–495.)  

Kun perinteisiä yksitasoisia menetelmiä käytetään hierarkkisessa aineistossa, 
hierarkkisuutta pyritään huomioimaan disaggregoimalla ylemmän tason muuttu-
jat alemmalle tasolle tai aggregoimalla alemman tason muuttujat ylemmälle ta-
solle. Disaggregointi tarkoittaa sitä, että ylemmän tason muuttuja monistetaan 
jokaista ryhmän jäsentä kuvaavakasi muuttujaksi. Aggregointi puolestaan tar-
koittaa sitä, että alemman tason muuttujasta lasketaan ryhmäkeskiarvo, josta tu-
lee ylemmän tason ryhmätason muuttuja. Disaggregointi ei ota huomioon oletus-
ta muuttujien välisestä riippuvuudesta. Aggregointi taas jättää huomioimatta 
ryhmien sisäisen vaihtelun. Disaggregointiin liittyy ekologinen harha, aggregoin-
tiin atomistinen harha (Ellonen 2006, 130 lainaa Malinia 2005 ja Robinsonia 
1950). 

Tutkimuksessa oli tarkoitus käyttää hierarkkista mallia, jonka ideana on se, 
että makrotaso vaikuttaa mikrotasoon. Esimerkiksi oppimistulosarvioinneissa on 
todettu, että keskimääräinen suoritustaso vaihtelee koulusta toiseen. Tämä tar-
koittaa sitä, että saman koulun oppilaat ovat keskimäärin enemmän samankaltai-
sia keskenään kuin verrattaessa toisen koulun oppilaisiin. Tutkimuksessani ai-
neisto oli kaksitasoinen: tutkittiin lasta, joka kuului tiettyyn esiopetusryhmään, 
jossa toimittiin tietyissä olosuhteissa. Tämä aiheutti sen, että erot tuloksissa voi-
vat johtua joko yksilöistä tai ryhmistä tai molemmista. Siksi oli otettava huomi-
oon myös ryhmän vaikutus tuloksiin.  

Tutkimuksen hierarkkisessa mallissa 1. tason muodosti lapsi ja vanhempi ja 
2. tason esiopetusryhmä. Monitasoanalyysilla voitiin tarkentaa, miten paljon esi-
opetusryhmä selitti tuloksia ja minkälaisilla malleilla tuloksia voitiin parhaiten 
selittää. Monitasoanalyysi toteutettiin HLM-menetelmällä. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty aiemmin kuvattujen faktoreiden väliset suh-
teet. Faktorianalyysin tuloksena saatujen faktoreiden lisäksi oppimisympäristön 
elementtejä olivat ryhmää koskevat tekijät, kuten ryhmämuoto, ryhmän toiminta-
aika, ryhmäkoko ja ikärakenne. Lisäksi taustamuuttujina hyödynnettiin yksilö-
ryhmiin (lapsi- ja vanhempitason) liittyviä tekijöitä, kuten sukupuoli, eri kieli- ja 
kulttuuriryhmiin kuuluminen, erityisen tuen tarve ja aikaisempi päivähoito. 
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Kuvio 9. Kuvaus analyysin mallintamisesta. 
 

Monitasoanalyysissa selittävien muuttujien tulee olla joko lineaarisia tai di-
kotomisia. Tästä syystä ne muuttujat, jotka olivat luokittelevia, mutta sisälsivät 
enemmän kuin kaksi luokkaa, dikotomisoitiin analyysia varten.  

Monitasoanalyysin tuottama niin sanottu nollamalli on tärkeä, koska se selit-
tää, kuinka paljon ryhmä selittää mitattua tulosta. Nollamallissa ei ole mukana 
yhtään selittävää muuttujaa. Monitasoanalyysissa estimaattivarianssit antavat 
sisäkorrelaation eli ryhmien välisen selitysosuuden. Sisäkorrelaatio on korrelaa-
tio satunnaisesti valitun ryhmän kahden satunnaisesti valitun yksikön välillä (ta-
so 1 varianssi / taso 1 varianssi + taso 2 varianssit). (Raudenbush & Bryk 2002, 
46) TAI Snijders & Bosker 1999). Taulukossa 4. on esitetty lasten valmiuksien 
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ja niissä tapahtuneiden muutosten sekä vanhempien tyytyväisyyden sisäkorrelaa-
tiot eli ryhmän selitysosuudet. 

 
 

Taulukko 4. Lasten valmiuksia ja muutoksia sekä vanhempien tyytyväisyyttä ku-
vaavien tulosten ryhmän selitysosuudet. 

 
Muuttuja   Sisäkorrelaatio  
Lapsen valmiudet 28 % 0.09335/(0.09335+0.2444) 

Lapsen valmiuksissa tapahtuneet muutokset 62 % 0.09335/(0.09335+0.05680) 

Vanhempien tyytyväisyys  14 % 0.10054/(0.10054+0.62763) 

 
Lasten valmiuksien sisäkorrelaatio oli 28 prosenttia ja valmiuksissa tapahtu-

neiden muutosten sisäkorrelaatio 62 prosenttia. Sisäkorrelaatiot olivat melko 
korkeita verrattuna kasvatustieteellisiin tutkimuksiin. Raudenbushin & Brykin 
(2002, 46) mukaan kasvatustieteellisissä tutkimuksissa tavallisia ovat arvot 5–20 
prosentin välillä. Tämä osoittaa, että saman ryhmän lasten tulokset ovat saman-
laisempia, vaikka (kuten käytännössä aina) ryhmän sisällä olevat erot ovat suu-
rempia kuin ryhmien välillä.  

Korrelaatio- ja regressioanalyysia sekä varianssianalyysia käyttämällä selvi-
tettiin tuloksiin yhteydessä olevia tai niitä selittäviä oppimisympäristöön liittyviä 
tekijöitä. Aineiston hierarkkisen luonteen vuoksi tuloksiin yhteydessä olevia tai 
niitä selittäviä tekijöitä tarkasteltiin lisäksi monitasoanalyysimenetelmällä ja ver-
tailtiin yksilö- ja ryhmätason analyysien sekä monitasoanalyysin avulla saatuja 
tuloksia. 

Kuvioihin 10. ja 11. on koottu tutkimuskohteen tutkimisessa käytetyt mene-
telmälliset ratkaisut. Tutkimuskohteena oli esiopetuksen tavoitteiden toteutumi-
nen. Yhteiskunnan hyvän näkökulmaa edustivat lapsen saamat oppimisvalmiu-
det, joiden tarkoituksena oli suoda lapselle hyvät ja tasa-arvoiset mahdollisuudet 
aloittaa koulunkäynti ja menestyä koulussa. Vanhempien hyvän näkökulmaa 
edustivat vanhempien mahdollisuudet osallistua esiopetustoimintaan ja saada 
tietoa oman lapsensa kasvusta ja kehittymisestä sekä tämän mahdollisuudesta 
kokea yksilöllisyyttä ja viihtyä eli yleisesti tyytyväisyys esiopetukseen. Lapsen 
hyvän näkökulmaa edustivat lapsen saama haasteellinen toiminta, leikki ja ylei-
sesti viihtyminen esiopetustoiminnassa.  

Aineisto kerättiin survey-kyselyllä. Käytettyjen muuttujien tiivistämiseksi 
käsittelyä varten käytettiin faktorianalyysia. Korrelaatio-, regressio ja varianssi-
analyysien avulla tutkittiin oppimisympäristön yhteyksiä lapsen valmiuksiin ja 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin sekä vanhempien tyytyväisyyteen. Tavoitteiden 
toteutumista tutkittiin sekä yksi- että monitasoanalyysien avulla ja näin saatuja 
tuloksia verrattiin keskenään.  
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Kuvio 10. Tavoitteiden toteutumisen tutkimisessa käytetyt näkökulmat ja mene-
telmälliset ratkaisut. 

 
Tavoitteiden toteutumisen tarkastelun jälkeen verrattiin toisiinsa tavoitteiden 

toteutumista eri näkökulmista. Näkökulmien kohtaamista tutkittiin yksitasoisen 
aineiston regressioanalyysin sekä monitasoanalyysin avulla. Näkökulmien koh-
taamisella tarkoitetaan näiden tavoitteiden samanaikaista toteutumista. Lopuksi 
verrattiin regressioanalyysin ja monitasoanalyysin avulla saatuja tuloksia toisiin-
sa.  
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Kuvio 11. Esiopetuksen vaikuttavuusnäkökulmien kohtaaminen. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Miten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
asetetut tavoitteet saavutetaan? 

6.1.1 Miten tavoitteet toteutuvat yhteiskunnan näkökulmasta? 

Yhteiskunnan näkökulmasta esiopetuksen tavoitteena on kasvattaa lapsi yhteisön 
vastuulliseen jäsenyyteen, yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen ja 
toisten ihmisten arvostamiseen. Yhteiskunta odottaa esiopetukselta, että lapsen 
oppimisedellytykset ovat edistyneet, hänen oppimaan oppimisen taitonsa ovat 
kehittyneet ja että hän on omaksunut perustietoja ja -taitoja oppimisen eri alueilta 
niin, että hän voi jatkaa oppimispolullaan jouhevasti seuraavalle portaalle.  

Yhteiskunnan tarpeena voitaneen nähdä sekin, että esiopetuksen avulla jokai-
selle lapselle olisi suotava mahdollisuudet käyttää oppimispotentiaaliaan täyteen 
mittaansa kehityksensä edellyttämällä tavalla. Tämä koulutuksellisen tasa-arvon 
vaade voidaan tulkita ja ymmärtää joko samanlaisena eli tasavertaisena opetuk-
sena tai tasavertaisena potentiaalin saavuttamisena. Tasa-arvon vaade edellyttää, 
että lasten tulisi saada tasa-arvoista esiopetusta riippumatta sukupuolesta, kieles-
tä, opetusryhmästä tai alueellisista seikoista. Esiopetuksen tasa-arvoa lapsen op-
pimisvalmiuksien kehittymisen kannalta tarkastellaan seuraavassa sekä yksilöta-
son että esiopetusryhmätason kannalta.  

Seuraavassa esitettävät oppimisvalmiuksia kuvaavat tulokset perustuivat 
opettajien arviointeihin lasten valmiuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista. 
Myös oppimisympäristöä koskevat tekijät perustuivat opettajien näkemyksiin ja 
mielipiteisiin.  

Tutkimustulokset perustuivat yksitasoisiin sekä yksilökohtaisen (lapsikohtai-
sen) että ryhmäkohtaisen aineiston analyysiin. Tuloksia tarkennettiin monitaso-
analyysilla, joka ottaa huomioon aineiston hierarkkisen luonteen (hie-
rarkkisuudesta ks. Luku 5.4).  

6.1.1.1 Lasten sosiaalistuminen ja perusvalmiuksien omaksuminen 

Yhteiskunnan kannalta esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmi-
syyteen ja eettisesti vastuukykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsen tulee oppia 
toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä sekä 
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arvostamaan toisia ihmisiä. Lapsen tulee omaksua perustietoja ja -taitoja sekä -
valmiuksia oppimisen eri alueilta. Näitä oppimisvalmiuksia ja niiden muutoksia 
esiopetuksen opettajat arvioivat omissa lapsiryhmissään.  

Opettajat arvioivat ryhmänsä lasten oppimisvalmiudet väitelauseiden avulla 
asteikolla 1–5, jossa 1 = ei toteudu ollenkaan, ei koskaan, erittäin harvoin, 2 = 
toteutuu heikosti, n. 25 prosentissa tilanteista, 3 = toteutuu kohtalaisesti, n. 50 
prosentissa tilanteista, 4 = toteutuu hyvin, n. 75 prosentissa tilanteista ja 5 = to-
teutuu erittäin hyvin, pääsääntöisesti, aina kun mahdollista, kaikissa tilanteissa.  

Kaikista oppimisvalmiuksista lasketun keskiarvon perusteella lasten oppi-
misvalmiudet oppimisen eri alueilla olivat keskimäärin hyvät esiopetusvuoden 
lopulla (ka. = 4.1, kh. = 0.58, N = 4329). Esiopetuksen aikana kaikki arvioitavat 
valmiudet olivat parantuneet keskimäärin jonkin verran (ka. = 3.8, kh. = 0.39; N 
= 4250).  

Tulokset olivat samansuuntaisia kaikilla oppimisen eri alueilla, heikoimmiksi 
arvioitiin ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin sekä taiteelliseen ilmaisuun liitty-
vät valmiudet. Nämäkin valmiudet kuitenkin todettiin hyviksi (ks. Taulukko 3). 

Oppimisvalmiuksissa tapahtuneet muutokset arvioitiin asteikolla 1–5, jossa 1 
= muutos paljon huonompaan, 2 = muutos jonkin verran huonompaan, 3 = ei ol-
lenkaan muutosta, 4 = muutos jonkin verran parempaan ja 5 = muutos paljon pa-
rempaan.  

Muutokset arvioitiin samansuuntaisiksi kaikilla oppimisen alueilla. Keski-
määrin lasten oppimisvalmiudet arvioitiin kehittyneen jonkin verran paremmiksi 
(ka. = 3.8, kh. = 0.39). Kaikkien eniten lapset olivat kehittyneet kielen alueella 
(ka. = 4.0, kh. = 0.47) sekä matematiikan alueella (ka. = 3.9, kh. = 0.46) esiope-
tusvuoden aikana.  

Muutosten arviointi lienee vieläkin vaikeampaa kuin valmiuksien arviointi. 
Muutosten arvioinnissa voidaan olettaa, että toisia oppimisen alueita on helpom-
pi arvioida. Kieli ja matematiikka esimerkiksi ovat alueita, joissa kehittyminen 
on helpommin havaittavissa. Näillä alueilla on myös enemmän mahdollisuuksia 
saada vertailutietoa. 

Alla olevissa taulukoissa (Taulukot 5. ja 6.) esitetään esiopetuksessa saavu-
tettujen oppimisvalmiuksien ja niissä esiopetusvuoden aikana tapahtuneiden 
muutosten keskiarvotiedot ja -hajonnat yksitasoisessa analyysissa. 
 
 
Taulukko 5. Lasten oppimisvalmiudet.  

 
Valmiudet  N Keskiarvo Keskihajonta 
Sosiaalisuus 4328 4.1 0.69 
Opiskelutaidot 4329 4.1 0.65 
Kieli 4310 4.1 0.74 
Matematiikka 4300 4.0 0.79 
Motoriikka ja terveys 4320 4.3 0.61 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 4325 3.9 0.65 
Taiteellinen ilmaisu 4320 3.9 0.77 
Valmiudet yhteensä 4329 4.1 0.58 
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Taulukko 6. Lasten oppimisvalmiuksissa tapahtuneet muutokset esiopetusvuoden 
aikana. 
 
Muutokset  N Keskiarvo Keskihajonta 
Sosiaalisuus 4196 3.7 0.48 
Opiskelutaidot 4229 3.8 0.47 
Kieli 4205 4.0 0.47 
Matematiikka 4190 3.9 0.46 
Motoriikka ja terveys 4198 3.8 0.47 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 4205 3.8 0.43 
Taiteellinen ilmaisu 4201 3.7 0.48 
Muutokset yhteensä 4250 3.8 0.39 
 
Monitasoanalyysissa tulokset olivat hyvin samankaltaisia. 

6.1.1.2 Yksilöryhmien väliset erot oppimisvalmiuksissa ja niiden muutoksissa 

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää, että jokainen lapsi saa tasa-
vertaiset oppimismahdollisuudet. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta on olen-
naista, että jokainen esiopetuksessa oleva lapsi saa tarvitsemansa valmiudet niin, 
että koulun aloitus sujuu kitkatta ja ilman erillisiä tukitoimia. Hallituksen esityk-
sen (HE 1999) mukaan järjestelmällisen esiopetuksen tavoitteena on tasoittaa 
kehityseroja ja estää niiden kasvamista.  

Tasa-arvon tarkastelussa keskityttiin siihen, saivatko tytöt ja pojat, erityistä 
tukea tarvitsevat lapset sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset tasavertaiset 
mahdollisuudet aloittaa koulunkäyntinsä. Eroja vertailtiin lapsikohtaisen aineis-
ton sekä monitasoanalyysin tulosten perusteella. Monitasoanalyysissa käytetään 
mallia, jossa kontrolloidaan yksilötason muuttujat, jotka ovat sukupuoli, erityisen 
tuen tarve, eri kieli- ja kulttuuriryhmä sekä esiopetusta edeltävä päivähoito. 

Tutkittavien ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin tilastollisten merkitsevyystes-
tauksen perusteella. Tulosten tulkinnassa tulee pitää mielessä, että näin suuressa 
aineistossa, pienetkin erot tulevat tilastollisesti merkitseviksi, vaikkei ero käy-
tännössä ole kovinkaan merkittävä. Siksi erojen merkitsevyystestauksistakin on 
huomioitu vain alle yhden prosentin todennäköisyysarvot (p < .01).  
 
Tytöt ja pojat 
Tyttöjen ja poikien oppimisvalmiuksia verrattiin oppimisen eri alueilla. Tytöillä 
oli keskimäärin paremmat valmiudet (ka. =  4.2, kh. = 0.53) kuin pojilla (ka. = 
3.9, kh. = 0.59) esiopetusvuoden lopulla (t[4323] = -18.10, p < .001). Sisältö-
alueista matematiikassa tytöt ja pojat arvioitiin yhtä hyviksi. Esiopetusvuoden 
aikana sekä poikien että tyttöjen valmiudet olivat kaikilla alueilla keskimäärin 
muuttuneet jonkin verran parempaan suuntaan. Valmiuksissa tapahtuneissa muu-
toksissa sukupuolten väliset erot eivät olleet merkittäviä.  

Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 7. ja 8.) on esitetty ne valmiudet ja muu-
tokset, joissa havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot. 
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Taulukko 7. Tyttöjen ja poikien oppimisvalmiudet. 
 

 N Keskiarvo 
Keski-

hajonta 
 

Erojen 
Oppimisvalmiudet poika tyttö poika tyttö poika tyttö merkitsevyys 
Kieli 2231 2079 4.0 4.3 0.76 0.68 *** 
Motoriikka ja terveys 2237 2083 4.2 4.5 0.64 0.55 *** 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 2238 2087 3.8 4.0 0.65 0.64 *** 
Sosiaalisuus 2240 2088 4.0 4.4 0.72 0.58 *** 
Taiteellinen ilmaisu 2236 2084 3.6 4.2 0.75 0.67 *** 
Opiskelutaidot 2240 2089 3.9 4.4 0.67 0.55 *** 
Valmiudet yhteensä 2240 2089 3.9 4.2 0.59 0.53 *** 

***p < .001; **p < .01 
 
 
Taulukko 8. Tyttöjen ja poikien oppimisvalmiuksien muutokset esiopetusvuoden 
aikana. 
 

 N Keskiarvo 
Keski-

hajonta 
 

Erojen  
Muutokset poika tyttö poika tyttö poika tyttö merkitsevyys 
Motoriikka ja terveys 2179 2019 3.8 3.8 0.46 0.48 ** 
Taiteellinen ilmaisu 2176 2025 3.7 3.8 0.47 0.48 *** 
Opiskelutaidot 2190 2039 3.8 3.7 0.47 0.47 ** 

***p < .001; **p < .01 
 

Tyttöjen ja poikien valmiuksissa tapahtuneet muutokset erosivat opiskelutai-
doissa (t[4227]) = 2.61, p = .009), motoriikassa (t[4196] = 3.00, p = .003) ja 
taiteellisessa ilmaisussa (t[4199] = -5.05, p < .001). Erot eivät kuitenkaan olleet 
merkittäviä. 

Monitasoanalyysi antoi lasten arvioiduista valmiuksista hieman korkeammat 
pistemäärät, mutta erojen suuruus oli samaa luokkaa: tytöillä keskiarvo oli 4.4 
(kh. = 0.53) ja pojilla 4.1 (kh. = 0.59) (t[3266] = 14.24, p < .001). Samoin kuin 
yksitasomalleillakin monitasoanalyysissa keskimääräisissä muutoksissa ei ollut 
eroa tyttöjen ja poikien välillä (tytöt 3.8 (kh. = 0.48) pojat 3.8 (kh. = 0.47), vaik-
ka tilastollinen todennäköisyys sille, ettei eroa ollut, olikin vain 0.5 prosenttia 
(t[3209] = -2.83).  

Kaikilla menetelmillä, sekä yksi- että monitasomenetelmillä, tulosten perus-
teella voidaan sanoa, että esiopetusvuoden päättyessä tytöt olivat valmiuksiltaan 
parempia kuin pojat. Tyttöjen ja poikien valmiudet sen sijaan olivat kehittyneet 
yhtä paljon.  

 
Erityistä tukea tarvitsevat lapset  
Esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevat lapset, joiden kehityksen, kasvun ja op-
pimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuu-
den vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset, jotka tarvitsevat psyyk-
kistä tai sosiaalista tukea kasvulleen. Erityistä tukea tarvitsevat myös lapset, joil-
la on kehityksessään oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä. (OPH 2000, 16.) 
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Esiopetuksessa tulee huolehtia lasten tasavertaisesta jäsenyydestä ryhmässä. Eri-
tyistä tukea tarvitsevan lapsen tulee saada esiopetukseen osallistumisen edellyt-
tämät tuki- ja oppilashuoltopalvelut.  (OPH 2000, 17.)  

Alla olevissa taulukoissa (Taulukot 9. ja 10.) on esitetty, miten erityistä tukea 
tarvitsevien ja muiden lasten valmiudet ja niissä tapahtuneet muutokset poikke-
sivat toisistaan.  

 
 

Taulukko 9. Erityistä tukea tarvitsevien ja ei-tarvitsevien lasten oppimisvalmiu-
det. 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 
Erityistä tukea tarvitseva lapsi ei kyllä ei kyllä ei kyllä merkitsevyys 
Oppimisvalmiudet           
Kieli 3863 367 4.2 3.3 0.67 0.88 *** 
Matematiikka 3855 365 4.1 3.1 0.71 0.97 *** 
Motoriikka ja terveys 3870 369 4.4 3.6 0.55 0.76 *** 
Ympäristö. luonto ja kulttuuri 3876 368 3.9 3.2 0.60 0.77 *** 
Sosiaalisuus 3877 369 4.2 3.6 0.64 0.90 *** 
Taiteellinen ilmaisu 3870 369 3.9 3.2 0.73 0.87 *** 
Opiskelutaidot 3878 369 4.2 3.4 0.59 0.77 *** 
Valmiudet yhteensä 3878 369 4.1 3.4 0.52 0.66 *** 

***p < .001; **p < .01 
 
 
Taulukko 10. Erityistä tukea tarvitsevien ja ei tarvitsevien lasten oppimisval-
miuksien muutokset esiopetusvuoden aikana. 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 
Erityistä tukea tarvitseva lapsi ei kyllä ei kyllä ei kyllä merkitsevyys 
Muutokset          
Matematiikka 3750 363 4.0 3.8 0.46 0.51 *** 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 3762 365 3.8 3.6 0.42 0.48 *** 
Taiteellinen ilmaisu 3756 367 3.7 3.7 0.47 0.53 ** 

***p < .001; **p < .01 
 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisvalmiudet olivat keskimäärin hei-

kommat kuin ei tukea tarvitsevien (t[413] = 22.34, p < .001). Keskimäärin op-
pimisvalmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa sen sijaan ei havaittu merkittäviä 
eroja erityistä tukea tarvitsevien ja muiden lasten välillä. Kuitenkin matematiikan 
(t[421] = 4.51, p < .001) sekä ympäristön, luonnon ja kulttuurin (t[421] = 5.53, 
p < .001) osa-alueilla oli havaittavissa hieman eroa niin, että erityistä tukea tar-
vitsevat lapset eivät olleet opettajien arvioiden mukaan kehittyneet esiopetus-
vuoden aikana yhtä paljon kuin muut lapset. Sen sijaan taiteellisen ilmaisun osa-
alueella havaittu tilastollisesti merkitsevä ero (t[425] = 3.13, p = .002) ei ollut 
merkittävä. Samoin monitasoanalyysin mukaan erityistä tukea tarvitsevien lasten 
valmiudet olivat keskimäärin heikommat kuin ei tukea tarvitsevien (t[3266] = -
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17.56, p < .001). Sen sijaan valmiuksissa tapahtuneet positiiviset muutokset oli-
vat keskimäärin yhtä suuret tukea tarvitsevilla kuin muillakin.  

Sekä yksi- että monitasomenetelmien tulosten perusteella voitiin todeta, että 
erityistä tukea tarvitsevien lasten valmiudet olivat heikommat kuin muiden. Tä-
mä oli toisaalta odotettavissa, koska lapset nimenomaan tarvitsevat erityistä tu-
kea. Toisaalta erityisen tuen turvin lapset olisivat voineet kiriä oppimisvalmiuk-
sissa muiden tasolle. Niin kuin aiemmin on todettu, esiopetus saattaa kuitenkin 
olla liian lyhyt aika, jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset saavuttaisivat oppimis-
valmiuksissaan muiden tason.  

Yksitasoisen menetelmän mukaan erityistä tukea tarvitsevat lapset olivat ke-
hittyneet matematiikassa sekä ympäristön, luonnon ja kulttuurin osa-alueilla hei-
kommin kuin toiset lapset. Monitasoanalyysin mukaan oppimisvalmiuksissa ta-
pahtuneissa muutoksissa eroja ei sen sijaan havaittu. Yksitasoisessakaan analyy-
sissa valmiuksissa tapahtuneissa keskimääräisissä muutoksissa ei havaittu eroa 
erityistä tukea tarvitsevien ja muiden lasten välillä, ainoastaan matematiikan sekä 
luonnon, ympäristön ja kulttuurin osa-alueilla opettajat arvioivat erityistä tukea 
saaneiden lasten kehittymisen heikommaksi.  

 
Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset 
Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien ja kuulumattomien lasten oppimisval-
miuksia ja niissä esiopetusvuoden aikana tapahtuneita muutoksia verrattaessa 
havaittiin, että eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten oppimisvalmiudet 
olivat keskimäärin heikommat (ka. =  3.8, kh. = 0.66) kuin muiden (ka. = 4.1, 
kh. = 0.58) (t[72] = 3.24, p = .002). Suurimmat erot olivat kielellisissä, mate-
maattisissa sekä ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvissä valmiuksissa. 

Esiopetusvuoden aikana valmiuksissa tapahtuneissa keskimääräisissä muu-
toksissa ei ollut eroa. Sisältöalueilla ainoastaan ympäristöön, luontoon ja kulttuu-
riin liittyvissä valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa voidaan puhua oireellises-
ta erosta (t [4125] = 3.20, p = .001). 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 11. ja 12.) on esitetty, miten eri kieli- ja 
kulttuuriryhmiin kuuluvien ja kuulumattomien lasten valmiudet ja niissä tapah-
tuneet muutokset poikkesivat toisistaan. 
 

 
Taulukko 11. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien ja kuulumattomien lasten 
oppimisvalmiudet. 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 
Eri kieli- ja kulttuuri-
ryhmiin kuuluva 

 
ei 

 
kyllä 

 
ei 

 
kyllä 

 
ei 

 
kyllä 

 
merkitsevyys 

Valmiudet         
Kieli 4161 71 4.1 3.6 0.73 0.92 *** 
Matematiikka 4152 70 4.0 3.6 0.78 0.94 *** 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 4175 71 3.9 3.6 0.65 0.73 *** 
Valmiudet yhteensä 4177 71 4.1 3.8 0.58 0.66 ** 

***p < .001; **p < .01 



 

 
 

 
 

99 

Taulukko 12 . Eri kieli- ja kulttuuritaustaan kuuluvien ja kuulumattomien lasten 
oppimisvalmiuksien muutokset esiopetusvuoden aikana. 

 

 N Keskiarvo 
 

Keskihajonta Erojen  
Eri kieli- ja kulttuuri- 
ryhmiin kuuluva ei kyllä ei kyllä ei kyllä merkitsevyys 
Muutokset        
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 4057 70 3.8 3.6 0.43 0.46 ** 

***p < .001; **p < .01 
 
Monitasoanalyysin avulla tutkittaessa eri kieli- ja kulttuuritaustaan kuuluvien 

lasten valmiuksissa ja niissä tapahtuneissa muutoksissa ei ilmennyt eroa muihin 
nähden, kun mallissa olivat mukana kaikki yksilötason muuttujat, erityisesti eri-
tyistuki. Sen sijaan kun selittäväksi muuttujaksi otettiin vain eri kieli- ja kulttuu-
ritausta, näiden lasten valmiudet arvioitiin heikommiksi kuin muiden (t[3962] = 
-3.14, p = .002). Tämä kertoo siitä, että eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat 
lapset ja erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät olleet toisiaan poissulkevia ryh-
miä, vaan lapsi voi kuulua molempiin (χ²[1] = 51.65, p < .001). Lisäksi suku-
puoli oli yhteydessä erityiseen tukeen (χ²[1] = 44.79, p < .001). Sekä erityisen 
tuen että sukupuolen vaikutuksen vakioiminen pienentää eroa eri kieli- ja kult-
tuuriryhmiin kuuluvien ja kuulumattomien lasten valmiuksissa. 

Yksi- ja monitasomenetelmillä todettiin eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvi-
en lasten valmiudet heikommiksi kuin toisten. Kun eri kieli- ja kulttuuriryhmiin 
kuuluvien lasten valmiudet vakioitiin lapsen saamalla erityisellä tuella, vastaavaa 
tulosta ei enää saatu. Näin voitiin todeta eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuulumisel-
la ja erityisen tuen saamisella olevan yhdysvaikutusta. Myös sukupuolella oli 
yhteyttä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuulumiseen: poikia kuului eri kieli- ja 
kulttuuriryhmiin enemmän kuin tyttöjä. Eri kieli- ja kulttuuriryhmän ei havaittu 
selittävän valmiuksissa tapahtuneiden muutosten eroja. 

6.1.2 Minkälainen oppimisympäristö tukee yhteiskuntaa palvelevien 
tavoitteiden saavuttamista? 

Seuraavassa tarkastellaan, mikä oli oppimisympäristön merkitys kasvatustavoit-
teiden saavuttamisessa eli minkälaiset oppimisympäristöt olivat yhteydessä las-
ten saavuttamiin valmiuksiin ja niissä esiopetusvuoden aikana tapahtuneisiin 
muutoksiin. Samoin kuin aiemmin esitetyt myös nämä tulokset perustuivat opet-
tajien käsityksiin ja mielipiteisiin kysytyistä asioista. Oppimisympäristöä tarkas-
teltiin niiden tekijöiden osalta, joille esiopetuksen opetussuunnitelman perusteis-
sa on asetettu tavoitteita. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen oppimisympä-
ristö tukee kasvatustavoitteiden saavuttamista ja miten tutkitut oppimisympäris-
töt tältä osin erosivat toisistaan.  

Oppimisympäristö jaettiin faktorianalyysin avulla nimettyjen faktoreiden 
mukaisesti fyysiseen, didaktiseen, pedagogiseen sekä sosiaaliseen oppimisympä-
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ristöön. Fyysiseen ympäristöön oli lisäksi otettu mukaan myös aluetekijät, joista 
tarkasteltiin esiopetuspaikan sijoittumista kuntaryhmiin.  

Menetelmällisesti tutkimuksessa tarkasteltiin oppimisympäristön yhteyttä las-
ten oppimisvalmiuksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin erikseen lapsikohtai-
sesta ja ryhmäkohtaisesta aineistosta. Näiden lisäksi aineistoa analysoitiin moni-
tasoanalyysin avulla, jolloin voitiin vakioida ryhmä ja ottaa näin huomioon ai-
neiston hierarkkinen luonne. Tutkimuksessa haluttiin tuoda esille, miten näillä 
kolmella eri menetelmällä saadut tulokset näyttäytyivät suhteessa toisiinsa. 

Monitasomallinnuksen avulla pyrittiin selittämään lasten valmiuksia ja niissä 
tapahtuneita muutoksia erilaisten oppimisympäristöjä kuvaavien mallien avulla. 
Ensimmäisessä mallissa olivat mukana siis yksilötason tekijät: sukupuoli, erityi-
nen tuki, eri kieli- ja kulttuuritausta, sekä esiopetusta edeltävä päivähoito. Toi-
seen malliin lisättiin ryhmärakenteeseen liittyvät muuttujat ja kolmanteen malliin 
lisättiin didaktiseen ympäristöön liittyvät muuttujat. Neljänteen malliin lisättiin 
pedagogiseen ympäristöön liittyvät muuttujat. Seuraavaan malliin otettiin mu-
kaan sosiaalisen ympäristön muuttujat ja lopuksi vielä fyysisen ympäristön tiloja 
koskevat muuttujat. (Ks. mallien muuttujat liitteessä 1.). 

6.1.2.1 Ryhmärakenteen yhteys lasten oppimisvalmiuksiin ja niissä 
tapahtuneisiin muutoksiin 

Ryhmärakenteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa esiopetuksen ryhmämuotoa, 
ryhmäkokoa sekä ryhmän ikärakennetta. Ryhmärakenteen yhteydessä käsitellään 
myös opetuskielen ja kuntaryhmän sekä toiminta-ajan yhteyttä oppimisvalmiuk-
siin ja niiden muutoksiin. 

 
Ryhmämuoto 
Lain mukaan esiopetusta voidaan antaa koulussa, päiväkodissa tai muussa sovel-
tuvassa paikassa (POL 628/1998, 4 §, 6 §). Tässä tutkimuksessa esiopetuksen 
ryhmämuotoina käsiteltiin erillisiä ja yhdistettyjä esiopetusryhmiä sekä kouluissa 
että päiväkodeissa. Muussa soveltuvassa paikassa annettua esiopetusta ei tarkas-
teltu ryhmämuodon osalta erikseen, koska tällaisia ryhmiä oli niin vähän. Ryh-
mämuodon tarkastelu on tärkeää, koska tasa-arvon kannalta lapsen saamat val-
miudet koulunkäynnin aloittamiseen eivät saisi riippua siitä, missä esiopetusta 
annetaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty lapsimäärien osuus eri esiopetuksen 
järjestämispaikoissa. 
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Taulukko 13. Esiopetuksessa olevien lasten suhteellinen määrä eri esiopetuksen 
järjestämispaikoissa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Lasten kaikki valmiudet arvioitiin koulussa perusopetukseen yhdistetyssä 

ryhmässä keskimäärin heikommiksi kuin muissa ryhmissä (lapsikohtainen ai-
neisto: F[4181,3] = 13.09, p < .001; ryhmäkohtainen aineisto: F[3,333] = 6.09, 
p < .001). Ryhmäkohtaisen aineiston mukaan kuitenkin sosiaaliset valmiudet 
arvioitiin yhtä hyviksi kaikissa ryhmissä. Koulun erillisissä ryhmissä arvioitiin 
tapahtuneen kaikkein suurimmat muutokset lasten valmiuksissa (lapsikohtainen 
aineisto: F[4105,3] = 22.74, p < .001). Lapsikohtaisen aineiston mukaan koulun 
erillisen ryhmän valmiudet olivat kehittyneet esiopetusvuoden aikana kaikkia 
muita ryhmiä paremmin. Ryhmäkohtaisen aineiston mukaan ei havaittu ryhmä-
muodon yhteyttä valmiuksien kehittymiseen.  

Ryhmärakennetta tarkasteltiin myös sen mukaan, oliko ryhmän toiminta-aika 
kokopäiväistä vai osapäiväistä. Kokopäiväisessä toiminnassa lasten valmiudet 
arvioitiin keskimäärin paremmiksi kuin osapäivätoiminnassa vain lapsikohtaises-
sa aineistossa (t[4327] = -2.61, p = .009). Toisaalta osapäivätoiminnassa lasten 
valmiuksissa tapahtuneet muutokset arvioitiin suuremmiksi (lapsikohtainen ai-
neisto: t[1946] = -5.24, p < .001, ryhmäkohtainen aineisto: t[347] = 3.20, p = 
.002.  

Monitasoanalyysin mukaan lasten valmiuksissa ei havaittu eroa sen suhteen, 
osallistuiko lapsi esiopetukseen päiväkodissa, koulussa, kokopäivätoiminnassa 
tai osapäivätoiminnassa. Eroa ei havaittu myöskään valmiuksissa tapahtuneissa 
muutoksissa. 
 
Ryhmän ikärakenne 
Yksi- ja monitasoisen analyysin mukaan ryhmän ikärakenteella ei ollut yhteyttä 
lasten valmiuksiin ja niiden muutoksiin.  

Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen yhdistetyissä ryhmissä on myös 
muunikäisiä kuin esiopetusikäisiä, mikä voi vaikuttaa siihen, miten opettajat ar-
vioivat lasten valmiuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia. Tässä tapauksessa 
voidaan puhua ryhmän ikärakenteen ja ryhmämuodon luonnollisesta yhdysvaiku-
tuksesta. Toisaalta sellaisia ryhmiä, joissa nuorin lapsista oli korkeintaan kolme-
vuotias, oli tässä aineistossa vain yhdistetyissä päiväkodin ryhmissä. 

 
Ryhmäkoko 
Esiopetuksen ryhmäkoosta säädetään päivähoitoasetuksessa. Lisäksi opetusmi-
nisteriö on antanut suosituksen esiopetuksen ryhmäkoosta. Päivähoitoasetuksessa 

 Lasten määrä % 
Ryhmämuoto Päiväkoti Koulu Muu  
Erillinen 43 20 3  
Yhdistetty 31 3  
Yhteensä 74 23 3 100 
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määritellään lasten ryhmäkokoa aikuisten ja lasten välisenä suhteena siten, että 
päiväkodin kokopäivätoiminnassa jokaista kasvattajaa kohti saa olla enintään 
seitsemän yli kolmevuotiasta lasta. Osapäivätoiminnassa saa olla 13 lastaa kuta-
kin kasvattajaa kohti. Opetusministeriön suosituksen mukaan yhden opettajan 
esiopetusryhmässä saa olla enintään 13 lasta. Jos ryhmässä on toinen koulutettu 
aikuinen, ryhmässä saa olla 20 lasta.  

Ryhmäkokoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että ryhmämuodot ovat 
yhteydessä ryhmäkokoon. Koulun yhdistetyssä ryhmässä oli eniten (61 %) 1–13 
lasta. Myös koulun erillisessä ryhmässä oli eniten (43 %) 1–13 lasta, mutta lähes 
yhtä monessa (42 %) ryhmässä oli 14–20 lasta. Päiväkotiryhmissä oli useimmi-
ten yli 14 lasta riippumatta siitä, oliko kyse erillisestä ryhmästä vai muuhun var-
haiskasvatukseen yhdistetystä ryhmästä. Päiväkodin yhdistetyistä ryhmistä 61 
prosenttia oli sellaisia, joissa oli yli 20 lasta, ja päiväkodin erillisistä ryhmistä 47 
prosentissa oli 14–20 lasta ja 29 prosentissa 1–13 lasta.  

Lapsikohtaisen aineiston mukaan lasten valmiudet todettiin keskimäärin par-
haimmiksi niissä ryhmissä, joissa oli yli 13 esiopetusikäistä (F[4313,2] = 7.34, p 
= .001). Ryhmäkohtaisessa aineistossa sen sijaan esiopetusikäisten määrällä ei 
ollut yhteyttä lasten valmiuksiin. 

Lasten matemaattisissa valmiuksissa tapahtuneet muutokset arvioitiin positii-
visemmiksi yli 13 esiopetusikäisen ryhmässä kuin alle 13 esiopetusikäisen ryh-
missä (F[4174,2] = 7.64, p < .001). Ryhmäkohtaisessa aineistossa sen sijaan 
esiopetusikäisten määrällä ei ollut yhteyttä lasten valmiuksissa tapahtuneisiin 
muutoksiin.  

Monitasoanalyysilla voitiin kontrolloida ryhmän vaikutukset. Tällöin esiope-
tusikäisten määrällä ei todettu olevan yhteyttä valmiuksiin ja niiden muutoksiin. 
 
Kuntaryhmä 
Ryhmän sijoittumista alueellisesti erilaiseen ympäristöön tarkasteltiin kuntaryh-
mittäin. Tähän tarkasteluun kuntaryhmistä otettiin mukaan vain kuntaryhmien 
äärimuodot: kaupunkimaiset ja maaseutumaiset kunnat, jotta aineistoa voitiin 
tarkastella myös monitasoanalyysin avulla. Koska perusopetuksen oppimistulos-
ten arvioinneissa eroja oppimistuloksissa on havaittu nimenomaan kaupunkien ja 
maaseutujen välillä, oli tarkoituksenmukaista tarkastella juuri näitä kuntaryhmi-
en äärimuotoja. 

Yksitasoisten analyysimenetelmien mukaan kaupunkimaisten kuntien esiope-
tusryhmissä lasten oppimisvalmiudet arvioitiin keskimäärin paremmiksi kuin 
maaseutumaisten kuntien esiopetusryhmissä. Kielellisissä, matemaattisissa, ym-
päristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvissä sekä taiteellisessa ilmaisussa val-
miudet arvioitiin kaupunkimaisissa kunnissa maaseutumaisia kuntia systemaatti-
sesti hieman paremmiksi. Erot eivät kuitenkaan olleet merkittäviä. Taulukoissa 
14. ja 15. on esitetty vain ne valmiuden osa-alueet, joissa todettiin tilastollisia 
eroja aluetekijöiden suhteen. Taulukkojen tulokset perustuvat lapsikohtaiseen 
aineistoon. Ryhmäkohtaisessa aineistossa tulokset olivat hyvin samansuuntaiset. 
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Taulukko 14. Kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien keskimääräiset op-
pimisvalmiudet (lapsikohtainen aineisto). 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 

Valmiudet kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu merkitsevyys 

Kieli 2433 1174 4.2 4.1 0.73 0.74 ** 
Matematiikka 2424 1174 4.1 4.0 0.79 0.78 ** 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 2441 1179 3.9 3.8 0.65 0.65 ** 
Taiteellinen ilmaisu 2439 1176 3.9 3.8 0.78 0.76 ** 
Valmiudet yhteensä 2443 1181 4.1 4.0 0.58 0.58 ** 

***p < .001; **p < .01 
 
Lapsikohtaisen aineiston mukaan myös lasten valmiuksissa tapahtuneissa 

muutoksissa havaittiin eroa kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien välillä. 
Muutokset päinvastoin kuin oppimisvalmiudet arvioitiin systemaattisesti pa-
remmiksi maaseutumaisissa kunnissa. Ryhmäkohtaisessa aineistossa lasten val-
miuksissa tapahtuneissa muutoksissa ei ollut eroa kaupunkimaisten ja maaseu-
tumaisten kuntien välillä. Kuten taulukosta 15. voidaan todeta lapsikohtaisesta 
aineistosta saadut keskiarvojen erot eivät olleet kovin merkittäviä. 
 
 
Taulukko 15. Kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien keskimääräisten op-
pimisvalmiuksien muutokset esiopetusvuoden aikana (lapsikohtainen aineisto). 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 
Muutokset kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu merkitsevyys 
Kieli 2369 1154 4.0 4.0 0.48 0.46 *** 
Matematiikka 2357 1153 3.9 4.0 0.48 0.43 ** 
Motoriikka ja terveys 2361 1155 3.8 3.9 0.48 0.45 *** 
Ympäristö, luonto ja kulttuuri 2366 1159 3.7 3.8 0.43 0.42 *** 
Sosiaalisuus 2362 1154 3.7 3.8 0.49 0.46 *** 
Taiteellinen ilmaisu 2365 1155 3.7 3.8 0.49 0.46 *** 
Opiskelutaidot 2379 1163 3.7 3.8 0.47 0.46 *** 
Muutokset yhteensä 2392 1170 3.8 3.9 0.39 0.38 *** 

***p < .001; **p < .01 
 
Kun monitasoanalyysin avulla vakioitiin lapsikohtaiset muuttujat sekä ryh-

märakenteeseen liittyvät muuttujat, voitiin todeta, että kuntaryhmällä ei ollut yh-
teyttä lasten valmiuksiin tai niissä tapahtuneisiin muutoksiin eli lasten valmiudet 
ja niissä tapahtuneet muutokset arvioitiin yhtä hyviksi kaupunki- ja maaseutu-
maisissa kunnissa. 

 
Ryhmän opetuskieli 
Esiopetusryhmän opetuskielellä ei todettu olevan yhteyttä lasten valmiuksiin tai 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin esiopetusvuoden aikana. Eroja ei esiintynyt yk-
sitasoisissa malleissa eikä monitasoanalyysissa. 
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6.1.2.2 Didaktisen oppimisympäristön yhteys lasten oppimisvalmiuksiin ja 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin 

Didaktiseksi oppimisympäristöksi nimettiin faktorianalyysin avulla saatuja opet-
tajien käyttämiä työtapoja. Työtavoissa oli löydettävissä faktoroinnin avulla ns. 
konstruktivistinen toimintamalli, leikki, tietokoneopetus sekä opettajajohtoinen 
toiminta ja ryhmätyöskentely. Konstruktivistiseksi toimintamalliksi nimetty työ-
tapa sisälsi konkreettisia kokeiluja, tutkimista, ongelmanratkaisua sekä lasten 
itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien avulla. Työtapana leikki sisälsi sääntö-, 
rooli- ja liikuntaleikkejä sekä vapaata leikkiä. 

Opettajan käyttämillä työtavoilla ei havaittu olevan yhteyttä lasten valmiuk-
siin millään käytetyllä analyysimenetelmällä. 

Työtavoilla osoittautui kuitenkin olevan yhteyttä valmiuksissa tapahtuneisiin 
muutoksiin. Opettajat, jotka käyttivät opetuksessaan konkreettisia kokeiluja ja 
tutkimista, ongelmanratkaisua, lasten itsenäistä työskentelyä kehitystason mu-
kaisten oppimistehtävien avulla, arvioivat muutokset suuremmiksi kuin ne opet-
tajat, jotka eivät käyttäneet tällaisia työtapoja (lapsikohtainen aineisto: r = 
0.185, p < .001; ryhmäkohtainen aineisto: r = 0.176, p = .001). Samoin myös 
leikinomainen työskentely, riippumatta leikin muodosta, oli yhteydessä positiivi-
siin muutoksiin (lapsikohtainen aineisto: r = 0.176, p < .001; ryhmäkohtainen 
aineisto: r = 0. 180, p = .001; monitasoanalyysi: t[302] = 2.63, p = .009). Mo-
nitasoanalyysin mukaan vain leikinomainen työskentely, riippumatta leikin 
muodosta, oli yhteydessä positiivisiin muutoksiin (t[302] = 2.63, p = .009). Yk-
sitasoisessa analyysissa edellä mainitut työtavat selittivät valmiuksissa tapahtu-
neista positiivisista muutoksista kuitenkin ainoastaan kolme prosenttia.  

Yksitasoisessa analyysissa todettiin, että opettajajohtoisuus ja ryhmä- ja pari-
työskentely olivat yhteydessä lasten valmiuksiin ja niiden muutoksiin. Opettaja-
johtoista työskentelyä enemmän käyttävien opettajien ryhmissä lasten valmiuk-
sissa tapahtuneet muutokset arvioitiin suuremmiksi kaikilla osa-alueilla (t[2519] 
= -6.02, p < .001). Opettajat, jotka ilmoittivat, että heidän ryhmissään lapset 
työskentelivät pareittain tai pienryhmissä, arvioivat sekä lasten valmiudet pa-
remmiksi (t[3039] = -3.69, p < .001) että valmiuksissa tapahtuneet muutokset 
suuremmiksi (t[3011] = -6.16, p < .001). Kun monitasomallilla kontrolloitiin 
ryhmän vaikutus, yksilö- ja ryhmärakennemuuttujien vakioimisen jälkeen ei 
opettajajohtoisen työtavan ja ryhmä- ja parityöskentelyn enää havaittu olevan 
yhteydessä lasten valmiuksiin eikä valmiuksien muutoksiin. 

6.1.2.3 Pedagogisen oppimisympäristön yhteys lasten oppimisvalmiuksiin ja 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin 

Pedagogiseksi oppimisympäristöksi nimettiin faktorianalyysin avulla saatuja 
opettajan käytäntöjä lapsen arviointitoiminnassa, toiminnan suunnittelua, opetus-
suunnitelman merkitystä opettajan omalle työlle sekä perusopetuksen ja varhais-
kasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. 
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Opettajan arviointikäytännöillä ja arvioilla lasten valmiuksien muutoksista 
havaittiin olevan yhteyttä (lapsikohtainen aineisto: r = 0.163, p < .001; ryhmä-
kohtainen aineisto: r = 0.178, p = .001). Mitä enemmän opettaja käytti erilaisia 
arviointimenetelmiä, sen positiivisemmaksi hän arvioi lasten valmiuksien kehit-
tymisen. Arviointitoiminta käsitti lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymisen 
arviointia, keskustelua lapsen kanssa tämän edistymisestä, lasten vuorovaikutus-
suhteiden kehittymisen seuraamista, heidän havainnoimistaan sekä keskustelua 
lasten kanssa. Monitasoanalyysin mukaan opettajan arviointikäytännöillä ei ha-
vaittu olevan yhteyttä lasten valmiuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Yhteys arviointikäytäntöjen ja arvioiden välillä ei kuitenkaan ollut merkittä-
vä, vaikka yhteys olikin tilastollisesti merkitsevä. Opettajan arviointitoiminta 
selitti valmiuksien muutoksien vaihtelusta vain kolme prosenttia. 

Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö näytti olevan yhteydessä lasten val-
miuksien ja niissä tapahtuneiden muutosten arviointiin. Ne opettajat, jotka teki-
vät paljon yhteistyötä perusopetuksen kanssa, kuten keskustelivat lapsesta tämän 
siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, pitivät yhteisiä suunnittelu- ja neuvot-
telutilaisuuksia ja järjestivät yhteistä koulutusta, arvioivat lasten valmiuksissa 
tapahtuneet muutokset suuremmiksi kuin muut (lapsikohtainen aineisto: r = 
0.205, p < .001; ryhmäkohtainen aineisto: r = 0.226, p < .001). Selitysosuus oli 
kuitenkin vain neljä prosenttia ja monitasoanalyysinkaan avulla vastaavaa tulosta 
ei saatu. 

Yksitasoisten analyysimenetelmien perusteella voitiin todeta, että muilla pe-
dagogisilla tekijöillä ei havaittu olevan yhteyksiä lasten valmiuksiin ja niissä ta-
pahtuneisiin muutoksiin. Monitasoanalyysin avulla sen sijaan havaittiin, että 
opettajan suunnittelutoiminta oli yhteydessä siihen, miten hän arvioi lasten val-
miuksissa tapahtuneita muutoksia (t[297] = -2.70, p = .008). Toiminnan suunnit-
teluun kuului siihen käytetty aika, lasten mukana olo suunnittelussa, työyhteisön 
aktiivisuus kasvatusperiaatteiden keskustelussa, toiminnan arvioinnissa sekä ar-
vioinnin tulosten hyödyntämisessä. Tulosten mukaan opettaja arvioi muutoksia 
vähemmän positiivisiksi silloin, kun hän kuului sellaiseen työyhteisöön, joka oli 
aktiivinen toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Tällöin opettaja arvioi kriitti-
semmin lasten valmiuksissa tapahtuneita muutoksia. 

Käytetyssä mallissa oli vakioitu yksilötason muuttujat sekä ryhmärakenne-
muuttujat ja didaktiset muuttujat. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta ryhmära-
kenteesta opettajan työyhteisön aktiivisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioin-
nissa voidaan sanoa olevan yhteydessä opettajan antamiin arviointeihin lasten 
kehittymisestä. 

6.1.2.4 Sosiaalisen oppimisympäristön yhteys lasten oppimisvalmiuksiin ja 
niissä tapahtuneisiin muutoksiin 

Sosiaalisen oppimisympäristön muodostivat tässä tutkimuksessa faktorianalyysin 
avulla nimetyt yleinen esiopetuksen ilmapiiri ja vuorovaikutus sekä vanhempien 
kanssa tehtävä yhteistyö. Ilmapiiri kuvasti pääasiassa esiopetuksen työyhteisön 
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viihtymistä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Vanhempien yhteistyö kattoi van-
hemmille tiedottamisen, vanhempien osallistumisen sekä keskustelut vanhempi-
en kanssa. Tulokset perustuvat opettajien antamiin arvioihin. 

Ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin ei todettu olevan yhteydessä lasten 
valmiuksiin tai niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Ryhmäkohtaisen aineiston ana-
lyysin mukaan havaittiin vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön yhteys lasten 
valmiuksiin (r = 0.167, p = .002). Lapsikohtaisen aineiston analyysin mukaan 
sen sijaan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö oli yhteydessä valmiuksissa ta-
pahtuneisiin muutoksiin (r = 0.137, p < .001). Monitasomallin avulla yhteyttä 
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ja lasten valmiuksien tai niiden muutos-
ten välillä ei todettu. 

6.1.2.5 Fyysisen ympäristön yhteys lasten oppimisvalmiuksiin ja niissä 
tapahtuneisiin muutoksiin 

Fyysisenä ympäristönä käsiteltiin esiopetuksessa käytössä olevia sisä- ja ulkoti-
loja. Esiopetuksessa käytettyjä sisä- ja ulkotiloja tarkasteltiin sen mukaan, kuinka 
hyvin tilat mahdollistivat monipuolisen toiminnan, levon ja rauhan, turvallisen 
liikkumisen sekä erilaisten materiaalien ja välineiden käytön. Lisäksi tiloja tar-
kasteltiin niiden viihtyisyyden perusteella. Aineistojen perusteella voitiin todeta, 
että esiopetuksen käytössä olleilla sisä- ja ulkotiloilla ei ollut yhteyttä lasten 
valmiuksiin eikä niiden muutoksiin.  

Tämä voi kertoa siitä, että esiopetusryhmillä oli käytössään toiminnalle riittä-
vän hyvät tilat tai siitä, että lasten valmiudet ja niiden kehittyminen eivät ole 
riippuvaisia siitä, minkälaisissa tiloissa toimitaan. 

6.1.2.6 Oppimisympäristö selittäjänä lasten valmiuksissa ja valmiuksien 
muutoksissa 

Oppimisympäristöjen selitysosuutta lasten valmiuksiin ja niissä tapahtuneisiin 
muutoksiin tarkasteltiin monitasomalleilla. Kaiken kaikkiaan analysoitiin kuusi 
erilaista mallia, joilla tutkittiin lasten valmiuksien ja niiden muutosten vaihtelua 
ryhmien ja yksiköiden välillä. Ensimmäisessä mallissa otettiin mukaan yksilöta-
son tekijät, toiseen malliin lisäksi ryhmärakenteeseen liittyvät muuttujat. Seuraa-
vaksi lisättiin malliin didaktiseen ympäristöön liittyvät muuttujat. Neljänteen 
malliin lisättiin pedagogiseen ympäristöön liittyvät muuttujat, seuraavaksi otet-
tiin mukaan sosiaalisen ympäristön muuttujat ja lopuksi vielä fyysisen ympäris-
tön tiloja koskevat muuttujat.  

Lasten valmiuksien kokonaisvaihtelusta 28 prosenttia johtui ryhmien välises-
tä vaihtelusta. Täydellisin malli, jossa olivat mukana kaikki lasta ja oppimisym-
päristöä kuvaavat muuttujat, selitti 23 prosenttia ryhmien välisestä valmiuksien 
vaihtelusta, ja yksilöjen välisestä vaihtelusta 27 prosenttia. Valmiuksien muutok-
sissa vastaavasti muutosten kokonaisvaihtelusta jopa 62 prosenttia johtui ryhmi-
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en välisestä vaihtelusta. Täydellisin eli kaikki lasta ja oppimisympäristöä kuvaa-
vat muuttujat sisältävä malli selitti ryhmien välisestä muutoksien vaihtelusta 20 
prosenttia ja yksilöjen välisestä vaihtelusta vain 9 prosenttia.  

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että lasten valmiuksissa oli havaittavissa 
yksilöjen eroja, jotka 27 prosenttisesti pystyttiin selittämään mallissa mukana 
olleilla yksilömuuttujilla. Yksilöjen välisten eli ryhmien sisäisen vaihtelun seli-
tysosuus ei noussut edettäessä monimutkaisempiin malleihin. Ryhmien välisestä 
vaihtelusta yksilömuuttujat selittivät 15 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että ryh-
mät olivat erilaisia yksilömuuttujienkin suhteen: eri kieli- ja kulttuuritaustaisia 
oli enemmän joissain ryhmissä, samoin erityistä tukea tarvitsevia. Kuudes malli, 
jossa olivat mukana siis kaikki valitut taustamuuttujat, selitti 23 prosenttia ryh-
mien välisestä vaihtelusta. Valmiuksien muutoksissa esiintyi paljon vähemmän 
yksilöjen välistä vaihtelua. Arviot lasten valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa 
olivat siis paljon riippuvaisia ryhmästä.  

Vertailun vuoksi todettakoon, että kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa suo-
malaisten oppilaiden välisestä vaihtelusta vain kuusi prosenttia johtui koulujen 
välisestä vaihtelusta, mikä on kansainvälisesti verrattuna huomattavan pientä, 
esimerkiksi Saksassa lähes 50 prosenttia oppilaiden välisestä vaihtelusta on ha-
vaittu johtuvan koulujen välisestä vaihtelusta (ks. Malin 2005).  

6.1.3 Miten esiopetuksen tavoitteet toteutuvat vanhempien 
näkökulmasta? 

Vanhempien kannalta esiopetuksen vaikuttavuus määriteltiin edellä esiopetuksen 
palvelukyvyksi. Tässä tutkimuksessa palvelukykyä arvioitiin sen mukaan, kuinka 
tyytyväisiä vanhemmat olivat esiopetukseen. Tyytyväisyyden mittarina käytettiin 
vanhempien esiopetuksesta antamaa arvosanaa. Arvosana ilmoitettiin kouluarvo-
sana-asteikolla 4–10. Keskimääräiseksi arvosanaksi vanhemmat antoivat hyvän 
(ka. = 8.7, kh. = 0.86). 

Arvosanan lisäksi vanhemmilta saatiin vastaukset esiopetuksen järjestämi-
seen, toimintaan ja laatuun liittyvistä tekijöistä. Vanhempien käsityksiä eri aihe-
alueilta mitattiin 1–5 -portaisella asteikolla, jossa 1 = ei ollenkaan, erittäin huo-
no, 2 = vähän, huono, 3 = jonkin verran, kohtalainen, 4 = paljon, hyvä, 5 = erit-
täin paljon, erittäin hyvä. Vastauksista muodostettiin faktorianalyysiin perustuen 
faktorimalli, jossa saatiin viisi faktoria kuvaamaan vanhempien käsityksiä:  

1) lapsen yksilöllisyyden huomioiminen,  
2) lapsen viihtyminen esiopetuksessa, 
3) tiedon saanti esiopetuksesta 
4) oppimisympäristö sekä 
5) vanhempien osallistumismahdollisuudet (ks. Luku 5.5).  

Lapsen viihtyminen esiopetuksessa sai parhaan arvion. Vanhemmat kokivat, 
että heidän lapsensa viihtyivät hyvin esiopetuksessa (ka. = 4.2, kh. =  0.54). Toi-
saalta vanhemmat arvioivat, että heillä oli vain jonkin verran mahdollisuuksia 
osallistua esiopetustoimintaan, suunnitteluun ja arviointiin (ka. =  2.6, kh. = 
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0.87). (Ks. Taulukko 16.). Vanhempien käsityksiä esiopetuksesta tutkittiin sekä 
yksilökohtaisen että ryhmäkohtaisen aineiston perusteella.  

Lisäksi tuloksia tarkasteltiin monitasomallinnuksen avulla käyttäen erilaisia 
taustamuuttujia sisältäviä malleja. Monitasoanalyysissa vanhempien tyytyväi-
syyttä kuvaavan arvosanan 0-mallin mukaan arvosanan vaihtelusta 14 prosenttia 
voitiin selittää ryhmien välisellä vaihtelulla.  

 
 

Taulukko 16. Vanhempien käsitykset esiopetuksen eri aihealueilta sekä tyytyväi-
syys esiopetukseen. 

 
Vanhempien N Keskiarvo Keskihajonta 
Tiedon saanti 3709 3.9 0.73 
Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen 3710 4.1 0.62 
Osallistumismahdollisuudet 3699 2.6 0.87 
Lapsen oppimisympäristö 3703 3.9 0.66 
Lapsen viihtyminen 3710 4.2 0.54 
Arvosana 3635 8.7 0.86 
 

Vanhempien näkemystä esiopetuksesta analysoitiin suhteessa heidän mielipi-
teisiinsä eri aihealueilta. Vanhempien tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden ra-
kennetta tutkittiin regressioanalyysin avulla. Tuloksena saatiin tyytyväisyyttä 
kuvaava malli, jonka selitysaste oli 54 prosenttia. Malli sopi aineistoon hyvin 
(F[3618,5] = 840.97, p < .001). 

Vanhempien tyytyväisyys ja tyytymättömyys esiopetukseen oli yhteydessä 
useaan eri tekijään. Eniten vanhempien tyytyväisyyteen vaikutti lapsen yksilölli-
syyden huomioiminen (β = 0.507, p < .001). Toiseksi vahvin selittäjä oli lapsen 
viihtyminen esiopetuksessa (β = 0.323, p < .001). Tiedon saanti esiopetuksesta 
(β = 0.201, p < .001) ja esiopetus oppimisympäristönä (β = 0.166, p < .001) oli-
vat kohtalaisia selittäjiä. Vähiten tyytyväisyyteen vaikuttivat vanhempien osallis-
tumismahdollisuudet (β = 0.040, p = .004), vaikkakin tilastollisesti merkitseväs-
ti.  

Monitasomallinnuksen avulla vakioitiin ryhmän vaikutukset, jolloin voitiin 
ottaa huomioon aineiston hierarkkinen luonne. Kun monitasomallinnuksen avul-
la tutkittiin vanhempien antamaa arvosanaa selittäviä tekijöitä, päädyttiin melko 
samanlaiseen malliin kuin ilman monitasomallinnustakin. Eniten vanhempien 
tyytyväisyyttä selitti lapsen yksilöllisyyden huomioiminen (β = 0.528), p < 
.001). Samoin toiseksi vahvin selittäjä oli lapsen viihtyminen (β = 0.292, p < 
.001). Tiedon saanti lisäsi vanhempien tyytyväisyyttä kohtalaisesti (β = 0.183, p 
< .001), samoin kuin toimiva esiopetuksen oppimisympäristö (β = 0.162, p < 
.001). Vanhempien osallistumismahdollisuudet selittivät vain heikosti arvosanaa 
(β = 0.048, p = .008). Malli selitti ryhmien välisestä vaihtelusta 82 prosenttia ja 
yksilöjenkin välisestä vaihtelusta 49 prosenttia. 
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6.1.3.1 Yksilöryhmien eroja käsityksissä esiopetuksen palvelukyvystä 

Vanhemmilla voidaan sanoa olevan oikeus vaatia tasa-arvoa esiopetuksessa, kun 
kyse on yhteiskunnan heidän lapselleen tarjoamasta palvelusta. Tasa-arvon toteu-
tumista tarkastellaan yksilötason muuttujien avulla: minkälaiset ovat vanhempien 
käsitykset silloin, kun heidän esiopetusta saava lapsensa on poika tai tyttö ja sil-
loin, kun heidän lapsensa on erityistä tukea tarvitseva tai eri kieli- ja kulttuuri-
ryhmään kuuluva. 

Vanhemmat antoivat yhtä hyvän arvosanan tyttärensä ja poikansa esiopetuk-
selle. Kuitenkin vanhemmat arvioivat tyttärensä viihtyvän esiopetuksessa hieman 
paremmin kuin poikansa (t[3708] = -3.24, p = .001). Tyttöjen viihtyminen sai 
asteikolla 1–5 arvon 4.2 (kh. = 0.52), poikien 4.1 (kh. = 0.55). Ero ei ole kuiten-
kaan merkittävä, eivätkä vanhempien arviot lastensa viihtymisestä poikenneet 
sen jälkeen, kun ryhmän osuus oli vakioitu monitasoanalyysilla.  

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmat saivat mielestään hieman vä-
hemmän tietoa (ka. = 3.8, kh. = 0.73) esiopetuksesta kuin muut vanhemmat (ka. 
= 3.9, kh. = 0.72) (t[3610] = 2.66, p = .008). Erityislapset viihtyivät esiopetuk-
sessa huonommin (ka. = 3.9, kh. = 0.58) kuin muut lapset (ka. = 4.2, kh. = 0.53) 
(t[3610] = 9.05, p < .001). Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat 
antoivat huonomman yleisarvosanan esiopetuksesta kuin muut vanhemmat 
(t[3536] = 5.19, p < .001). Erityislasten vanhempien antama arvosana oli 8.4 
(kh. = 0.86), kun muilla arvosana oli 8.7 (kh. = 0.85). Ryhmän vakioimisen jäl-
keenkin tulokset pysyivät samanlaisina (t[3200] = -4.30, p < .001). 

Eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien lasten vanhempien arviot eivät eron-
neet muiden lasten vanhempien arvioista. 

Ne vanhemmat, joiden lapset olivat olleet päivähoidossa ennen esikouluikää, 
antoivat hieman heikommat arvosanat (ka. = 8.6, kh. = 0.86) esiopetuksesta kuin 
muut (ka. = 8.8, kh. = 0.84) (t[3590] = 3.02, p = .003). Myös ryhmän vakioimi-
sen jälkeen monitasoanalyysin tulokset pysyivät samansuuntaisina (t[3200] = -
3.20, p = .001). 

 

6.1.4 Minkälainen oppimisympäristö tukee tavoitteiden 
saavuttamista vanhempien näkökulmasta? 

Seuraavassa tarkastellaan vastaavasti kuin yhteiskunnan näkökulmasta katsot-
tunakin niitä oppimisympäristön tekijöitä, joilla on yhteyttä vanhempien kannalta 
esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Oppimisympäristöinä on tutkittu ryh-
märakennetta sekä faktoroinnin avulla nimettyjä didaktista, pedagogista, sosiaa-
lista ja fyysistä oppimisympäristöä. Lopuksi selvitetään, kuinka paljon oppi-
misympäristö selittää vanhempien tyytyväisyyttä esiopetukseen. 
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6.1.4.1 Ryhmärakenteen yhteys vanhempien tyytyväisyyteen 

Esiopetusta voidaan järjestää erilaisissa kokoonpanoissa. Ryhmärakennetta tar-
kasteltiin ryhmämuodon, koon ja ikärakenteen osalta. Näiden lisäksi ryhmära-
kennetta kuvaamaan otettiin ryhmän taustatekijöiksi opetuskieli sekä kuntaryh-
mä. 

 
Ryhmämuoto 
Lapsikohtaisessa aineistossa vanhempien antamissa arvosanoissa ei havaittu 
ryhmämuodoittain eroja. Ryhmäkohtaisessa aineistossa kuitenkin todettiin, että 
vanhemmat antoivat esiopetuksesta paremmat arvosanat silloin, kun heidän lap-
sensa oli päiväkodin tai koulun erillisessä esiopetusryhmässä (ka. = 8.7, päiväko-
ti: kh. = 0.39; koulu kh. = 0.41) ja heikommat silloin, kun lapsi oli koulun yhdis-
tetyssä ryhmässä (ka. = 8.3, kh. = 0.80) (F[334,3] = 5.23, p = .001). Kun ryh-
män vaikutus vakioitiin monitasoanalyysin avulla, arvosanoissa ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevää eroa ryhmämuodon suhteen. 

Vanhemmat, joiden lapselle annettiin esiopetusta päiväkodin erillisessä ryh-
mässä, arvioivat saaneensa enemmän tietoa toiminnasta ja tavoitteista (ka. = 4.0, 
kh. = 0.70) kuin vanhemmat, joiden lapsille annettiin esiopetusta koulussa (eril-
linen: ka. = 3.8, kh. = 0.76; yhdistetty: ka. = 3.7, kh. = 0.92) (F[3571,3] = 9.13, 
p < .001). Ryhmäkohtaisen aineiston mukaan vanhempien mielipiteissä havait-
tiin eroa vain koulun yhdistetyssä ryhmässä (ka. = 3.6, kh. = 0.78; muut ka. = 
3.9–4.0, kh. = 0.31–0.40) (F[334,3] = 7.17, p < .001). Ryhmän vakioimisen jäl-
keen monitasoanalyysin avulla erillisissä ja yhdistetyissä ryhmissä olleiden las-
ten vanhempien mielipiteet eivät poikenneet toisistaan.  

Vanhemmat arvioivat lapsensa saavan enemmän yksilöllistä huomiota päivä-
kodin muuhun varhaiskasvatukseen yhdistetyssä ryhmässä (ka. = 4.2, kh. = 0.60) 
kuin koulun erillisessä ryhmässä (ka. = 4.1, kh. = 0.65) (F[3572,3] = 5.15, p = 
.001). Ryhmäkohtaisen aineiston mukaan ei vastaavaa tulosta saatu ja kun ryh-
män vaikutus vakioitiin monitasomallinnuksella, ryhmämuotojen välillä ei ha-
vaittu olevan eroa. 

Vanhempien mielestä toimivimmat ja turvallisimmat tilat olivat muuhun var-
haiskasvatukseen yhdistetyissä päiväkotiryhmissä. Toisaalta myös päiväkodin 
erillisessä ryhmässä tilat toimivat vanhempien mukaan paremmin kuin koulussa. 
(lapsikohtainen aineisto: F[3565,3] = 30.08, p < .001; ryhmäkohtainen aineisto: 
F[334,3] = 10.81, p < .001). Kun ryhmän vaikutus vakioitiin, ilmeni, että tilat 
olivat vanhempien mielestä toimivimmat ryhmissä, joissa toiminta oli kokopäi-
väistä (t[310] = 2.69, p = .008). Niin kuin jo edellä on todettu, kokopäivätoimin-
taa toteutetaan pääasiassa päiväkodin yhdistetyissä ja erillisissä ryhmissä. Tässä-
kin tulee esille taustamuuttujien voimakas yhdysvaikutus. 

 
Ryhmän ikärakenne 
Vanhemmat antoivat hieman paremman yleisarvosanan lapsensa esiopetuksesta 
silloin, kun nuorin esiopetusryhmässä oli kuusivuotias (F[3621,2] = 4.80, p = 
.008). Esiopetukselle annettu arvosana näissä ryhmissä oli keskimäärin 8.7 (kh. 
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= 0.84), kun se muissa ryhmissä oli 8.6 (nuorin ≤ 3v: kh. = 0.93; nuorin 4–5 –v. 
kh. = 0.85). Ryhmäkohtaisessa aineistossa vanhempien arvosanat eivät poiken-
neet toisistaan ryhmän ikärakenteen perusteella, eikä myöskään monitasomallin-
nuksella ryhmän vaikutuksen vakioimisen jälkeen. 

Kun esiopetusta annettiin ryhmässä, jossa nuorin lapsista oli kolmevuotias tai 
nuorempi, vanhemmat arvioivat ympäristön toimivammaksi ja turvallisemmaksi 
(ka. = 4.0, kh. = 0.64) (F[3695,2] =12.99, p < .001). Tämä ero todettiin vain 
lapsikohtaisessa aineistossa. Ryhmän vaikutuksen vakioimisen jälkeenkään vas-
taavia eroja ei ilmennyt. 
 
Ryhmäkoko 
Tarkasteltaessa esiopetusikäisten määrän yhteyttä vanhempien arvioihin esiope-
tuksesta havaittiin, että vanhempien mielestä lapsen yksilöllisyys otettiin pa-
remmin huomioon alle 13 lapsen ryhmässä kuin 14–20 tai yli 20 lapsen ryhmäs-
sä (1–13 lasta: ka. 4.2, kh. 0.62; 14–20 lasta: ka. 4.2, kh.0.64; > 20 lasta:4.1, kh. 
0.59). Tämä ero havaittiin lapsikohtaisessa aineistossa (F[3695,2] = 11.49, p < 
.001) ja monitasoanalyysin avulla (t[310] = -3.02, p = .003). Toisin sanoen mitä 
enemmän esiopetusikäisiä ryhmässä on, sen vähemmän lapsen yksilöllisyyttä 
koettiin huomioitavan. 

 
Opetuskieli 
Ryhmän opetuskieli saattoi olla suomi tai ruotsi. Ryhmän opetuskielellä ei todet-
tu olevan yhteyttä vanhempien esiopetuksesta antamaansa arvosanaan. 
 
Kuntaryhmä 
Esiopetusryhmän sijoittumista alueellisesti erilaiseen ympäristöön tarkasteltiin 
kuntaryhmittäin. Tässä tutkimuksessa otettiin huomioon kuntaryhmistä kaupun-
kimaiset ja maaseutumaiset kunnat. Vanhempien tyytyväisyyttä tarkasteltiin sen 
mukaan, missä kuntaryhmässä lasten esiopetusta annettiin. Tulosten mukaan 
vanhemmat arvioivat olevansa tyytyväisempiä kaupunkimaisissa kunnissa toimi-
viin esiopetuspaikkoihin kuin maaseutumaisissa kunnissa toimiviin. Taulukossa 
18. on esitetty vanhempien arviot esiopetuksen toiminnasta lapsikohtaisen aineis-
ton perusteella. Ryhmäkohtaisessa aineistossa saatiin hyvin samankaltaiset tu-
lokset. 
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Taulukko 17. Vanhempien käsitykset esiopetuksesta kuntaryhmittäin (lapsikoh-
tainen aineisto). 

 
 N Keskiarvo Keskihajonta Erojen 

Vanhempien käsitykset kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu kaupunki maaseutu merkitsevyys 

Tiedon saanti 2054 1050 4.0 3.8 0.70 0.78 *** 
Lapsen yksilöllisyyden  
huomioiminen 2055 1050 4.2 4.0 0.59 0.65 *** 
Osallistumismahdollisuudet 2050 1046 2.7 2.3 0.85 0.86 *** 
Lapsen oppimisympäristö 2051 1047 4.0 3.8 0.63 0.69 *** 
Lapsen viihtyminen 2055 1050 4.2 4.1 0.54 0.54 *** 
Arvosana 2008 1032 8.7 8.5 0.84 0.87 *** 

***p < .001; **p < .01  
 
Vanhemmat antoivat paremman arvosanan kaupunkimaisten kuntien esiope-

tuksesta (ka. = 8.7, kh. = 0.84) kuin maaseutumaisten kuntien (ka. =  8.5, kh. = 
0.87). Myös ryhmän vaikutuksen vakioimisen jälkeen ero kaupunkimaisten kun-
tien ja maaseutumaisten kuntien välillä säilyi (t[309]) = 3.76, p < .001). 

6.1.4.2 Didaktisen oppimisympäristön yhteys vanhempien tyytyväisyyteen 

Nimitystä didaktinen oppimisympäristö käytetään tässä tutkimuksessa opettajan 
käyttämistä työtavoista. Niistä opettajajohtoisen ja ryhmä- ja parityöskentelyn 
todettiin olevan yhteydessä ryhmämuotoon, joten siltä osin tarkastelu palautuu 
ryhmämuotojen vertailuun (ks. Luku 6.1.4.1). 

6.1.4.3 Pedagogisen oppimisympäristön yhteys vanhempien tyytyväisyyteen 

Pedagogiseksi oppimisympäristöksi nimettiin tässä tutkimuksessa opettajan arvi-
ointikäytännöt, toiminnan suunnittelu, opetussuunnitelman merkitys ja käyttö 
sekä yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. 

Yksitasoisessa ryhmäkohtaisessa aineistossa opettajan kokemalla opetus-
suunnitelman merkityksellä ja käytöllä oli yhteys vanhempien antamaan arvosa-
naan (r = 0.245). Samoin myös opettajan käsitys omasta panostuksestaan lapsen 
arviointitoimintaan (jatkuva kasvun ja oppimisen arviointi ja seuranta, keskustelu 
lapsen kanssa tämän edistymisestä sekä kiinnostuksen kohteista) korreloi kohta-
laisesti vanhempien antamaan arvosanaan (r = 0.201). Monitasoanalyysilla ryh-
män vaikutuksen vakioinnin jälkeen voitiin kuitenkin todeta, että vanhempien 
tyytyväisyys ei ollut riippuvainen pedagogisesta oppimisympäristöstä. 

Koska yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on riippuvai-
nen siitä, missä esiopetusta järjestetään (yhteistyö perusopetuksen kanssa aktiivi-
sempaa koulun yhdistetyssä ryhmässä (F[331,3]) = 51.76, p < .001) ja yhteistyö 
varhaiskasvatuksen kanssa aktiivisempaa päiväkodin yhdistetyssä ryhmässä 
(F[332,3]) = 64.76, p < .001), yhteyksien tarkastelu tältä osin ei ole mielekästä 
vaan tarkastelu palaa aikaisempaan ryhmämuotojen erojen vertailuun. Lisäksi 
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voidaan todeta, että yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa korreloi vanhempien 
kokeman lapsen yksilöllisyyden huomioimiseen (r = 0.223), vanhempien tiedon-
saantiin (r = 0.219), osallistumismahdollisuuksiin (r = 0.276) sekä ympäristöön 
(r = 0.311). Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa tarkoittaa käytännössä sitä, että 
esiopetus toimii varhaiskasvatuksen kanssa myös fyysisesti läheisessä yhteydes-
sä eli esiopetuspaikkana on päiväkoti. 

6.1.4.4 Vanhempien ja opettajien käsitykset esiopetuksen sosiaalisesta 
oppimisympäristöstä  

Sosiaalisen oppimisympäristön määriteltiin muodostuvan ilmapiiristä ja vuoro-
vaikutuksesta sekä yhteistyöstä vanhempien kanssa. Opettajan arvioima työyh-
teisön ilmapiiri ja vuorovaikutus eivät korreloineet vanhempien tyytyväisyys-
muuttujiin. Sen sijaan vanhempien ja esiopetuksen välisestä yhteistyöstä van-
hemmilla ja opettajilla oli samansuuntaiset käsitykset. Vanhemmat ja opettajat 
olivat kohtalaisen samanmielisiä esiopetuksessa käytävästä tiedonvaihdosta: 
vanhempien ja opettajien käsitykset vanhempien saamasta tiedon määrästä korre-
loivat heikohkosti (r = 0.134), mutta tilastollisesti merkitsevästi. Samoin myös 
vanhempien ja opettajien käsitykset osallistumismahdollisuudesta esiopetuksen 
toimintaan ja suunnitteluun sekä arviointiin korreloivat heikohkosti (r = 0.159), 
mutta tilastollisesti merkitsevästi. Ryhmäkohtaisessa aineistossa opettajien arvi-
oima vanhempien osallistuminen ja vanhempien kokema osallistumismahdolli-
suus korreloivat kohtalaisesti (r = 0.312). Myös opettajien arvio vanhemmille 
annettavan tiedon laajuudesta ja jatkuvuudesta ja vanhempien oma käsitys asias-
ta korreloivat kohtalaisesti (r = 0.283).  

Tulosten mukaan vanhempien ja opettajien mielipiteet kävivät yksiin, kun 
kyse on vanhempien ja esiopetuksen välisestä yhteistyöstä. Jo aikaisemmin on 
todettu, että vanhemmat ovat tyytyväisiä saamaansa tietoon esiopetuksen toimin-
nasta ja että vanhemmat kokevat osallistumismahdollisuutensa kohtalaisiksi. 

6.1.4.5 Vanhempien ja opettajien käsitykset esiopetuksen fyysisestä 
oppimisympäristöstä 

Vanhemmilta ja opettajilta kysyttiin esiopetuksen tilojen toimivuudesta esiope-
tukseen. Edellä todetun mukaisesti vanhempien tyytyväisyys muodostui myös 
esiopetuksen ympäristöstä. Vanhempien ja opettajien käsitykset olivat kohtalai-
sen samansuuntaiset esiopetuksen ympäristön toimivuudesta (lapsikohtainen ai-
neisto: r = 0.239; ryhmäkohtainen aineisto: r = 0.384). Sekä opettajat että van-
hemmat kokivat esiopetuksen käytössä olevat tilat toimiviksi ja turvallisiksi (ka. 
= 3.9, vanhemmat: kh. = 0.66; opettajat: kh. = 0.64). 
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6.1.4.6 Oppimisympäristö vanhempien tyytyväisyyden selittäjänä  

Vanhempien antaman arvosanan riippuvuutta ryhmästä selvitettiin monitasomal-
linnuksen avulla. Mallinnuksen avulla tarkasteltiin sitä, ajattelevatko vanhemmat 
ryhmän sisällä samankaltaisemmin kuin ryhmän ulkopuolella. 

Monitasomalleja luotiin vastaavasti kuin lapsen valmiuksien ja valmiuksissa 
tapahtuneiden muutosten vaihteluja tutkittaessa. Malleja muodostettiin kuusi si-
ten, että taustamuuttujaryhmiä lisättiin malliin vuorollaan. Ensin otettiin mukaan 
yksilömuuttujat, sitten ryhmärakenteeseen liittyvät muuttujat, seuraavaksi didak-
tisen ympäristön, pedagogisen ympäristön ja sosiaalisen ympäristön muuttujat 
sekä lopuksi fyysisen oppimisympäristön muuttujat.  

Vanhempien arvosanojen vaihtelusta 14 prosenttia voitiin selittää ryhmien 
välisellä vaihtelulla. Täydellisin malli, jossa olivat mukana kaikki lasta ja oppi-
misympäristöä kuvaavat taustamuuttujat, selitti ryhmien välisestä vaihtelusta 34 
prosenttia ja yksilöjen välisestä vaihtelusta ainoastaan kaksi prosenttia. Yksilö-
muuttujat selittivät 10 prosenttia ryhmien välisestä vaihtelusta. Muiden tausta-
muuttujien lisääminen malliin nosti selitysastetta 34 prosenttiin. Sitä vastoin 
ryhmien sisäinen selitysosuus pysyi kahdessa prosentissa. 

Monitasomallinnuksella saatiin siis selitettyä vanhempien antamaa arvosa-
naa. Eniten ryhmien välistä selitysastetta nostivat ryhmärakenteeseen liittyvät 
taustamuuttujat; lisättäessä yksilömuuttujiin ryhmärakenteeseen liittyvät muuttu-
jat, mallin selitysaste nousi 21 prosenttiin.  

6.1.5 Miten esiopetuksen tavoitteet toteutuvat lapsen näkökulmasta? 

Esiopetuksen tavoitteiden toteutumista lapsen kannalta arvioitiin sen perusteella, 
miten lapsi viihtyi ja voi esiopetuksessa. Lapsen viihtymisen tarkastelu perustui 
vanhemmilta saatuun tietoon. Olettamuksena on, että kuusivuotiaan lapsen van-
hempien arvio antaa todellisen kuvan lapsen viihtymisestä ja hyvinvoinnista esi-
opetuksessa. Viihtyvyyttä kuvasivat esiopetuksessa oleva kiinnostava toiminta, 
lapsen mieluinen osallistuminen esiopetukseen, kaverit sekä lasten keskinäiset 
välit.  

Koska lapsen viihtyminen oli myös vanhempien tyytyväisyyttä vahvasti selit-
tävä tekijä, lapsen viihtymistä on tarkasteltu vanhempien hyvää palvelevien kas-
vatustavoitteiden yhteydessä (ks. Luku 6.1.3). Lapset siis viihtyivät esiopetuk-
sessa keskimäärin hyvin. Yksitasoisen analyysin mukaan tytöt viihtyivät parem-
min kuin pojat. Lisäksi erityislapset viihtyivät esiopetuksessa huonommin kuin 
muut. Mutta ryhmän vaikutuksen vakioimisen jälkeen voitiin todeta, että tytöt ja 
pojat viihtyivät esiopetuksessa yhtä hyvin, mutta erityislapset viihtyivät huo-
nommin kuin muut (t[3266] = -7.07, p < .001). Kun monitasomallinnuksessa 
malliin lisättiin yksilötason muuttujista vain sukupuoli, ero ilmeni sukupuolten 
välillä, mutta kun yksilötason muuttujista lisättiin malliin erityisen tuen tarve, 
sukupuolten välistä eroa ei enää ollutkaan havaittavissa. Tämä kertoo siitä, että 
sukupuoli oli yhteydessä erityiseen tukeen (χ²[1] = 44.79, p < .001). Näin ollen 
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pojista suurempi osa tarvitsi erityistä tukea, ja tämä oli yhteydessä lapsen viih-
tymiseen esiopetuksessa. 

6.1.6 Minkälaisessa oppimisympäristössä lapsi viihtyy? 

Seuraavassa lapsen viihtymistä esiopetuksessa tarkastellaan erilaisten oppi-
misympäristöjen suhteen. Oppimisympäristöinä käsitellään ryhmän osuutta sekä 
didaktiseksi ja sosiaaliseksi oppimisympäristöksi nimettyjä muuttujia. Lopuksi 
selvitetään, kuinka paljon oppimisympäristö selittää lapsen viihtymistä. 

6.1.6.1 Ryhmärakenteen yhteys lasten viihtyvyyteen 

Lasten viihtyvyyttä esiopetuksessa tutkittiin samoin oppimisympäristömuuttujin 
kuin vanhempien tyytyväisyyttäkin. Ryhmärakenne käsitti ryhmämuodon, ryh-
män koon, ryhmän ikärakenteen sekä opetuskielen ja kuntaryhmän.  

Ryhmämuodolla, ryhmän ikärakenteella ja ryhmäkoolla ei ollut yhteyttä las-
ten viihtymiseen esiopetuksessa. Sen sijaan kuntaryhmittäin tarkasteltuna lasten 
viihtymisessä havaittiin eroja. Aikaisemmin on jo todettu, että kuntaryhmällä on 
yhdysvaikutusta ryhmämuotoon, koska kaupungeissa esiopetus pääsääntöisesti 
järjestetään päiväkodeissa ja maaseudulla kouluissa. Lapset viihtyivät paremmin 
kaupunkimaisissa kunnissa (ka. = 4.2, lapsikohtainen aineisto: kh. = 0.54; ryh-
mäkohtainen aineisto: kh. = 0.26) kuin maaseutumaisissa kunnissa (ka. = 4.1, 
lapsikohtainen aineisto: kh. = 0.54; ryhmäkohtainen aineisto: kh. = 0.25) (lapsi-
kohtainen aineisto: F[3707,2] = 14.72, p < .001; ryhmäkohtainen aineisto: 
F[350,2] = 6.60, p = .002). Myös monitasoanalyysilla tulokseksi saatiin, että 
kaupunkimaisissa kunnissa lapset viihtyivät esiopetuksessa paremmin (ka. 4.3, 
kh. = 0.54) kuin maaseutumaisissa kunnissa (ka. =  4.2, kh. = 0.54) (t[310]) = 
3.97, p < .001). Ero ei kuitenkaan ollut kovin merkittävä.  

6.1.6.2 Didaktisen oppimisympäristön yhteys lasten viihtyvyyteen  

Didaktiseksi oppimisympäristöksi nimetyillä opettajien käyttämillä työtavoilla ei 
todettu olevan yhteyttä siihen, kuinka lapsi viihtyi esiopetuksessa.  

6.1.6.3 Sosiaalisen oppimisympäristön yhteys lasten viihtyvyyteen  

Lapsen viihtymisen yhteyttä sosiaaliseen ympäristöön tutkittiin opettajien arvioi-
hin perustuvilla muuttujilla, kuten esiopetuksen ilmapiirillä ja vuorovaikutuksel-
la sekä vanhempien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lapsen viihtymisellä ja sosi-
aalisella oppimisympäristöllä ei havaittu olevan yhteyttä. 
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6.1.6.4 Oppimisympäristö lapsen viihtymisen selittäjänä 

Lapsen viihtymistä selittäviä tekijöitä tarkennettiin monitasomallinnuksen avulla. 
Monitasomalleja luotiin vastaavasti kuin lasten valmiuksien ja muutosten sekä 
vanhempien antamien arvosanojen vaihteluja tutkittaessa. Taustamuuttujaryhmiä 
lisättiin malliin vuorollaan. Ensin lisättiin yksilömuuttujat, sitten ryhmärakentee-
seen liittyvät muuttujat, seuraavaksi didaktisen oppimisympäristön, pedagogisen 
oppimisympäristön, sosiaalisen oppimisympäristön ja lopuksi fyysisen oppi-
misympäristön tiloja koskevat muuttujat. 

Lapsen viihtymisen vaihtelusta kahdeksan prosenttia selittyi ryhmien välisel-
lä vaihtelulla. Täydellisin malli, jossa olivat mukana kaikki edellä mainitut taus-
taryhmämuuttujat, selitti ryhmien välisestä vaihtelusta 29 prosenttia ja yksilöjen 
välisestä vaihtelusta vain kaksi prosenttia. Yksilömuuttujat eivät selittäneet ol-
lenkaan ryhmien välistä vaihtelua. Sen sijaan ryhmärakenteen lisääminen malliin 
nosti selitysasteen 11 prosenttiin. Malli, joka sisälsi yksilö-, ryhmärakenne- ja 
didaktisen oppimisympäristön muuttujat, selitti ryhmien välisestä vaihtelusta 19 
prosenttia. Muut selittäjät olivat pedagogiset, sosiaaliset ja fyysiset oppimisym-
päristömuuttujat. 

 

6.2 Miten esiopetuksen palvelukyky ja yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus kohtaavat? 

Mitä esiopetuksen vaikuttavuudesta voidaan päätellä, kun vaikuttavuutta tarkas-
tellaan kolmesta asiakasnäkökulmasta? Miten esiopetuksen palvelukyky ja esi-
opetuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohtaavat? Voiko esiopetus olla vai-
kuttavaa samanaikaisesti sekä yhteiskunnan että vanhempien ja lapsen kannalta? 
Toteutuuko sekä yhteiskunnallinen hyvä että vanhempien ja lapsen hyvä?  

Jotta esiopetus olisi vaikuttavaa, sen tulisi täyttää kaikkien asiakkaiden ta-
voitteet ja odotukset. Vaikuttavuuden tulisi ilmentyä kaikkien näkökulmien tasa-
painoisena kokonaisuutena. Tarkoituksena oli löytää eri näkökulmia yhdistäviä 
tekijöitä ja selvittää, milloin vanhempien tyytyväisyys, lapsen hyvinvointi ja yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus kohtaavat. Tarkastelussa olivat mukana vanhempi-
en esiopetukselle antaman arvosanan yhteys heidän lastensa oppimisvalmiuksiin 
ja niissä esiopetusvuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin sekä lapsen esiope-
tuksessa viihtymisen yhteys tämän oppimisvalmiuksiin ja niiden muutoksiin. 
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6.2.1 Vanhempien tyytyväisyys suhteessa lasten oppimisvalmiuksiin 
ja niiden muutoksiin 

Yksitasoista yksilökohtaista analyysia käyttäen vanhempien antamalle arvosanal-
le ja lasten valmiuksille sekä niissä tapahtuneille muutoksille ei löytynyt hyvää 
mallia regressioanalyysin avulla. Valmiudet selittivät arvosanasta vain kaksi pro-
senttia (β = 0.144, p < .001). Erikseen valmiuksia tarkasteltaessa havaittiin, että 
lasten valmiuksista ainoastaan opiskeluvalmiudet olivat yhteydessä vanhempien 
tyytyväisyyteen (β = 0.199, p < .001). Yksitasoisen ryhmäkohtaisen analyysin 
mukaan valmiudet selittivät arvosanasta viisi prosenttia (β = 0.230, p < .001). 
Erikseen valmiuksia tarkastellen havaittiin, että opiskeluvalmiudet (β = 0.523, p 
< .001) ja motoriset valmiudet (β = 0.222, p = .025) selittivät eniten arvosanaa. 
Myös monitasomallin avulla havaittiin yhteys vanhempien arvosanan ja lasten 
valmiuksien välillä. Yhteys säilyi senkin jälkeen, kun malliin lisättiin yksilö-
muuttujat (t[3134] = 6.24, p < .001) ja ryhmärakennemuuttujat (t[3134] = 6.21, 
p < .001).  

Yksitasoisen sekä yksilökohtaisen että ryhmäkohtaisen mallin mukaan lasten 
valmiuksissa tapahtuneet muutokset eivät selittäneet vanhempien tyytyväisyyttä. 
Myöskään monitasomallissa, jossa kontrolloitiin vain yksilömuuttujat, valmiuk-
sissa tapahtuneilla muutoksilla ja vanhempien arvosanalla ei havaittu olevan yh-
teyttä.  

Vanhempien antama arvosana, joka kuvasi siis vanhempien tyytyväisyyttä 
esiopetukseen, oli yhteydessä lasten valmiuksiin.  

6.2.2 Lasten viihtyminen suhteessa oppimisvalmiuksiin ja niiden 
muutoksiin 

Lapsen viihtyvyyden yhteyttä oppimisvalmiuksiin ja niiden muutoksiin tarkastel-
tiin ensin yksitasoisella analyysimenetelmällä. Yksilökohtaisen aineiston perus-
teella havaittiin, että taitotaso eli oppimisvalmiudet selitti neljä prosenttia lasten 
viihtyvyydestä (β = 0.210, p < .001). Ryhmäkohtaiseen aineistoon perustuen 
lapsen oppimisvalmiudet selittivät 10 prosenttia lasten viihtyvyydestä. Myös 
monitasomallinnuksen avulla saatujen tulosten mukaan lapsen viihtyminen oli 
yhteydessä valmiuksiin (t[3425] = 12.25, p < .001). Yhteys säilyi yksilö- ja 
ryhmärakennemuuttujien vakioimisen jälkeen (t[3153] = 10.185, p < .001). 

Kun valmiuksia tarkasteltiin erikseen eri sisältöalueilla, havaittiin, että tär-
keimmät viihtyvyyden selittäjistä olivat sosiaaliset taidot (β = 0.176, p < .001) 
sekä ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvät taidot (β = 0.077, p = .009). 
Ryhmäkohtaisen aineiston perusteella puolestaan matemaattiset taidot (β = -
0.368, p = .002) selittivät eniten lapsen tyytyväisyyttä. Matematiikan taitojen 
negatiivinen korrelaatio osoittaa, että hyvät matematiikan taidot eivät lisää lap-
sen tyytyväisyyttä esiopetukseen tai päinvastoin. Sen sijaan sosiaaliset taidot li-
säävät tyytyväisyyttä esiopetukseen tai tyytyväisyys esiopetukseen lisää sosiaali-
sia taitoja, mikä onkin ymmärrettävää. Monitasoanalyysin tulokset osoittivat, että 
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lapsen sosiaaliset taidot (t[3227] = 5.68, p < .001) olivat yhteydessä lapsen viih-
tymiseen esiopetuksessa. 

Lapsen valmiuksissa tapahtuneet keskimääräiset muutokset eivät selittäneet 
lapsen viihtymistä esiopetuksessa. Myöskään monitasomallinnuksen tulosten 
mukaan lapsen valmiuksissa tapahtuneet keskimääräiset muutokset eivät olleet 
yhteydessä lapsen viihtymiseen. Kun muutoksia tarkasteltiin yksilökohtaisessa 
aineistossa erikseen eri sisältöalueilla, havaittiin, että muutokset kielellisissä 
valmiuksissa selittivät vähän viihtymistä (β = 0.091, p = .001). Selitysosuus oli 
vain yhden prosentin. Ryhmäkohtaisessa aineistossa puolestaan muutokset moto-
risissa taidoissa (β = -0.338, p = .006) selittivät hieman lapsen viihtymistä. Seli-
tysaste oli kuitenkin vain kaksi prosenttia. Negatiivinen korrelaatio paljastaa, että 
motoristen taitojen kehittyminen ei lisää lapsen viihtymistä esiopetuksessa. Mo-
nitasomallinnuksella saatiin yhteys lapsen viihtymisen sekä lapsen kielellisissä 
valmiuksissa tapahtuneiden muutosten välillä (t[3105] = 2.74, p = .007). 

Lapsen viihtyminen esiopetuksessa oli yhteydessä hänen taitoihinsa; mitä pa-
remmat taidot lapsella oli, sitä paremmin hän viihtyi. Toisaalta valmiuksien ke-
hittymisessä voitiin havaita yhteyttä vain tarkasteltaessa kehittymistä eri sisältö-
alueilla. Valmiuksien ja viihtymisen välillä havaittiin kuitenkin joillain sisältö-
alueilla negatiivinen korrelaatio eli valmiudet eivät lisänneetkään viihtyvyyttä tai 
päinvastoin. Kun lapsen valmiuksia tutkittiin kokonaisuutena, voitiin todeta, että 
oppiminen sinänsä ei ole edellytys lapsen viihtymiselle esiopetuksessa, ja päin-
vastoin viihtyminen edellytyksenä oppimiselle, mutta joidenkin taitojen kehitty-
misen osalta niin voitiin todeta. Eri menetelmillä saatiin samat tulokset keski-
määräisten valmiuksien suhteen, mutta muutokset eri sisältöalueilla saaduilla tu-
loksilla vaihtelivat eri menetelmin. 

6.2.3 Oppimisympäristöt lasten valmiuksien, vanhempien 
tyytyväisyyden ja lasten viihtymisen kuvaajina 

Miten sitten erilaiset oppimisympäristöt kuvasivat vanhempien tyytyväisyyttä, 
lasten viihtymistä ja miten ne olivat yhteydessä oppimisvalmiuksiin ja niissä ta-
pahtuneisiin muutoksiin? Tuottivatko samanlaiset oppimisympäristöt kaikkien 
hyvää?  

Niin kuin edellä todettiin, vanhempien tyytyväisyyteen vaikutti eniten lapsen 
yksilöllisyyden huomioon ottaminen sekä lapsen viihtyminen esiopetuksessa. 
Lapsen yksilöllinen huomioiminen oli yhteydessä ryhmäkokoon. Yksilöllisyys 
otettiin luonnollisesti paremmin huomioon pienemmissä ryhmissä.  

Vanhempien mielestä kokopäivätoimintana toteutetuissa päiväkotiryhmissä 
olivat toimivimmat ja turvallisimmat tilat. Vanhemmat olivat tyytyväisempiä 
myös kaupungissa annettavaan esiopetukseen, jossa esiopetusta annettiin nimen-
omaan kokopäivätoimintana päiväkodissa.  

Lapsen viihtyminen ei ollut niin paljon ryhmästä riippuvaista kuin vanhempi-
en antama arvosana tai valmiuksien ja niiden muutosten arviointi. Lasten viihty-
misestä kahdeksan prosenttia voitiin selittää ryhmien välisellä viihtymisen vaih-
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telulla. Tulosten mukaan lapsi viihtyi paremmin kaupungin kuin maaseudun esi-
opetuksessa.  

Lasten ja vanhempien näkökulmista katsottuna parasta esiopetus oli kaupun-
gissa: lapset viihtyivät parhaiten ja vanhemmat antoivat korkeimmat arvosanat. 
Sen sijaan lasten oppimisvalmiudet arvioitiin sekä kaupungissa että maaseudulla 
annetussa esiopetuksessa yhtä hyviksi.  
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7 TULOSTEN YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET  

Mitä saamieni tulosten perusteella voidaan sanoa? Tutkimuksessani olen analy-
soinut lapsen valmiuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia esiopetuksen aikana, 
samoin kuin esiopetuksen palvelukykyä esiopetusta saavien lasten vanhempien 
näkökulmasta ja lasten viihtymistä esiopetuksessa. Lisäksi olen analysoinut op-
pimisympäristön yhteyttä vaikuttavuutta ilmentäviin tuloksiin.  

Tulosten yhteenvedossa keskityn tarkastelemaan esiopetuksen vaikuttavuutta 
monitasoanalyysin avulla saatujen tulosten perusteella, koska käyttämäni aineis-
to oli ryvästynyt. Ryvästyneessä aineistossa suositellaan käyttämään monitaso-
menetelmiä, koska aineistossa havainnot eivät ole toisistaan riippumattomia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että samaan ryhmään kuuluvat lapset muistuttavat enemmän 
toisiaan kuin kaksi eri ryhmän jäsentä.  

Voidakseni kuvata vaikuttavuutta kattavasti kokoan eri asiakasryhmien nä-
kemykset esiopetuksen vaikuttavuudesta. Koonnin avulla tarkastelen, missä mie-
lessä esiopetus toteuttaa kaikkien eri asiakasryhmien tavoitteita ja minkälaisessa 
oppimisympäristössä tavoitteet voidaan saavuttaa yhtäaikaisesti.  

Lisäksi haluan tuoda esille yksi- ja monitasoanalyysien avulla saatujen tulos-
ten poikkeavuudet. Vertailen kootusti selittävien ja selitettävien muuttujien avul-
la, miten tulokset poikkesivat analyysimenetelmittäin. 

7.1 Lasten valmiudet ja niiden kehittyminen 
esiopetusvuoden aikana 

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa esiopetus on silloin, kun se antaa lapsille parhaat 
mahdolliset eväät koulun aloittamiseen. Yhteiskunnan kannalta esiopetuksen ta-
voitteena on edistää lasten oppimisvalmiuksia. Tulosten perusteella voidaan sa-
noa, että esiopetus on saavuttanut tavoitteensa lasten oppimisvalmiuksien edistä-
jänä. Lasten valmiudet olivat keskimäärin hyvät esiopetusvuoden lopulla, ja 
valmiudet olivat kehittyneet jonkin verran esiopetusvuoden aikana. Tutkimukse-
ni tulokset tukivat aiempaa käsitystä, jonka mukaan esiopetuksella on positiivista 
vaikutusta kaikkiin osaamisen alueisiin (mm. Ojala 2005; Ojala 1993; Kouluhal-
litus 1982).  
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Sisältöalueiden osalta parhaimmat valmiudet arvioitiin olevan motoriikassa ja 
terveydessä. Eniten esiopetuksen aikana olivat kohentuneet kielelliset taidot. Ai-
emmissa tutkimuksissa ei ole viitattu motoriikkaan ja terveyteen liittyvistä hyvis-
tä valmiuksista. Sen sijaan lasten kielellisten taitojen kehittyminen esiopetukses-
sa on tullut esiin myös aiemmissa tutkimuksissa (mm. McClelland ym. 2006). 
Samoin tutkimuksissa on yleisesti todettu, että esiopetuksella on positiiviset vai-
kutukset lasten akateemisiin oppimistuloksiin (Barnett 2006; Daniels 195; Hel-
burn & Howes 1996; Karoly ym. 19998; Schweinhardt & Weikart 1997; Sylva 
ym 2004; Warden 1998). Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu myös mate-
maattisten valmiuksien kehittymistä esiopetuksessa. Omassa tutkimuksessani 
lasten matemaattiset valmiudet arvioitiin hyviksi esiopetuksen lopulla. Mutta tu-
loksissa ei tullut esille, että matemaattiset taidot olisivat erityisen paljon kohen-
tuneet esiopetuksen aikana. 

Sosio-emotionaalisten taitojen kohentumisesta esiopetuksen ansiosta aiem-
mat tutkimukset ovat olleet ristiriitaisia. Muun muassa Ojala (2005), Sylva ym. 
(2004), European Commission (2009), McClelland ym. (2006) ja Schweinhart 
ym. (2005) ovat osoittaneet, että erityisesti sosio-emotionaaliset taidot kohentu-
vat esiopetuksessa. Goodmann ja Sianes (2005) puolestaan osoittivat, että esi-
opetukseen osallistuneiden ja osallistumattomien lasten sosiaalisissa taidoissa ei 
ollut eroa. Tutkimukseni tuloksissa ei korostunut sosiaalisten taitojen kohentu-
minen. Lasten valmiudet arvioitiin hyviksi kaikilla sisältöalueilla, samoin myös 
valmiuksien arvioitiin kehittyneen kaikilla sisältöalueilla, myös sosio-
emotionaalisella.  

Tulosten tulkinnassa on hyvä pitää mielessä se, että lasten valmiuksien arvi-
ointi voi olla helpompaa sellaisilla oppimisen alueilla, joilla oppimisen tulokset 
ovat paremmin havaittavissa. Mutta opettajien vastaukset kertovat myös siitä, 
mihin asioihin opettaja keskittyy lapsen kasvua ja kehitystä havainnoidessaan. 
Lasten valmiuksissa tapahtuneiden muutosten arviointi lienee vielä vaikeampaa 
kuin valmiuksien tason arviointi. Myös muutosten arvioinnissa voidaan olettaa, 
että toisia oppimisen alueita on helpompi arvioida. Esimerkiksi kieli ja matema-
tiikka ovat alueita, joissa kehittyminen on helpommin havaittavissa. Näillä alu-
eilla on myös enemmän mahdollisuuksia saada vertailutietoa. Myös tutkimukses-
sani esille nousseet motoriset taidot ja terveydestä huolehtiminen saattavat olla 
helpommin arvioitavissa. 

Esiopetuksen toinen tehtävä on koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen. 
Kuten aiemmin on todettu, tasa-arvo voidaan tulkita eri tavoin. Hallituksen esi-
tyksen (HE 1999) mukaan esiopetuksellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että esiope-
tus tasoittaa oppimisvalmiuksien eroja ja varsinkin estää erojen kasvamista. Tä-
män tulkinnan mukaan kullekin yksilölle tulisi antaa opetusta ja ohjausta hänen 
tarpeensa mukaan. Tulosten perusteella esiopetus ei tältä osin ole onnistunut ta-
soittamaan tutkittujen yksilöryhmien välisiä eroja. Eri yksilöryhmät eivät saavut-
taneet yhtä hyviä oppimisvalmiuksia esiopetuksen aikana. 

Tulosten mukaan tyttöjen ja poikien valmiuksissa havaittiin olevan eroa. Ty-
töt saivat paremmat arviot opettajilta kuin pojat. Yleisesti voidaan todeta, että 
tytöt ovat menestyneet perusopetuksen oppimistulosarvioinneissa paremmin kuin 
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pojat, joten tämänkaltainen tulos oli odotettavissa. Sen sijaan tyttöjen ja poikien 
valmiudet olivat opettajien arvioiden mukaan kohentuneet yhtä paljon esiopetus-
vuoden aikana. Jos tasa-arvo nähdään niin, että heikomman lapsen tulee saada 
enemmän opastusta saavuttaakseen kehittyneemmän lapsen tason, voidaan sanoa 
esiopetuksen edenneen epätasa-arvoiseen suuntaan, koska pojat eivät saavutta-
neet tyttöjen tasoa. Jos tasa-arvo nähdään niin, että kaikkien olisi saatava sama 
kohtelu, tasa-arvo toteutui. Tyttöjen parempi valmiustaso mitatuissa asioissa ker-
toisi siis siitä, että tytöt ovat saavuttaneet paremmat oppimisvalmiudet jo tulles-
saan esiopetukseen ja että heidän taitonsa säilyvät parempina kuin poikien. Tämä 
tulos vahvistaisi aiempia tutkimustuloksia (mm. Sammons 2008; Ojala 2005), 
joiden mukaan tytöillä on esiopetukseen tullessaan keskimäärin paremmat oppi-
misvalmiudet kuin pojilla. Sen sijaan tutkimukseni ei vahvistanut sitä aiempien 
tutkimusten tulosta, jonka mukaan pojilla olisivat paremmat matemaattiset taidot 
kuin tytöillä. Tutkimukseni mukaan tytöillä ja pojilla olivat yhtä hyvät mate-
maattiset taidot esiopetusvuoden lopulla. Samoin Aunola ym. (2004) totesivat 
tutkimuksessaan, että tyttöjen ja poikien matemaattisessa suoriutumisessa ei ollut 
eroja. Mutta he korostivat, että yksilöiden väliset osaamisen erot kasvavat ajan 
myötä niin, että hyvät matemaattiset valmiudet esiopetuksen alussa takaavat no-
pean kehittymisen matemaattisissa taidoissa. Näin ollen erot siis heikompien ja 
parempien välillä kasvavat entisestään. Siksi esiopetuksen tulisi nimenomaan 
pyrkiä tasoittamaan jo olemassa olevia eroja. 

Erityistä tukea saavien lasten valmiudet olivat heikommat kuin muilla lapsilla 
esiopetusvuoden lopulla. Valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa sen sijaan ei 
ollut merkittäviä eroja erityistä tukea tarvitsevien ja muiden lasten välillä. Myös 
tässä toteutuisi se tasa-arvon määritelmä, jonka mukaan kaikki saavat saman ver-
ran. Erityistä tukea saavat lapset siis kehittyvät esiopetuksessa yhtä paljon kuin 
muutkin. Jotta erityistä tukea saavat lapset voisivat saavuttaa samanlaisen tason 
muiden kanssa, heidän tulisi saada enemmän tukea. Mutta niin kuin jo aiemmin 
todettiin, esiopetus on kovin lyhyt aika tunnistaa erityinen tuki ja ryhtyä tarvitta-
viin toimenpiteisiin. 

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten heikommat valmiudet selittyi-
vät sillä, että eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuului enemmän erityisen tuen saajia 
kuin muihin. Tietysti herää kysymys, mitä erityinen tuki sitten tarkoittaa. Voi-
daanko ajatella, että eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluminen sijoittaa lapsen 
erityisen tuen saajien ryhmään? Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluva lapsi voi-
daan määritellä erityistä tukea saavaksi lapseksi, koska hänen kommunikointiky-
kynsä vieraalla kielellä saattaa vaikeuttaa oppimista. Toisaalta heikommat oppi-
misvalmiudet selittyivät osaksi sillä, että eri kieli- ja kulttuuriryhmissä oli 
enemmän poikia. Pojilla puolestaan oli tyttöjä heikommat oppimisvalmiudet. Eri 
kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluva lapsi on siis useimmiten myös erityistä tukea 
saava lapsi, ja hänen opetukseensa pätevät samat olettamukset kuin edellä esite-
tyt erityistä tukea saavien lastenkin opetukseen.  

Tutkimukseni tulokset tukivat aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan 
esiopetus parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten valmiuksia (mm. Field ym. 
2007; Gamel-McCormick & Amsden 2002; Siraj-Blatchford ym. 2006; Sylva 
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ym. 2004). Esiopetus on siis erityistä tukea tarvitseville lapsille varsin hyödylli-
nen. Mutta näiden lasten valmiudet eivät esiopetuksen päätyttyä yllä tukea tarvit-
semattomien tasolle. Tämä puolestaan vahvistaisi Sylvan ym. (2004) tutkimuk-
sen tuloksia, joiden mukaan esiopetus edistää lasten kehitystä, muttei pysty pois-
tamaan taustoista johtuvia eroja. Samoin tulokset tukivat myös Linnilän (2006) 
näkemystä siitä, että yleinen esiopetus ei pysty riittävästi ehkäisemään oppimis-
vaikeuksia. 

Esiopetuksen ryhmämuoto tai -rakenne eivät selittäneet eroa lasten valmiuk-
sissa tai niissä tapahtuneissa muutoksissa toisin kuin aiemmat tutkimukset ovat 
osoittaneet (mm. Hytönen & Krokfors 2002; Nurmilaakso 2005; Vuorio 2005). 
Myöskään esiopetuksen toiminta-ajalla tai koko- tai osapäivätoiminnalla ei ollut 
yhteyttä lasten valmiuksiin tai niissä tapahtuneisiin muutoksiin.  

Tärkeää on myös havaita, että esiopetuksen ryhmämuoto ja koko- ja osapäi-
vätoiminta olivat yhteydessä toisiinsa. Ryhmän toiminta-ajalla ja ryhmämuodolla 
havaittiin voimakas yhdysvaikutus (χ²[3] = 1826.00 p < .001): koulun erillisissä 
ja yhdistetyissä ryhmissä päivittäinen toiminta-aika oli pääasiassa 4–5 tuntia, kun 
taas päiväkodin sekä erillisissä että yhdistetyissä ryhmissä toiminta oli pääasiassa 
kokopäivätoimintaa. Nämä yhdysvaikutukset tekevät analyysien tulkinnoista 
haastavia. Aiempienkin tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia esiopetuksen 
päivittäisen toiminta-ajan yhteydestä valmiuksiin: kokopäiväisen esiopetuksen 
on todettu tuottavan parempia oppimistuloksia (mm. Ackerman ym. 2005; Blake 
2008; National Institute of Early Education Research 2005) ja toisaalta toiminta-
ajalla ei ole todettu olevan yhteyttä oppimistuloksiin (mm. Siraj-Blatchford ym. 
2006). Suomessa esiopetusta ei määritellä erikseen koko- tai osapäiväiseksi. Kun 
lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodin kokopäivätoiminnan yhteydessä, hän 
tietysti osallistuu päiväkodin koko toiminta-ajan ohjattuun toimintaan. Silloin 
voisi luonnollisesti olettaa, että lapsen valmiudet kehittyvät paremmiksi ja moni-
puolisemmin kuin vähemmän toiminnassa mukana olleiden.  

Opettajan toiminnalla todettiin olevan yhteyttä lasten valmiuksiin. Tulosten 
mukaan lasten valmiuksien kehittymisen selittäjänä näytti olevan leikki; valmiu-
det kohenivat, kun opetuksessa keskeiselle sijalle nousi leikki. Tämä tulos vah-
vistaisi Sheridanin (2001) aiempia tutkimustuloksia siitä, että leikki on yhteydes-
sä laadukkaaseen esiopetukseen. Edellä jo todettiin, että taustamuuttujista osa oli 
yhteydessä toisiinsa, ja siksi on vaikea sanoa, mikä selittyy milläkin. Muun mu-
assa Brotherus (2004, 257) totesi, että päiväkodissa leikki oli osa lapsen vapaata 
toimintaa, kun taas koulun toimintakulttuurille leikki ei ollut ominaista. Eli voi-
daan olettaa, että leikin merkitys korostuu erityisesti päiväkotitoiminnassa. 

On myös pidettävä mielessä, että tieto työtapojen käytöstä perustuu opettajien 
omiin arvioihin. Siksi pohdittavaksi jää, minkä merkityksen opettaja antaa työta-
voille, ja miten hän tulkitsee opettajajohtoisuuden tai ryhmätyöskentelyn ja nii-
den määrän omassa opetuksessaan. Voisiko näiden työtapojen ja valmiuksien 
arviointien välillä olla muutakin yhteyttä? 

Opettajan ja koko työyhteisön toiminnan suunnittelun aktiivisuus oli yhtey-
dessä siihen, miten opettaja arvioi lasten valmiuksissa tapahtuneita muutoksia. 
Yhteys tässä osoittautui kuitenkin olevan negatiivinen: tulosten mukaan opettaja 
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arvioi kriittisemmin lapsen valmiuksien kehittymistä silloin, kun hän oli aktiivi-
nen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa sekä arviointitulosten hyödyntämises-
sä. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että opettaja, joka oli tottunut hyödyntämään toi-
minnan ja lasten arviointeja, arvioi kriittisemmin lasten valmiuksia kuin muut 
opettajat. Toisaalta on todettava, että opettajat arvioivat ryhmänsä lasten oppi-
misvalmiuksia ja erityisesti valmiuksissa tapahtuneita muutoksia eri kriteerein. 
Tämä näkyy siinä, että lasten muutosten vaihtelusta 62 prosenttia johtui ryhmien 
välisestä vaihtelusta.  

Tutkimuksen kohteena olleet muut taustamuuttujat, kuten kuntaryhmä, esi-
opetuksen ilmapiiri ja keskinäinen vuorovaikutus, perusopetuksen tai vanhempi-
en kanssa tehtävä yhteistyö, eivät nousseet lapsen valmiuksien tai niissä tapahtu-
neiden muutosten selittäjäksi.  

Lasten valmiuksien kokonaisvaihtelusta 28 prosenttia johtui ryhmien välises-
tä valmiuksien vaihtelusta. Käytetyn monitasomenetelmän avulla yksilömuuttu-
jilla pystyttiin selittämään 27 prosenttia lasten valmiuksissa olevia yksilöjen väli-
siä eroja. Ryhmät olivat erilaisia yksilömuuttujien suhteen, ja yksilömuuttujat 
selittivät 15 prosenttia ryhmien välisestä vaihtelusta. Yksilömuuttujina olivat su-
kupuoli, eri kieli- ja kulttuuritaustaisuus sekä erityisen tuen tarve. Kaikki tausta-
muuttujat sisältävällä mallilla saatiin selitettyä 23 prosenttia ryhmien välisestä 
vaihtelusta.  

Lasten valmiuksissa tapahtuneiden muutosten kokonaisvaihtelusta 62 pro-
senttia johtui esiopetusryhmästä. Tästä vaihtelusta pystyttiin mallien avulla selit-
tämään 20 prosenttia. Arviot lasten valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa oli-
vat siis huomattavan riippuvaisia ryhmästä. Ryhmät olivat erilaisia ainakin opet-
tajien lapsesta tehtyjen havaintojen arvioinnin suhteen. Toisin sanoen opettajat 
arvioivat lasten valmiuksia keskenään hyvinkin eri tavoin. Silloin kieltämättä 
herää kysymys, voiko opettajien arviointeihin luottaa. Opettajien arviot lapsen 
kehittymisestä ovat tärkeitä, jotta lapsen mahdollinen tuen tarve tulisi esille 
mahdollisimman varhain. Yhtenevät arviointimallit olisivat tärkeitä, erityisesti 
kun esiopetusvuosi on kovin lyhyt aika tehdä arvioita lapsen kehittymisestä. 

Opettajien arviot ovat puolestaan esiopetusikäisen eväänä, kun hän aloittaa 
koulunkäynnin. Arviointi on siis suhteellista. Ja silloin arviointia ei kaikilta osin 
voida nähdä oikeudenmukaisena.  

7.2 Vanhempien tyytyväisyys lapsensa esiopetukseen 

Vanhemmat antoivat keskimäärin hyvän arvosanan lastensa esiopetuksesta. Tu-
los oli odotettavissa. Aiempien tutkimusten mukaan vanhemmat pitävät esiope-
tusta (myös varhaiskasvatusta) tärkeänä, koska esiopetus antaa lapsen kehityksel-
le ja kasvulle oikeanlaisen oppimisympäristön (mm. Alasuutari 2003; Rouvinen 
2007).  

Vanhempien arvosanaan vaikuttivat lapsen yksilöllisyyden huomioon ottami-
nen, lapsen viihtyminen esiopetuksessa, tiedon saanti esiopetuksesta, esiopetuk-
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sen oppimisympäristö sekä heidän osallistumismahdollisuutensa esiopetukseen. 
Aiemmissa tutkimuksissakin on todettu, että vanhemmille on tärkeää lastensa 
yksilöllisyyden arvostus ja huomioon otto (mm. Alasuutari 2003;Tiilikka 2005). 
Myös tiedon saanti esiopetuksen toiminnasta on aiemmissakin tutkimuksissa 
noussut esille. Muun muassa Foot ym. (2002) totesivat, että vanhemmat haluavat 
saada tietoa lastensa edistymisestä sekä tarjottavasta opetuksesta. Tutkimukseni 
tulokset vahvistivat myös Bridgemohanin ym. (2005) tutkimuksen tuloksia, joi-
den mukaan vanhempien tietoisuus toiminnasta lisää heidän tyytyväisyyttään.  

Vanhempien osallistumismahdollisuudet selittivät vain heikosti vanhempien 
tyytyväisyyttä. Osallistumismahdollisuuksien heikko selitysosuus saattaa johtua 
siitä, että osallistumismahdollisuuden voi tulkita eri tavoin. Osallistumismahdol-
lisuus voidaan tulkita joko siten, että vanhemmat kokivat, ettei heille tarjota 
mahdollisuuksia osallistua, tai heillä itsellään ei ollut aikaa tai muuten mahdolli-
suuksia osallistua. Riippuen siitä, miten vastaaja on kysymykseen reagoinut, tu-
losta tulisi tulkita eri tavoin. Kyselytutkimuksessa on aina se mahdollisuus, että 
vastaajat ymmärtävät kysymyksen eri tavoin. Analysoijan on tyydyttävä siihen, 
mutta osattava ottaa huomioon tuloksiin liittyvät virhemahdollisuudet. Toisaalta 
kyse voi olla siitä, että aktiivisten vanhempien osuus on sen verran pienempi, 
ettei keskimääräinen arvio nousekaan kovin korkeaksi tyytyväisyyden selittäjäk-
si.  

Vanhemmat kokivat tyttöjen ja poikien esiopetuksen yhtä hyväksi. Sen sijaan 
erityistä tukea saavien lasten vanhemmat antoivat heikomman arvosanan esiope-
tuksesta kuin muiden lasten vanhemmat. He arvioivat lastensa viihtyvän hei-
kommin sekä kokivat myös saavansa hieman vähemmän tietoa esiopetuksesta 
kuin muiden lasten vanhemmat. Tämä on huolestuttava tulos, kun kuitenkin Tii-
likan (2005) tutkimuksen mukaan vanhemmat pitivät arvokkaana sitä, että eri-
tyistä tukea saavat lapset olivat samassa ryhmässä toisten lasten kanssa. Van-
hemmat nimenomaan halusivat, että heidän lapsensa sosiaalistuivat yhteiskunnan 
normien ja arvojen mukaisesti.  

Mielenkiintoista oli se, että vanhemmat olivat tyytymättömämpiä esiopetuk-
seen, jos heidän lapsensa oli ollut päivähoidossa ennen esiopetusta. Tämä voi 
selittyä sillä, että vanhemmilla oli suurempia odotuksia esiopetuksen suhteen. 
Toisaalta saattoi olla niin, että vanhemmat eivät nähneet suurta muutosta aiem-
man varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä. Myös lapsi saattoi olla innos-
tuneempi osallistumaan esiopetukseen, jos hän ei ollut ollut aikaisemmin päivä-
kodissa. Toisaalta aiempien tutkimusten (mm. Tiilikka 2005; Goodman & Sianes 
2005) mukaan vanhemmat ovat nähneet esiopetuksella olevan myös negatiivisia 
vaikutuksia. Voisiko olla, että nämä negatiiviset vaikutukset tulisivat esille jo 
päiväkodissa ennen esiopetusta? Tällöin vanhemmat voisivat arvioida esiopetus-
ta päiväkodin toiminnan perusteella erityisesti, jos lapsi jatkaa esiopetusta sa-
massa päiväkodissa. 

Ryhmän ikärakenne tai ryhmämuoto ei ollut yhteydessä vanhempien tyyty-
väisyyteen. Sen sijaan ryhmän esiopetusikäisten määrä oli yhteydessä vanhempi-
en tyytyväisyyteen: mitä vähemmän lapsia esiopetusryhmässä oli, sitä enemmän 
vanhemmat kokivat, että heidän lapsensa saa yksilöllistä huomiota. Ryhmän 
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koolla ja ryhmämuodolla on myös yhdysvaikutusta. On luonnollista, että van-
hemmat kokevat lapsen yksilöllisyyttä otettavan paremmin huomioon pienem-
missä ryhmissä.  

Vanhemmat olivat kaupungissa annettavaan esiopetustoimintaan tyytyväi-
sempiä kuin maaseudulla järjestettyyn esiopetustoimintaan. Kuten on jo todettu, 
kaupunkimaisissa kunnissa on enemmän päiväkodissa toimivia ryhmiä ja maa-
seutumaisissa kunnissa koulussa toimivia ryhmiä, joten edellä esitettyjä tuloksia 
(vanhempien paremmat arvosanat kaupungeissa) tulee peilata ryhmämuodoittain 
esitettyihin tuloksiin. Toisin sanoen kaupunkimaisissa kunnissa vanhemmat oli-
vat tyytyväisempiä esiopetukseen, koska esiopetusta annetaan päiväkodissa. 

Kokopäivätoiminnan yhteydessä annettavassa esiopetuksessa tilat olivat van-
hempien mielestä turvallisemmat ja toimivammat. Tästä jo todettiin, että koko-
päivätoiminta on yleensä yhteydessä päiväkotitoimintaan.  

Muilla tutkituilla didaktisen, pedagogisen ja sosiaalisen oppimisympäristön 
tekijöillä ei ollut yhteyttä vanhempien tyytyväisyyteen esiopetuksesta. Kuitenkin 
aiemmissa tutkimuksissa on noussut esille vanhempien tyytyväisyys esiopetuk-
sessa tarjottuihin virikkeisiin sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimin-
taan, joka sallii myös lasten vapaan leikin (mm. Alasuutari 2003; Rouvinen 
2007). Myös esiopetuksen ilmapiiri ja myönteiset vuorovaikutussuhteet on ai-
emmissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan vanhempien tyytyväisyyteen (mm. 
Foot ym. 2000; Rouvinen 2007; Tiilikka 2005, Siraj-Blatchford 2006). 

Vanhempien arvosanoissa olevasta vaihtelusta 14 prosenttia johtui ryhmien 
välisestä vaihtelusta. Lasta ja oppimisympäristöä kuvaavat taustamuuttujat selit-
tivät ryhmien välisestä vaihtelusta 34 prosenttia, ja yksilöiden välisestä vaihte-
lusta ainoastaan kaksi prosenttia. Yhdessä taustamuuttujat selittivät siis kolman-
neksen ryhmien välisestä vaihtelusta, mutta taustamuuttujien yhteisvaihtelun 
vuoksi vanhempien arvosanaa selittävien tekijöiden etsiminen oli haasteellista. 

7.3 Lasten viihtyminen esiopetuksessa 

Vanhempien arvioiden mukaan lapset viihtyivät esiopetuksessa keskimäärin hy-
vin. Näin ollen lapsen hyvä toteutui esiopetuksessa. Voidaan puhua lapsikeskei-
syyden toteutumisesta: lapsi voi hyvin, hänen yksilölliset tarpeensa ja kiinnos-
tuksen kohteensa otetaan huomioon. Hytönen (2004) korostaakin, että lapsikes-
keisyys perustuu yksilöllisyyden kunnioittamiseen, siihen, että jokainen lapsi 
hyväksytään sellaisena kuin hän on. Lapsen yksilöllinen kunnioitus oli tutkimuk-
seni mukaan myös vahva vanhempien tyytyväisyyttä kuvaava tekijä.  

Alanen (2001) puolestaan arvosteli sitä, että lapsikeskeisyys ei voi toteutua, 
koska useimmiten lasten omat kokemukset ja mielipiteet jäävät kuulematta. Tä-
mä voi johtua Värrin (2000) mukaan siitä, että opettaja omaksuu esiopetuksen 
kasvatuskäsitykset annettuna, jolloin hän yrittää käsitellä kaikkia lapsia samalla 
tavalla. Silloin yksilöllisyyden huomioiminen jää väkisinkin taka-alalle. Kun ei 
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huomioida lasten erilaisia tapoja oppia ja omaksua asioita, voidaan vaikeuttaa 
lasten oppimista ja näin myös vähentää heidän oppimismotivaatiotaan.  

Tässäkään tutkimuksessa ei tavoitettu lasten autenttisia kokemuksia ja mieli-
piteitä, vaan käsitykset lapsen viihtymisestä ja yksilöllisestä huomioimisesta pe-
rustuivat vanhempien arvioihin. Vanhemmat saattoivat kokea lapsen viihtymisen 
ja yksilöllisyyden huomioimisen eri tavoin kuin lapsi itse. Lasten kokemuksia 
esiopetuksesta olisi tähänkin tutkimukseen kaivattu enemmän.  

Tytöt ja pojat viihtyivät esiopetuksessa yhtä hyvin, kun otettiin huomioon se 
seikka, että pojista suurempi osa oli erityistä tukea tarvitsevia, jotka viihtyivät 
esiopetuksessa huonommin kuin muut. Vaikka vielä esiopetusikäisinä tytöt ja 
pojat viihtyvät opinahjossaan yhtä hyvin, niin myöhemmin koulussa tyttöjen ja 
poikien käsitykset koulussa viihtymisestään eriytyvät. Kaikilla kouluasteilla ala- 
ja yläkoulussa pojat suhtautuvat kouluun tyttöjä kielteisemmin (Kämppi ym. 
2008). Olisikin mielenkiintoista selvittää, missä vaiheessa poikien suhtautuminen 
kouluun muuttuu tyttöjä kielteisemmäksi ja minkä vuoksi.  

Kaupunkimainen kunta nousi selittäväksi tekijäksi lapsen viihtymiselle, sa-
moin kuin vanhempien tyytyväisyydellekin. Lapset viihtyivät paremmin kau-
punkimaisissa kunnissa toteutetussa esiopetuksessa. Kaupungissa esiopetus to-
teutettiin tavallisimmin päiväkodeissa ja kokopäivätoiminnan yhteydessä, mikä 
selittää kaupungin paremmuuden maaseutuun verrattuna. Päiväkodissa saattaa 
olla enemmän aikaa ja tilaa leikkiä sekä olla kavereiden kanssa. Myös päiväko-
din tilat ovat yleensä kodinomaisemmat kuin koulun tilat. 

Lapsen viihtymisen vaihtelusta kahdeksan prosenttia johtui ryhmien välisestä 
vaihtelusta. Kaikki taustamuuttujat sisältävä malli selitti ryhmien välisestä vaih-
telusta 29 prosenttia ja yksilöjen välisestä vaihtelusta vain kaksi prosenttia.  

Tässä on todettava, että lapsen viihtymistä on kysytty vanhemmilta, ja lapsen 
viihtyminen oli yksi vanhempien tyytyväisyyttä kuvaava tekijä. Lapsen ääni ei 
siis kuulunut tutkimuksessani ainakaan suoranaisesti. Olisi ollut mielenkiintoista 
verrata lasten ja heidän vanhempiensa arvioita keskenään. Olisivatko lasten mie-
lipiteet heijastuneet vanhempien mielipiteisiin vai ehkä päinvastoin? Olisivatko 
mielipiteet poikenneet toisistaan ja mihin suuntaan? Vastauksia näihin kysymyk-
siin tutkimukseni ei valitettavasti anna. 

 

7.4 Yhteiskunnan, vanhempien ja lasten näkökulmien 
yhteensovittaminen 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että esiopetuksen asiakasryhmät arvostavat 
esiopetuksessa hieman eri asioita. Yhteiskunnan kannalta on siis tärkeää, että 
lapsi saavuttaa esiopetukselle asetetut tavoitteet hyvin sukupuolesta tai taustasta 
riippumatta. Vanhemmat arvostavat eniten lapsen yksilöllisyyden huomioimista. 
Lapsi puolestaan viihtyy parhaiten kaupungissa toteutetussa esiopetuksessa.  
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Jotta voidaan kattavasti puhua esiopetuksen vaikuttavuudesta, on lisäksi sel-
vitettävä, mitkä eri asiakasryhmien tavoitteet voivat toteutua samanaikaisesti. 
Voiko esiopetus toteuttaa yhtäaikaisesti sekä yhteiskunnan että vanhempien ja 
lasten hyvää? Vai ovatko esiopetuksen tavoitteet ja arvostuksen kohteet ristirii-
dassa keskenään? Seuraavassa tuon esille niitä asioita, joissa eri näkökulmien 
intressit voivat toteutua yhtaikaa.  

Lasten valmiuksien muutoksien ja vanhempien tyytyväisyyden välillä todet-
tiin olevan yhteyttä. Tämä yhteys ei kuitenkaan vielä kerro, kumpi selittää kum-
paa. Voidaan vain todeta, että vanhemmat olivat sitä tyytyväisempiä lapsensa 
esiopetukseen, mitä suuremmat positiiviset muutokset esiopetusvuoden aikana 
lapsen valmiuksissa oli tapahtunut. Vastaavasti kun lapsen valmiudet olivat hei-
kot eivätkä ne olleet kehittyneet positiivisesti esiopetusvuoden aikana, keskimää-
rin eivät vanhemmatkaan olleet tyytyväisiä. Tämä voisi selittyä sillä itseään to-
teuttavalla ennusteella, jonka Syn & Sculenbergin (2005) olivat tutkimuksessaan 
todenneet, että vanhempien omat uskomukset ja odotukset vaikuttavat sekä hei-
dän omaan käyttäytymiseensä että heidän lastensa koulumenestykseen. Näin lap-
si ikään kuin tietämättään toteuttaa vanhempiensa odotuksia. Toisaalta myös 
vanhemmille on tärkeää lasten saamat hyvät oppimistulokset, samoin kuin opis-
keluvalmiudet ja sosiaaliset taidot (mm. Foot 2000; Tiilikka 2005; Karikoski 
2008).  

Lasten hyvät oppimisvalmiudet ovat myös yhteiskunnan intressissä, ja erityi-
sesti se, että lasten valmiudet kohentuvat esiopetusvuoden aikana. Näistä val-
miuksista ammennetaan sitä sosiaalista pääomaa, joka Pekosen ja Pulkkisen 
(2002) mukaan vaikuttaa aikuisuuteen asti vahvistaen toimintakykyä ja estäen 
syrjäytymistä. Lapselle karttunut sosiaalinen pääoma toteuttaa sekä yhteiskunnan 
että vanhempien tavoitteita. Tästä voidaan päätellä, että esiopetuksessa vanhem-
pien hyvä ja yhteiskunnan hyvä kohtaavat. Vanhempien ja yhteiskunnan yhteisen 
intressin voitaneen nähdä tukevan Värrin (2000) näkemystä siitä, että vaikka 
opettaja edustaa koulua ja sen kasvatuspäämääriä, oppimistuloksia, häntä vel-
voittavat samat eettiset periaatteet kuin vanhempiakin. Esiopetuksen kasvatusfi-
losofisessa ja koulutuspoliittisessa viitekehyksessä voidaan ajatella pyrittävän 
samaan lopputulokseen, joka Mouran ym. (2001) mukaan voidaan ilmaista lap-
sen hyvinvointina sekä hänen kehittymisenään yhteiskuntakelpoiseksi ja erilai-
suutta kunnioittavaksi ihmiseksi. 

Lapsen hyvät oppimisvalmiudet olivat myös yhteydessä siihen, kuinka hyvin 
lapsi viihtyi esiopetuksessa. Lapsen saamat hyvät oppimisvalmiudet ja hänen 
viihtymisensä esiopetuksessa sekä lisäksi hänen vanhempansa tyytyväisyys ovat 
Srabecin (2000) tulkinnan mukaan merkkinä hyvästä opetuksen laadusta. Näin 
ollen voidaan todeta esiopetuksen olleen laadukasta.  

Lapsen viihtyminen ei riippunut siitä, minkälaisessa ryhmässä hän sai esiope-
tusta. Lapsen viihtymistä esiopetuksessa selittivät hänen sosiaaliset, ympäris-
töön, luontoon ja kulttuuriin liittyvät sekä taideilmaisuun liittyvät taidot. Lapsen 
viihtyminen esiopetuksessa oli yhteydessä myös siihen, kuinka paljon hänen 
valmiutensa kohenivat esiopetusvuoden aikana. Yhteys ilmeni vain kielellisissä 
valmiuksissa ja taideilmaisussa. Lapsen viihtyminen oli siis yhteydessä siihen, 
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miten hyvin hänen valmiutensa kohenivat tietyillä oppimisen sisältöalueilla, ei 
valmiuksien lisääntymiseen yleisesti. Kielelliset valmiudet sekä taideilmaisu ku-
vastavat molemmat ilmaisukykyä, joiden avulla lapsi todennäköisesti pääsee il-
mentämään itseään ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kyky 
kommunikoida ympäristönsä kanssa lisää lapsen mahdollisuuksia saada omat 
tarpeensa ja toiveensa kuuluviin. Se saattaisi olla yksi syy näiden kielellisten 
valmiuksien ja taideilmaisun sekä viihtymisen välillä. 

Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, onko lapsen oppiminen 
edellytys hänen viihtymiselleen, vai viihtyminen edellytys oppimiselle. Tyyty-
väisyyden ja oppimisen voidaan ajatella muodostavan positiivisen kehän: viih-
tyminen helpottaa oppimista, ja oppiminen lisää viihtymistä. 

Edellä todettiin, että yhteiskunnan, vanhempien ja lasten tavoitteiden toteu-
tuminen samanaikaisesti oli mahdollista. Voidaan sanoa, että esiopetus on vai-
kuttavaa, koska se toteuttaa kaikkien asiakkaittensa tavoitteet. Minkälaisessa 
ympäristössä tämä harmonia sitten on mahdollista? Tutkimuksen mukaan voi-
daan tulkita, että yhteiskunnan, vanhempien ja lasten näkökulmista katsottuna 
esiopetus saavuttaa parhaiten tavoitteensa melko samankaltaisessa ympäristössä. 
Vanhemmat olivat tyytyväisimpiä kaupunkien päiväkodeissa kokopäivätoimin-
nan yhteydessä järjestettyyn esiopetukseen. Myös lapset viihtyivät parhaiten 
kaupungissa järjestetyssä esiopetuksessa. Ja koska kaupungissa järjestetty esi-
opetus toteutettiin pääsääntöisesti kokopäivätoimintana, voidaan olettaa, että ko-
kopäivätoiminta ja kaupunki liittyvät läheisesti yhteen. Lasten valmiudet puoles-
taan kohenivat parhaiten paljon erilaisia leikkejä sisältävässä toiminnassa. 
Vaikkei leikki noussutkaan lasten viihtyvyyttä tai vanhempien tyytyväisyyttä 
selittäväksi tekijäksi, voidaan kuitenkin todeta, että leikit ovat perinteisesti kuu-
luneet päiväkotitoimintaan, jonka vanhemmat arvioivat parhaimmaksi oppi-
misympäristöksi.  

Melko samankaltainen oppimisympäristökin näyttää siis tukevan eri asiak-
kaiden hyvää. Tiivistetysti voidaan tutkimukseni mukaan ilmaista, että vaikutta-
vin esiopetusympäristö on kaupungin päiväkodissa. Mutta niin kuin tutkimusten 
tulosten tulkinnassa on todettu, on hyvä ottaa huomioon oppimisympäristöä ku-
vaavien muuttujien mahdollinen yhdysvaikutus. Tämä yhdysvaikutus hieman 
vaikeuttaa tosiasiallisten selittäjien löytämistä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että parhaimmillaan järjestettynä 
esiopetus toteuttaa yhteiskunnan, vanhempien ja lasten hyvää eli on siis vaikut-
tavaa. Esiopetus toteuttaa parhaimmillaan samanaikaisesti näiden kaikkien kol-
men asiakasryhmän hyvää. Lasten valmiudet kehittyvät, vanhemmat ovat tyyty-
väisiä ja lapset viihtyvät. Tutkimukseni mukaan näin voitiin todeta olleen keski-
määräisesti. Keskimääräinen tulos ei kuitenkaan takaa, että kaikkien lasten ja 
vanhempien hyvä olisi toteutunut. Erityisesti esiopetuksen tulisi kantaa suurem-
paa huolta erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Juuri nämä lapset viihtyivät hei-
kommin, saivat heikommat oppimisvalmiudet ja heidän vanhempansa antoivat 
huonommat arvosanat kuin muiden lasten. 
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7.5 Yksi- ja monitasomenetelmien tuottamien tulosten 
vertailua 

Tutkimukseni sivujuonena olen halunnut kuljettaa mukana sekä yksi- että moni-
tasoanalyyseihin perustuvia tuloksia. Näin olen voinut tuoda esille niitä eroavai-
suuksia, joita yksi- ja monitasoanalyysien avulla saadaan hierarkkisesti rakentu-
neesta aineistosta. Hierarkkinen aineisto asettaa tutkimukselle erityisvaatimuk-
sia, koska havainnot eivät ole toisistaan riippumattomia. Koska tutkimukseni ai-
neisto oli luonteeltaan hierarkkinen, sen analyyseissa suositellaan käytettävän 
monitasoanalyysia, jotta ryhmän vaikutus tulee vakioitua. Tällöin siis luodaan 
tilanne, jossa jokainen tutkittava lapsi tai vanhempi olisi valikoitunut aineistoon 
sattumalta, ei ryhmäkohtaisesti. Halusin analysoida aineiston silti myös yksi-
tasoisilla analyysimenetelmillä, koska pidin tärkeänä selvittää, antavatko yleises-
ti käytössä olevat analyysimenetelmät erilaisia tuloksia ja miten suuria eroja tu-
loksissa ilmenee. 

Monitasoanalyysin avulla saatoin selvittää, mikä ryhmän toiminnassa tai ra-
kenteessa selitti tuloksia. Monitasoanalyysilla voitiin ottaa huomioon aineiston 
rakenne ryhmätason muuttujia tarkasteltaessa. Kontrolloimalla analyysissa tietty-
jä selittäviä muuttujia tulokset voivat muuttua: yksitasoinen malli ei ota huomi-
oon samanaikaisesti vaikuttavia, aineiston rakenteeseen liittyviä tekijöitä eli sitä, 
että lapsiryhmät olivat keskenään erilaisempia kuin lapset satunnaisesti valittui-
na. 

Lasten oppimisvalmiuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia tarkastelin yksilö-
ryhmittäin ja oppimisympäristön suhteen erikseen yksi- ja monitasomenetelmien 
avulla. Näillä eri menetelmillä saatuja tuloksia vertailin keskenään.  

Eri analyysimenetelmät tuottivat hieman erilaiset tulokset. Osa niistä tausta-
muuttujista, jotka yksitasoisten analyysimenetelmien mukaan nousivat tuloksia 
selittäviksi tekijöiksi, eivät monitasoanalyysin avulla osoittautuneet tilastollisesti 
merkitseviksi selittäjiksi. Yksitasoinen yksilökohtaiseen aineistoon perustuva 
analyysi antoi herkemmin tilastollisesti merkitseviä eroja eri ryhmämuuttujien ja 
oppimisympäristömuuttujien suhteen kuin ryhmäkohtaiseen aineistoon perustuva 
yksitasoinen tai monitasoanalyysi. Monitasoanalyysilla myös osa ryhmäkohtai-
seen aineistoon perustuvalla yksitasoisella analyysilla saaduista erojen merkityk-
sellisyyksistä kumoutui. Ryhmän vakioimisen jälkeen useampi tilastollisesti 
merkitseväksi osoittautunut ero ei enää tullutkaan merkitseväksi. 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 18., 19. ja 20.) on eritelty ne yksilö-, ryh-
mä- ja monitasoanalyysein saadut yksilöryhmiä ja oppimisympäristöä kuvaavat 
selittävät tekijät. 
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Taulukko 18. Lasten valmiuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia selittävät yksi-
löryhmiä koskevat tekijät. 

 
SELITETTÄVÄ MUUTTUJA MUUTOS SELITTÄVÄ MUUTTUJA ANALYYSI 
valmiudet kaikilla sisältöalueilla paremmat tyttö yksilö-+monitaso- 
valmiudet kaikilla sisältöalueilla heikommat erityinen tuki yksilö-+monitaso- 
valmiudet kaikilla sisältöalueilla heikommat eri kieli- ja kulttuuriryhmä yksilö-+monitaso- 
muutokset motorisissa ja opiskelutai-
doissa heikommat tyttö yksilö- 
muutokset taiteellisessa ilmaisussa paremmat tyttö yksilö- 
muutokset matemaattisissa taidoissa heikommat erityinen tuki yksilö- 
muutokset ympäristöön, luontoon ja 
kulttuuriin liittyvissä taidoissa heikommat erityinen tuki yksilö- 
muutokset taiteellisessa ilmaisussa heikommat* erityinen tuki yksilö- 
muutokset ympäristöön, luontoon ja 
kulttuuriin liittyvissä taidoissa heikommat eri kieli- ja kulttuuriryhmä yksilö- 

*ei merkittävä muutos 

 
Tyttöjen ja poikien oppimisvalmiudet poikkesivat toisistaan yhtä merkitse-

västi riippumatta käytetyistä menetelmistä. Samoin oppimisvalmiuksissa tapah-
tuneet keskimääräiset muutokset todettiin yhtä suuriksi käytetyillä eri menetel-
millä. Sen sijaan tytöt olivat kehittyneet poikia paremmin taiteellisessa ilmaisus-
sa ja pojat puolestaan motorisissa ja opiskelutaidoissa vain yksilötasoisen ana-
lyysin mukaan.  

Yksitasoisen analyysin perusteella erityistä tukea tarvitsevien lasten valmiu-
det olivat heikommat eivätkä ne olleet kohentuneet yhtä hyvin kuin muilla lapsil-
la matematiikan sekä ympäristön, luonnon ja kulttuurin sisältöalueilla. Moni-
tasoanalyysilla vastaavia tuloksia ei saatu.  

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten valmiudet tulkittiin sekä yksi-
tasoisen että monitasoanalyysimenetelmän mukaan heikommiksi kuin muiden. 
Yksitasoisen analyysin mukaan eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien lasten 
valmiudet eivät olleet kehittyneet yhtä paljon kuin muilla ympäristöön, luontoon 
ja kulttuuriin liittyvissä taidoissa. Monitasoanalyysin mukaan eri kieli- ja kult-
tuuriryhmään kuuluvien lasten valmiudet olivat kehittyneet yhtä paljon.  
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Taulukko 19. Lasten valmiuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia selittävät op-
pimisympäristöön liittyvät tekijät. 
 
SELITETTÄVÄ 
MUUTTUJA MUUTOS SELITTÄVÄ MUUTTUJA ANALYYSI 
valmiudet paremmat kokopäivä yksilö- 
valmiudet heikommat koulu yhdistetty perusopetukseen yksilö-+ryhmä- 
valmiudet paremmat yli 13 eskarilaista yksilö- 
valmiudet paremmat kaupunki yksilö-+ryhmä- 
valmiudet paremmat pari- ja ryhmätyöskentely yksilö-+ryhmä- 
valmiudet paremmat yhteistyö vanh. kanssa yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat osapäivä  yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat koulu erillinen  yksilö- 
muutokset suuremmat yli 13 eskarilaista yksilö- 
muutokset suuremmat maaseutu yksilö- 
muutokset suuremmat konkreettiset kokeilut yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat opettajajohtoinen työskentely yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat pari- ja ryhmätyöskentely yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat opettajan panostus arviointitoimintaan yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat yhteistyö vanhempien kanssa yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat yhteisyö perusopetuksen kanssa yksilö-+ryhmä- 
muutokset suuremmat opettajan suunnittelutoiminta montaso- 
muutokset suuremmat leikki yksilö-+ryhmä-+monitaso- 
 

Ryhmämuodolla, ryhmän koolla sekä kuntaryhmällä oli yksitasoisen mene-
telmän mukaan yhteyttä lasten valmiuksiin ja niiden kehittymiseen: lasten val-
miudet arvioitiin koulun yhdistetyssä ryhmässä heikoimmiksi kuin muissa ryh-
missä. Lapsikohtaiseen aineistoon perustuen lisäksi lasten valmiudet arvioitiin 
kohentuneen enemmän koulussa järjestetyn esiopetuksen erillisissä opetusryh-
missä kuin muissa. Monitasoanalyysilla vastaavia tuloksia ei saatu. Tämä kertoo 
siitä, että valmiuksien kehittymisen arviointi riippuikin siis ryhmästä eli opetta-
jan arvioista.  

Aikaisemmat tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia sen suhteen, onko esi-
opetuksen toiminta-ajalla yhteyttä oppimistuloksiin. Tämän tutkimuksen mukaan 
yksitasoanalyysilla saadut tulokset tukivat aikaisempia tuloksia siinä, että esiope-
tuksen osapäivätoiminnalla tai kokopäivätoiminnalla oli yhteyttä esiopetuksen 
tuottamiin tuloksiin. Lasten valmiuksien arvioitiin kehittyneen osapäivätoimin-
nassa enemmän kuin kokopäivätoiminnassa. Vain lapsikohtaisen aineiston mu-
kaan lasten valmiudet arvioitiin paremmiksi kokopäivätoiminnassa. Monitaso-
analyysilla vastaavia tuloksia ei saatu. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmämuoto ei 
selittänyt oppimisvalmiuksissa tai niiden muutoksissa havaittuja eroja.  

Yksitasoisten menetelmien perusteella todettiin, että erot kaupunkimaisten ja 
maaseutumaisten kuntien välillä olivat systemaattisia, mutteivät merkittäviä. Yk-
sitasoisen analyysimenetelmän mukaan lasten valmiudet arvioitiin paremmiksi 
kaupungeissa kuin maaseudulla. Yksilökohtaisen yksitasoisen analyysin mukaan 
lapsen valmiuksien muutokset arvioitiin systemaattisesti paremmiksi maaseudul-
la kuin kaupungeissa. Kun monitasoanalyysin avulla kontrolloitiin ryhmän vai-
kutus, eroja ei esiintynyt. Kuntaryhmä oli lisäksi yhteydessä opetusryhmämuo-
toon (lapsikohtainen aineisto: χ²[6] = 697.94, p < .001; ryhmäkohtainen aineis-
to: χ²[6] = 83.92, p < .001). Kaupunkimaisissa kunnissa esiopetusta annettiin 
enemmän päiväkodeissa ja maaseutumaisissa kunnissa enemmän kouluissa. 
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Sekä yksi- että monitasoanalyysin mukaan todettiin, että lasten valmiudet ke-
hittyivät paremmin, kun opettaja käytti erilaisia leikkejä. Opettajan opetustavois-
ta konkreettiset kokeilut, opettajajohtoinen sekä pari- ja ryhmätyöskentely ko-
hensivat lasten valmiuksia yksitasoisen analyysin perusteella. Samoin myös 
opettajan panostus arviointitoimintaan, yhteistyö vanhempien ja perusopetuksen 
kanssa olivat yhteydessä lasten valmiuksien kehittymiseen.  

Tulosten tarkastelussa tulee ottaa huomioon, että opettajajohtoinen työtapa 
riippui siitä, missä esiopetusta järjestettiin eli toimiko ryhmä koulussa tai päivä-
kodissa ja erillisenä tai muuhun kasvatukseen tai opetukseen yhdistettynä (lapsi-
kohtainen aineisto: χ²[3] = 72.59, p < .001). Työtapa oli opettajajohtoisempaa 
koulun erillisissä ryhmissä ja vähemmän opettajajohtoista päiväkodissa varhais-
kasvatukseen yhdistetyssä ryhmässä. Myös ryhmä- ja parityöskentelyn käyttö oli 
riippuvainen ryhmämuodosta (lapsikohtainen aineisto: χ²[3] = 37.68, p < .001; 
ryhmäkohtainen aineisto: χ²[3] = 13.71, p = .003). Samoin yhdysvaikutus todet-
tiin koulun ja opettajan perusopetuksen kanssa tekemän yhteistyön välillä. Tämä 
voidaan tulkita niin, että esiopetusryhmät, jotka tekevät enemmän yhteistyötä 
perusopetuksen kanssa, toimivat koulussa (F[331,3] = 51.76, p < .001).  

Opettajan aktiivinen toiminnan suunnittelu nousi selittäväksi tekijäksi vain 
monitasomallinnusmenetelmällä. Tämä herättää monitahoisia ajatuksia, ja tulos-
ten tulkinta lienee mahdotonta tai vain arvailua. Ovatko nämä taustamuuttujat 
vain ns. sekoittavia tekijöitä, jotka häiritsevät tulosten tulkintaa (ks. Ellonen 
2006)? Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon sekin vaihtoehto, että näiden 
tutkittujen tekijöiden taustalla voi olla jokin muu selittäjä, jota tässä tutkimukses-
sa ei ole otettu huomioon. 

Tulokset voidaan tulkita siten, että ryhmän lasten valmiudet, tai tässä tapauk-
sessa opettajan arviot lasten valmiuksista, olivat keskenään samanlaisempia kuin 
muiden. Kun käytettiin monitasoanalyysia, luotiin tilanne, jossa lapset ikään kuin 
valittiin satunnaisesti, ei ryväsotantana ryhmittäin. Monitasoanalyysi ottaa huo-
mioon ryhmän yhtenäistävän vaikutuksen ja se selittänee eron siinä, että moni-
tasoanalyysilla valmiuksien ja niiden muutoksien erot eivät selittyneetkään tut-
kimuksen kohteeksi valittujen muuttujien avulla. Monitasoanalyysin avulla myös 
vakioitiin ryhmärakennetta sekä didaktista, pedagogista, sosiaalista ja fyysistä 
oppimisympäristöä. Yksi- ja monitasomenetelmien tuottamat erilaiset tulokset 
oppimisympäristömuuttujista selittynevät sillä, että valmiuksien muutosten ko-
konaisvaihtelusta jopa 62 prosenttia johtui ryhmien välisestä vaihtelusta.  
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Taulukko 20. Vanhempien tyytyväisyyttä selittävät oppimisympäristöä koskevat 
tekijät. 
 
SELITETTÄVÄ 
MUUTTUJA MUUTOS SELITTÄVÄ MUUTTUJA ANALYYSI 
arvosana korkeampi nuorin 6 v. yksilö- 
arvosana korkeampi pk:n erillinen ja koulun erillinen ryhmä ryhmä- 

arvosana korkeampi kaupunki 
yksilö-+ryhmä-
+monitaso- 

arvosana korkeampi opsin merkitys opettajalle ryhmä- 
arvosana korkeampi opettajan panostus arviointitoimintaan ryhmä- 
yksilöllisyys paremmin huomioon < 13 eskarilaista yksilö-+monitaso- 

yksilöllisyys paremmin huomioon 
pk:n yhdistetty ryhmä vs. koulun erilli-
nen ryhmä yksilö- 

tiedon saanti parempi pk:n erillinen ryhmä yksilö- 
tilat turvallisemmat ja toimivammat nuorin < tai = 3 v. yksilö- 
tilat turvallisemmat ja toimivammat pk:n erillinen vs. koulun ryhmä yksilö-+ryhmä- 
tilat turvallisemmat ja toimivammat kokopäivä monitaso- 
tiedon saanti heikompi koulun yhdistetty ryhmä ryhmä- 

 
Yksitasoisen analyysin perusteella vanhemmat arvioivat oman tyttärensä 

viihtyvän esiopetuksessa paremmin kuin poikansa. Monitasoanalyysin mukaan 
taas tyttöjen ja poikien esiopetus koettiin yhtä hyväksi. 

Yksitasoisen analyysin mukaan vanhemmat antoivat paremman arvosanan 
silloin, kun heidän lapsensa oli päiväkodin tai koulun erillisessä ryhmässä ja hei-
koimmat silloin, kun lapsi oli koulun yhdistetyssä ryhmässä. Vanhempien ar-
vosanaan olivat yhteydessä yksitasoisen analyysin mukaan myös opetusryhmän 
ikärakenne, opettajan toiminnassa opetussuunnitelmien merkitys ja opettajan pa-
nostus arviointitoimintaan. Yksitasoisen analyysin perusteella puolestaan van-
hemmat kokivat, että heidän lapsensa yksilöllisyys otettiin paremmin huomioon 
päiväkodin yhdistetyssä ryhmässä kuin koulun erillisessä ryhmässä. Sekä yksi- 
että monitasoanalyysin mukaan lapsen yksilöllisyys otettiin paremmin huomioon 
ryhmässä, jossa oli vähemmän kuin 13 esiopetusikäistä. Kaikkien käytettyjen 
analyysimenetelmien mukaan vanhemmat arvioivat kaupungissa toteutettavan 
esiopetuksen olevan parempi kuin maaseudulla toteutettava.  

Yksitasoanalyysin mukaan vanhemmat kokivat esiopetuksen tilat toimivam-
miksi ja turvallisemmiksi päiväkodissa ja ryhmässä, jossa oli myös alle esiope-
tusikäisiä nuorempia lapsia. Sen sijaan monitasoanalyysin mukaan tilat arvioitiin 
toimivammiksi kokopäivätoimintana toteutetussa esiopetuksessa. Yksitasoisen 
analyysin mukaan vanhemmat saivat paremmin tietoa lapsensa esiopetuksesta 
silloin, kun hänen lapsensa oli päiväkodin erillisessä ryhmässä. 

Eri analyysimenetelmillä saaduista tuloksista voidaan päätellä, että vanhem-
pien arviot olivat yhteydessä ryhmään, ja keskenään yhtenäisempiä ryhmän sisäl-
lä kuin ryhmien välillä. Tällöin todellista yhteyttä vanhempien arvioimaan yksi-
löllisyyden huomioimiseen ja ryhmämuotoon ei voida sanoa olevan.  

Yksitasoisen analyysin perusteella lasten valmiuksissa tapahtuneiden muutos-
ten ja vanhempien tyytyväisyyden välillä ei havaittu olevan yhteyttä. Sen sijaan 
monitasomenetelmällä ja ryhmärakennemuuttujat vakioitaessa valmiuksien muu-
tokset nousivat vanhempien arvosanaa selittäväksi tekijäksi.  



 

 
 

 
 

135 

Myös lasten viihtyminen oli yhteydessä siihen, kuinka hyvät valmiudet heillä 
oli riippumatta siitä, minkälaisessa ryhmässä he saivat esiopetusta. Yksi- ja mo-
nitasomenetelmin saatiin hieman erilaiset tulokset siitä, minkä sisältöalueen tai-
dot olivat merkittävimpiä lapsen viihtymisen kannalta. Yksitasoisella menetel-
mällä käsiteltynä yksilökohtaisen aineiston perusteella viihtyvyyttä näyttivät se-
littävän eniten sosiaaliset, ympäristöön ja luontoon liittyvät taidot, ryhmäkohtai-
sen aineiston perusteella matemaattiset taidot. Ryhmäkohtainen aineisto ottaa 
huomioon vain ryhmien keskiarvot eli ryhmän lasten keskimääräisen viihtymisen 
ja ryhmän lasten keskimääräiset valmiudet eri sisältöalueilla. Monitasomallin-
nuksen perusteella lapsen viihtymistä esiopetuksessa selittivät hänen sosiaaliset, 
ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liittyvät sekä taideilmaisuun liittyvät taidot.  

Yksitasoisen yksilökohtaisen aineiston perusteella lapsen viihtymistä selittä-
viksi tekijöiksi nousivat kielellisissä taidoissa kehittyminen, ryhmäkohtaisen ai-
neiston perusteella puolestaan motorisissa taidoissa sekä ympäristöön, luontoon 
ja kulttuuriin liittyvissä taidoissa kehittyminen. Ryhmän vaikutuksen vakioimi-
sen jälkeen lapsen viihtymistä selittivät valmiuksien kohentuminen kielellisellä 
alueella ja taideilmaisussa.  

Mitä näistä eri menetelmillä saaduista tuloksista voidaan sanoa? Tutkimuk-
sessani käyttämäni taustamuuttujat olivat yhteydessä toisiinsa ja tuloksissa nuo 
yhdysvaikutukset saattavat häiritä. Yksilö- ja ryhmätason analyysit antavat siis 
herkemmin tilastollisesti merkitseviä eroja taustamuuttujien suhteen. Myös Rau-
topuro tuoreessa tutkimuksessaan (2013, 220–221) havaitsi, että tulosten tulkin-
nan kannalta tärkein asia on yksi- ja monitasomenetelmien tuottama informaatio 
tilastollisesta merkitsevyydestä. Yksitasoisen menetelmän käyttö johtaa liian 
helposti tulkintaa ryhmien välisten erojen tilastollisista eroista.  
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8 TUTKIMUKSEN 
LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan seuraavassa luvussa sen perusteella, 
miten sosiaalinen todellisuus on ylipäänsä hahmotettavissa niin, että se on luotet-
tavasti tutkittavissa. Sen lisäksi pohditaan, mitä ongelmia sisältyy vaikuttavuu-
den mittaamiseen sekä lapsen oppimisen mittaamiseen. Lopuksi selvitetään vielä 
tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 

8.1 Sosiaalisen todellisuuden hahmottaminen 

Jokaiseen tutkimusmenetelmään sisältyy jokin metodologinen oletus, tausta-
ajatus, käsitys maailmasta ja sen ilmiöistä sekä siitä, miten niistä voidaan saada 
tietoa (Puolimatka 2004). Lisäksi tutkijalla samoin kuin tutkimuskohteena ole-
valla on omat ennakko-odotuksensa ja esikäsityksenä, jotka ovat syntyneet hänen 
omasta jäsentyneisyydestään, joka rakentuu käsitykseen ihmisestä ja maailmasta 
sekä kuviin ihmisestä ja maailmasta (Varto 1992, 33). Nämä ennakko-oletukset 
voivat olla käsitteellisiä, faktuaalisia, ontologisia, metodologisia, tietoteoreettisia 
ja arvostuksiin liittyviä (Niiniluoto 2002, 245).  

Raunio (1999, 26–27) toteaa, että strategisesti tärkeät metodiset ratkaisut liit-
tyvät kysymyksiin tutkijan suhteesta tutkimuskohteeseen, teoreettisten yleistys-
ten suhteesta empiirisiin havaintoihin tai arvojen roolista tutkimuksessa. Tutki-
musmenetelmä ei ainoastaan tuota tutkimusongelman ratkaisemisessa olennaista 
empiiristä tietoa, vaan myös kuvaa sosiaalisen todellisuuden ja tätä koskevan on-
gelman tietynlaisena.  

Fenomenologisesti tarkastellen tutkijan tulee torjua kaikki aikaisemmat ole-
tukset ilmiöstä. Fenomenologit eivät epäile eivätkä ota annettuna kohteen to-
tuusarvoa. (Järvinen & Järvinen 2000, 200; Varto 1992, 86.) Tämän tutkimuksen 
ilmiö on tuttu tutkijalle, ja fenomenologinen lähestymistapa edellyttäisi tutkijaa 
unohtamaan tai ainakin torjumaan omat kokemuksensa lastentarhanopettajana. 
Tätä en pidä mahdollisena. Kriittisen rationalismin mukaan objektiivisuus ei tar-
koita tutkijan poissulkemista, vaan sitä, että tutkijan tuottamat lauseet asetetaan 
julkisen kritiikin kohteeksi ja toisten tutkijoiden tarkasteltaviksi (Järvinen & Jär-
vinen 2000, 198). Myös kriittisessä realismissa hyväksytään ajatus, että koke-
mustieto käsitteellistetään ja että käsitteet kehittyvät historiallisesti ja ne ovat 
muutettavissa (Niiniluoto 2002, 144). 
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Tutkimus saa lähtökohtansa realistisesta tietoteoriasta, jonka mukaan havain-
noitavasta ilmiöstä ja sen ominaisuuksista saadaan tietoa riippumatta tiedostavas-
ta subjektista (Niiniluoto 2002, 139; Puolimatka 2004). Tieto kerätään ihmisiltä, 
joiden voidaan ajatella olevan oman koulutustaustansa ja ympäristönsä suhteen 
enemmän samanlaisia kuin ympäristön muut toimijat ja havainnoijat. Tämän 
voidaan nähdä myös vähentävän havainnoijan omien subjektiivisten käsitysten 
erilaisuutta. Tieto ja havainto riippuvat kiinnostuksen suuntaamisesta. Tutkimuk-
sen empiirinen aineisto koostui osuudesta, jossa esiopettaja havainnoi ryhmänsä 
lasten oppimisedellytyksiä ja niissä tapahtuneita muutoksia esiopetusvuoden ai-
kana. Esiopettajan havainnoidessa ryhmänsä lapsia hänellä voidaan ammattinsa 
puolesta olettaa olevan kiinnostus nähdä lapsen todellinen käyttäytyminen ja lap-
sessa tapahtuvat muutokset.  

Onko oikein olettaa, että opettajien havainnot kertovat totuuden vallitsevasta 
tilanteesta? Totuuteen pyrkiminen vaatii tarkastelemaan sitä, voiko opettajilta 
saama tieto olla totta ja riippuuko totuus siitä, mitä on olemassa vai siitä, mitä 
voidaan tietää totuudesta. Tieteen keinoin tieto voidaan verifioida eli todistaa 
oikeaksi, mutta todistus ei tee käsityksestä totta. Perustuvatko vastaajien antamat 
tiedot totuuteen olevaisesta vai totuuteen tiedosta olevaisesta? Havainnoijan nä-
kemys olevaisesta riippuu tiedosta, mitä olevainen voi olla, mutta myös siitä, mi-
tä sen pitäisi olla. Kuitenkin kaikilla havainnoijilla on oma menneisyytensä, ta-
pansa tulkita maailmaa ja nähdä ilmiöt. Todellisuus ilmenee aina tulkitsemisen ja 
ymmärtämisen prosessien kautta (Eskola & Suoranta 1998, 139). Toisaalta sa-
tunnaisotantaa käyttämällä voidaan eliminoida ”alakulttuuriset”, tiettyyn aluee-
seen, ikäkohorttiin liittyvät ja muut tietoa vääristävät tekijät. Tässä tutkimuksessa 
tietoa kerättiin satunnaisesti valituilta kohdehenkilöiltä. Kohdehenkilöt valittiin 
satunnaisesti Suomen eri alueita edustavista kunnista, esiopetuksen erilaista jär-
jestämismuotoa edustavista toimintapaikoista sekä erilaista ryhmärakennetta 
edustavista opetusryhmistä.  

Todellisuus on vain artefaktaa, eli sitä ei ole olemassa missään yksiselittei-
sessä muodossa. Havaintomme ovat kulttuurisesti määräytyneitä ja sosiaaliset 
ongelmat ovat siten sosiaalisia konstruktioita. (Toivonen 1999, 38.) Todellisuutta 
koskevat käsityksemme eivät ole suora kuvaus ulkomaailmasta, vaan ne ovat 
kielen muovaamia käsitteellisiä jäsennyksiä. On olemassa erilaisia puhetapoja, 
jotka rakentavat erilaisen, kulloistakin tarvetta vastaavan todellisuuden. (Töttö 
2000, 88–89.) Subjektiivisen idealismin mukaan tiedostavasta subjektista riip-
pumatonta todellisuutta ei ole olemassa (Niiniluoto 2002, 139). Todellisuus riip-
puu aina siitä, kenen näkökulmasta sitä tarkastellaan.  

Todellisuuden kuvaajana ovat käsitykset ja mielipiteet, jotka ovat todellisuut-
ta vastaajalle. Jos vastaaja esimerkiksi on sitä mieltä, että ympäristö on toimiva, 
niin se on hänen mielestään toimiva. Joku toinen voisi ajatella eri tavoin. Kenen 
toisen mielipidettä tarvitsisimme tilanteesta? Tai onko objektiivinen tieto parem-
paa tietoa, eikö tilanteessa toimijan subjektiivinen käsitys ympäristöstä ole juuri 
se tieto, jota haluamme saada. Tämä toimija elää tässä ympäristössä, ja haluam-
me tietää, minkälaisena juuri hän ympäristönsä näkee, koska hänen toimintaansa 
ympäristö vaikuttaa. Emme tiedä, minkälaisena joku toinen toimija ympäristön 
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näkisi, mutta onko se edes tarpeellista? Silloin kyllä, jos aiomme muuttaa ympä-
ristöt sellaisiksi, joista suurin osa kohdehenkilöistä sanoo, että ympäristö toimii 
hyvin. Tässä tutkimuksessa päämääränä on tuottaa subjektiivista totuustietoa eli 
toimijan näkemyksiä siitä, millaisessa ympäristössä hän toimii. Jollekulle toiselle 
tämä sama ympäristö ei välttämättä ole samanarvoinen. Näiden subjektiivisten 
totuustietojen avulla voidaan lähestyä approksimoitua objektiivista totuustietoa 
(ks. Niiniluoto 2002, 11). 

Tutkimuksessa lähdetään ajatuksesta, että ilmiötä kuvaava malli on askel to-
dellisuuden kuvaamiseen. Tähän tieteellisen realismin ajatukseen (Puolimatka 
2004) voin yhtyä, mutta se, että tieteellinen kuva olisi syvempi ja ontologisesti 
primaarimpi kuin ilmikuva, ei kuulosta mielekkäältä. Mallin avulla päästään yk-
sinkertaistettuun, todennäköiseen kuvaan ilmiöstä ja sen suhteista. Mallilla hah-
motetaan todellisuutta, jotta voitaisiin tehdä yleistyksiä siitä, miltä ilmiö keski-
määräisesti näyttää subjekteille.  

Järvisen & Järvisen (2000, 197–198) mukaan nimenomaan kriittisen rationa-
lismin mukaan voidaan väittää, että tutkijalla on ennakkokäsityksiä, jotka ohjaa-
vat tutkittavan ilmiön havainnointia. Tieteellinen tietämys ei koostu tosiasioista, 
jotka sataprosenttisesti ovat tosia, vaan joukosta väliaikaisia maamerkkejä kos-
kaan päättymättömällä polulla kohti totuutta. Teorian eli mallin avulla voidaan 
saada selville osa totuudesta eli tavoitelauseet voidaan kääntää havaintokielelle. 
Tieteellisen realismin mukaan mallit ovat askelia todellisuuden kuvaamiseen 
(Puolimatka 2004).  

Tässä tutkimuksessa malli on keskimääräinen kuvaus siitä, mitä ilmiö on to-
dellisuudessa, ei valokuva todellisuudesta. Survey-tutkimus on mielipidetutki-
mus, jossa vastaajat ymmärtävät omalla tavallaan kysymysten sisällöt. Totta on, 
että kaikki vastaajat eivät ymmärrä lauseita samalla tavalla. Mallin käyttöä voi-
daan siitä huolimatta pitää perusteltuna, kun vastaajien erilainen ymmärrys ote-
taan tulkinnoissa ja johtopäätöksissä huomioon. Eskolan & Suorannan (1998, 45) 
mukaan todellisuuden hahmottamisen täytyy olla riittävän yhdenmukaista ja ta-
salaatuista, jotta intersubjektiivisuus eli yhteinen ymmärtäminen on mahdollista. 
Intersubjektiivisuutta voidaan pitää mahdollisena, jos ajatellaan, että opettajat 
ovat koulutettuja havainnoimaan lapsissa tiettyjä asioita. Yhteinen koulutus ja 
toisaalta kokemus lapsiryhmästä yhtenäistää havaintoaistimuksen. Tutkimuksella 
olisi voitu saada toki syvempää tietoa ilmiöstä, jos olisi otettu selville myös tut-
kittavan kohdejoukon näkökulma. Havaitseeko opettaja tosiasiassa sitä, mitä hän 
väittää havaitsevansa, vai tulkitseeko hän lapsen käyttäytymistä? Toisaalta voi-
daanko lapsen käyttäytymisestä sanoa, mitä hänen mielessään liikkuu? Osaako 
lapsi todella tietyn taidon, jos hän näyttää tekevän jotain?  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ilmiötä ja etsiä yhteyksiä ilmiön taus-
talla oleviin tekijöihin, pikemminkin kuin esittää hypoteeseja ja verifioida tai fal-
sifioida niitä. Tutkimuksessa ei pyritty löytämään muita totuuksia kuin tämän-
hetkisen toimijan käsityksiä, jotka voitiin yleistää koskemaan kaikkia tähän ilmi-
öön liittyviä toimijoita. Subjektiivisuus oli siinä mielessä mukana, että kohde-
henkilö kertoi, mitä mieltä hän oli asioista, ei sitä, miten ne jonkun muun todelli-
suudessa olivat.  
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Kyselylomakkeen kysymysten asettelu lähti ajatuksesta, että vastaajilla on 
yhteisiä merkityksiä tutkittavasta. Miten paljon vastauksissa on tulkinnan varaa? 
Fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaan teoria on systemaatti-
nen esitys niistä merkitysrakenteista, joiden pohjalta tyypillinen yksilö toimii 
(Puolimatka 2004). Merkityksiä tutkivaa tieteellistä lähestymistapaa kutsutaan 
myös fenomenografiaksi. Järvisten (2000, 207–208) mukaan fenomenografia 
pyrkii kuvaamaan laajasti ihmisten erilaisia tapoja kokea, tulkita ja ymmärtää 
todellisuuden eri puolia. Lisäksi fenomenografia pyrkii saamaan ilmiön haltuun-
sa koko laajuudessaan eli kaikki erilaiset tavat kokea kyseinen ilmiö. Tulokset 
luokitellaan sen pohjalta, miten ihmiset havaitsevat, kokevat ja käsitteellistävät 
asioita. Kysymysten väärinymmärtämisen vaara on myös tällaisessa tutkimuk-
sessa yksi ongelma. Kysymysten ymmärtäminen perustuu siihen, että vastaajalla 
ja tutkijalla on yhteinen merkitysjärjestelmä. Ymmärtävätkö opettajat asiat sa-
malla tavalla? Entä vanhemmat? 

Toisaalta fenomenografinen lähestymistapa voisi tarkoittaa sitä, että tutkittai-
siin, miten lapsi kokee esiopetustoiminnan ja minkälaisia merkityksiä hän esi-
opetukselle antaa sekä esiopetuksessa ollessaan että myöhemmin elämässään. 
Fenomenografinen tarkastelu olisi ollut mielekästä, koska silloin olisi voitu sel-
vittää opetuksen yksilö- ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Opetuksen vaikutta-
vuutta voidaan harvoin nähdä suorana tuloksena, vaan opetuksen merkitys voi 
näkyä esimerkiksi asenteissa ja motivationaalisissa tekijöissä, jotka tulevat esille 
myöhemmässä elämässä. Niin suotavaa kuin olisikin ollut tutkia pitkittäistutki-
muksella opetuksen vaikuttavuutta, tyydyin tässä vaiheessa poikittaisleikkauk-
seen tilanteesta, jossa opettaja ja vanhemmat arvioivat tapahtunutta muutosta. 
Lasten autenttisilla kokemuksilla esiopetusvuoden lopulla ja ensimmäisten kou-
luvuosien jälkeen olisi saatu syvempää ja todellisiin kokemuksiin perustuvaa tie-
toa. Jatkotutkimuksella voitaisiin tutkia näitä samoja lapsia kouluopetuksen ni-
velvaiheissa oppimistulosten arvioinnein ja kouluterveyskyselyjen kouluviihty-
vyystutkimuksin. Kiinnostavaa olisi selvittää, voidaanko syrjäytymistä ennustaa 
jo esiopetusvuoden aikana. 

Tutkimuksessani tyypillinen toimija oli esiopettaja, jolle tutkittavan ilmiön 
merkitykset ja suhteet olivat tuttuja. Tutkija ja tutkittava puhuivat samaa kieltä. 
Voisin väittää, että tutkimuksen myötä tutkittaville oli annettu mahdollisuus tulla 
tietoiseksi itsestään, toiminnastaan ja toimintaympäristöstään. Tämä tapahtuisi 
hänen vastatessaan kysymyksiin, jotka oli johdettu opetussuunnitelman perus-
teista, jotka puolestaan määrittelivät hänen työtään. Havainnointilomakkeella 
selvitettävät asiat sopivat kulttuurimme käsityksiin siitä, miten on ja miten pitäisi 
olla. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitelauseet olivat opettajien tietoisuu-
teen tulleita lausumia. Opettajien edellytettiin tuntevan opetussuunnitelman pe-
rusteet, joihin on sisällytetty kulttuurimme arvot ja ihanteet, toisaalta myös lasten 
käyttäytymiseen liittyvät asiat.  

Lasten havainnointilomakkeen ideana oli, että vastaaja saattoi mahdollisim-
man objektiivisesti ja havaintoonsa luottaen antaa havaintokuvauksensa. Ha-
vainnoijalle strukturoidut havaintolausekkeet voivat kuitenkin olla toisarvoisia 
sen suhteen, mitä hän näkee. Tässä mielessä voi olla, että havainnoija ei päässyt 
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kertomaan omaa totuuttaan tai todellisuuttaan. Toisaalta voidaan havaita semant-
tinen ongelma: havainto ei ollut käsitteellistettynä samanlainen eri toimijoille. 
Loogisen empirismin mukaan jokainen ei ymmärräkään havaintokielen sanoja 
samalla tavalla, teoreettinen kielenkäyttö ei ole käännettävissä havaintokielelle 
(Puolimatka 2004). 

Tutkimus perustuu oletukselle, että todellisuudesta saadaan tietoa kvantitatii-
visin menetelmin. Oletetaan, että on mahdollista saada riittävän luotettavaa tietoa 
todellisuudesta riippumatta siitä, miten ihmiset suhtautuvat todellisuuteen tai mi-
ten he arvottavat ilmiöitä. Taustalla on ihminen, joka pystyy havainnoimaan to-
dellisuutta riippumatta ihmisessä itsessään olevista tekijöistä ja vallitsevasta 
merkitysmaailmasta. Puolimatkan (2000) mukaan kvantitatiivinen metodologia 
ja strukturoidut tiedonhankintamenetelmät mahdollistavat ”neutraalin” tilastolli-
sen analyysin, jossa määrällisten muuttujien avulla voidaan paljastaa todellisuu-
den rakenne. Aineistoa voidaan analysoida objektiivisesti tilastomenetelmien 
avulla.  

Positivistisen teorian mukaan teoria todennetaan julkisten havaintojen avulla. 
Kaikki tieto pohjautuu perimmältään havaintoihin, jotka antavat luotettavan ku-
van todellisuudesta. (Puolimatka 2004.) Vaikka strukturoitu kyselytutkimus tuot-
taa tietoa ulkoapäin ja ulkoisesti, vastaaja vastaa oman todellisuutensa ja totuu-
tensa perusteella. Vastatessaan hän ottaa huomioon senhetkisen tilanteen, arvioi 
merkityksiä, miksi hän vastaa niin kuin vastaa ja miksi hän on tätä mieltä. Tutki-
ja ei valitettavasti pysty jäljittämään vastaajan ajatteluketjua, mutta hän saa vas-
taajan totuuteen perustuvan näytteen siitä, millaisessa maailmassa tämä elää. Ky-
symysten tulee tietysti olla yksiselitteisiä sekä kysymyksen tekijälle että vastaa-
jalle ja niiden pitää kertoa kuvattavasta ilmiöstä.  

Puolimatka (2004) toteaa, että positivismin mukaan yksilöiden käyttäytymi-
nen ohjautuu kollektiivisten tunteiden ja käsitysten pohjalta. Toisaalta verifikaa-
tioteesin mukaan kognitiivinen merkityksellisyys on todennettavissa havainnon  
avulla, ja kaikki mielekkäät empiiriset lauseet ovat käännettävissä havaintokie-
lelle. Semanttisen empirismin teesi väittää, että kaikki ymmärtävät havaintokie-
len lauseet samalla tavalla. Looginen empirismi puolestaan edellyttää, että kai-
kessa havaitsemisessa on mukana tulkinnallinen elementti. Taustatiedoista ja -
intresseistä vapaata havaitsemista ei ole olemassa, ei myöskään neutraalia ha-
vaintokieltä. Niinpä merkityksellisyys ei ole intersubjektiivista. Looginen empi-
rismi ei enää sanan varsinaisessa merkityksessä olekaan positivismia, vaan sopii 
paremmin yhteen tieteellisen realismin kanssa. Teorioita ei voi lopullisesti osoit-
taa tosiksi, mutta ne voivat saada tukea, kun havainnot ovat yhtäpitäviä niiden 
seuraamusten kanssa. Järvisen & Järvisen (2000, 197) mukaan loogisen empi-
rismin myötä tutkimuksen tekoa on rikastettu muun muassa sellaisilla tekniikoil-
la kuin otoksen ottaminen, strukturoitu haastattelu ja asteikkojen luominen, joilla 
tuotettuja tietoja on voitu käyttää tilastollisten analyysien pohjana.  



 

 
 

 
 

141 

8.2 Vaikuttavuuden mittaamisen ongelmallisuus 

Tuloksellisuuden ja sen myötä vaikuttavuusajattelun tuomista koulutuksen kent-
tään on kritisoitu (mm. Raivola ym. 2000; Oravakangas 2005). Raivolan ym. 
(2000, 25–26) mukaan tulosohjauksessa ei noudateta yhteisön yksilöjäsenten ar-
voperustaa, toisin sanoen tulosohjaus ei lähde yksilön vaan yhteiskunnan tarpeis-
ta. Hänen mielestään koulutuksen laatu on sen vaikuttavuutta, joka ensisijaisesti 
on määriteltävä subjektiivisesti koetun koulutustarpeen tyydyttämisenä. Vaikut-
tavuuden käsitteen määrittelyn ja mittaamisen ongelmat syntyvät siitä, että kou-
lutuksen tulisi vastata myös yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus menettää näin 
osan itseisarvostaan, ja arviointiperustaksi nousee oppimistulosten käyttö- ja vä-
linearvo. Yhteiskunta asettaa koulutukselle tavoitteet ja arvioi, onko tavoitteet 
saavutettu. Tavoitteet kuitenkin määräytyvät poliittisesti erilaisten arvojen, in-
tressien ja näkökulmien painotuksista ja yhteensovittamisesta. Lisäksi koulutuk-
sen tuote on moniulotteinen; oppiminen on kasautuvaa, ja oppimisen ja koulu-
tuksen tulokset saattavat käydä ilmi vasta vuosikymmenien päästä.  

Myös Sahlberg (2004, 518–519) toteaa, että koulupoliittisessa ja tieteellisessä 
keskustelussa ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää koulun vaikuttavuu-
delle. Koulun hyvyys voidaan määritellä yksinkertaisesti sillä perusteella, tuot-
taako koulu toivottuja tuloksia. Hyvä koulu saavuttaa sille asetetut tavoitteet 
riippumatta koulun ulkoisista tai oppilaiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
Usein koulutuksen järjestäjien ja opettajien näkemykset koulutuksen tavoitteista 
kuitenkin poikkeavat niistä odotuksista, joita oppilaat, opettajat tai vanhemmat 
pitävät tärkeinä. Koulun hyvyyden problematiikkaa pohdittaessa on syytä koros-
taa, että sama koulu voi olla eri oppilaille hyvä tai huono, innostava tai masenta-
va. Koulu voi olla hyvä esimerkiksi matematiikan ja äidinkielen opettamisessa, 
mutta saattaa epäonnistua sosiaalisten taitojen kehittämisessä.  

Sahlberg (2004, 520–527) myös kyseenalaistaa vaikuttavuuden mittaamisen 
luotettavuuden, sillä useiden meta-analyysien perusteella saadut hyvän koulun 
tunnuspiirteet ovat kuitenkin osoittautuneet toimimattomiksi tietyissä olosuhteis-
sa ja tietyissä kulttuureissa. Ongelmana on se, että tutkijoiden tekemät johtopää-
tökset on tulkittu lineaarisena kausaalisuutena sen sijaan, että koulu ymmärrettäi-
siin kompleksisena systeeminä. Tätä taustaa vasten on kiinnostuttu koulun kon-
tekstuaalisesta realismista, millä tarkoitetaan sitä, että oppimista selittää eri teki-
jät eri tilanteissa.  

Oravakangas (2005, 148 lainaa Kuuselaa 2004, 98–101) puolestaan kritisoi 
sitä, että tuloksellisuustutkimus tarkoittaa käytännössä sosiaalisten käytäntöjen 
tai järjestelmien kuvaamista valittujen tuloksellisuuskriteerien valossa ja että 
suurin osa julkisen sektorin tuloksellisuuden tutkimuksesta keskittyy edelleen 
talouden tunnuslukuihin. Tuloksellistutkimuksen juuret ovat taloustieteellisessä 
tehokkuustutkimuksessa, josta perinteistä ja yksiselitteistä taloustieteellisen ana-
lyysin panos-tuotos -mallia ja tuotannontekijöiden analyysia on haluttu laajentaa 
lisäämällä siihen työelämän laatuun liittyviä tekijöitä. Korkea kustannusvaikut-
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tavuus viittaa toiminnan järkevyyteen sekä kulujen että kansalaisodotusten näkö-
kulmasta.  

Oravakangas (2005, 151) esittää, että koulun tuloksellisuuden käsitteen mer-
kitystä tulee tarkastella riittävän laajasta tieteenfilosofisesta horisontista. Hän 
nostaa esille Kuuselan (2004, 167) näkemyksen siitä, että koulun tuloksellisuus-
diskurssissa ongelmat nähdään esimerkiksi makro- vs. mikrotason kysymyksinä 
koulutuksesta ja kasvatuksesta, taloudesta vs. opetuksesta tai koulutusjärjestel-
mästä vs. koulun arjesta. Koska näitä ilmiöitä perinteisesti tutkivien tieteenalojen 
tieteenfilosofiset lähtökohdat ovat erilaiset, päädytään tarkastelussa aina kysy-
mykseen yksilön inhimillisen toiminnan ja teknisen rationaalisuuden näkökul-
masta rakennetun järjestelmän kohtaamisesta. Kuuselan mukaan arviointitutki-
muksen taustalla olevan taloustieteellisen teorian filosofis-metodologinen poh-
dinta ei ole juurikaan herättänyt kiinnostusta. Taloustieteellinen tutkimus näh-
dään puhtaasti ekonometrisiin mittauksiin perustuvana tieteenalana, jossa ei ole 
tarpeen esittää kysymystä talouden ja muun todellisuuden välisestä suhteesta. 
Tämäntyyppinen asenne nousee usein esiin myös keskustelussa koulun tuloksel-
lisuudesta. 

Oravakangas (2005, 76–77, 106) esittää kritiikkiä tulosohjausta ja tulokselli-
suutta kohtaan. Hän peräänkuuluttaa opetusta ja oppimista ihmisten välisenä 
vuorovaikutussuhteena, kasvatuksena. Tulostavoitteisessa koulussa korostuu 
enemmän tiedonjakaminen ja oppimistulosten mittaaminen kuin kokonaisvaltai-
nen inhimillinen kasvu ja yhteiskunnallisten ja inhimillisten olosuhteiden huo-
mioiminen.  

Koulun tuloksellisuusdiskurssin kehykset voidaan jakaa koulutuspoliittiseen 
kielipeliin (legitiimi puhe), pedagogiseen kielipeliin (opettajuuden asiantunti-
juus), kunnallispoliittiseen kielipeliin (median arkipuhe) ja kasvatukselliseen kie-
lipeliin (kriittinen sivistyspuhe). Koulutuspoliittisessa kielipelissä keskustelua 
hallitsee koulun tuloksellisuuden merkitys Suomen elinkeinoelämän, kansainvä-
lisen kilpailukyvyn ja hyvinvointiyhteiskunnan talouden turvaajana. Tämä tavoi-
te tuo tullessaan koulutuksen ohjausta ja arviointia käsittelevän hallinnollisen 
tuloksellisuuspuheen. Tässä puheessa koulutus saa välineellisen merkityksen ja 
sen tuotantotehtävä korostuu. Puheessa usein toistuvat käsitteet ovat tehokkuus, 
taloudellisuus, vaikuttavuus, arviointi, laatu, kehittäminen, strategia, johtajuus ja 
kansainvälinen kilpailukyky. (Oravakangas 2005, 105.)  

Pedagoginen kielipeli on opettajan asiantuntijapuhetta, jossa koulun tuloksel-
lisuus merkitsee mitattavia oppimistuloksia syvempään oppimisen tasoon pyrki-
vää opettajuuden ammatillista ja ammattimaista kehittämistä. Tämän kielipelin 
keskeiset sisällöt ovat käsitteissä opettajuus, muutos, laatu, oppimiskäsitys, op-
pimistulokset ja pedagoginen kehittäminen. (Oravakangas 2005, 106.)  

Kunnallispoliittinen kielipeli käsittää mediapuheen, jossa koulun tulokselli-
suutta lähestytään asiakasnäkökulmasta. Kielipeliä voi luonnehtia kunnallispoli-
tiikan sävyttämäksi. Puheessa korostuvia käsitteitä ovat muun muassa säästöt, 
koulutuksen kustannukset, koulujen välinen kilpailu, oppimistulosten vertailu, 
koulutuksen asiakkaat ja koulun arki. (Oravakangas 2005, 106.) 
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Kasvatuksellinen kielipeli on tulkittu kriittiseksi sivistyspuheeksi, jossa nous-
taan vastustamaan yksipuolista koulun tuotantotehtävän ja tehokkuusvaatimusten 
korostumista. Kielipelin taustalla on ihmisen itseisarvon ja sivistysoikeuden ko-
rostaminen ilman välineellistä päämäärää. Pedagogisesta kielipelistä tämä puhe 
eroaa siinä, että puhujina toimivat myös kasvatusfilosofit, tavalliset kansalaiset ja 
kirkon edustajat. Kasvatuksellisen kielipelin käsitteitä ovat kasvatus, sivistys, 
arvot, päämäärät, etiikka, inhimillinen kasvu ja tulosvaatimusten kritiikki. (Ora-
vakangas 2005, 106.) 

Myös kasvatusfilosofiselta kannalta tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mit-
taaminen on ongelmallista. Oravakangas (2005, 73) esittää, että tuloksellisuuden 
arvioimiseen tarvitaan opetukselle annettujen tavoitteiden, saavutettujen tulosten 
ja niiden mittaamisen analyysia. Opetuksen ammattilaiselle koulun tulokselli-
suuden mittaaminen on monimutkainen kysymys, koska mittaamisen perusteet 
lähtevät oppimisprosessin syvällisemmästä tuntemisesta ja opetusta hallitsevasta 
tiedonkäsityksestä.  

Oppilaan yksilölliseen kehitykseen pyrkivä kasvatuksellinen opetustyyli ei 
välttämättä ilmene myönteisesti määrällisillä mittareilla arvioituna. Kasvatuksel-
liseen näkökulmaan pohjautuvan opetustyylin tarkoituksena on parantaa oppilai-
den elämän laatua tavalla, jota ei aina pystytä niin konkreettisesti mittaamaan. 
Siksi sitä on vaikea perustella ja siksi se myös herkästi joutuu syrjäytetyksi mää-
rällisen tulosvastuun pohjalta toimivassa koulutusjärjestelmässä. (Oravakangas 
2005, 98 lainaa Puolimatkaa 1997, 21–22. ) 

Empiiris-analyyttisen tradition mukaan myös arviointitiedolta voidaan odot-
taa selkeästi mitattavia tuloksia ja välineitä niiden saavuttamiseksi. Hermeneutti-
nen kasvatustiede haluaa keskittyä yksilön inhimillisen kasvun ja pedagogisten 
vuorovaikutusten problematiikkaan, mihin se tarvitsee laadullista tutkimusta ja 
tulkintataitoa. (Oravakangas 2005, 146.) 

8.3 Kausaliteettiin liittyvää pohdintaa 

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää esiopetuksen vaikuttavuutta. Vaikutuksia 
tutkittaessa on kuitenkin usein vaikea todistaa, että jokin asia aiheuttaa jonkin 
ilmiön. Käytännössä johtopäätös kausaalisuudesta tehdään usein sen perusteella, 
että kaksi ilmiötä vaihtelee yhtä aikaa. On kuitenkin erittäin harvinaista, että yh-
teiskuntatutkimuksessa voisi olla mitään ”aina” ja ”ei koskaan” -ilmiöitä. Kausa-
liteetin sijaan puhutaan kausaaliselityksistä tai kausaalitulkinnasta. Tilastollisilla 
menetelmillä, kuten esimerkiksi korrelaatiolla ja regressiolla, voidaan ainoastaan 
paljastaa ilmiöiden välistä vaihtelua. (Nummenmaa 2004, 283–284; Toivonen 
1999, 10–11, 29, 33; Töttö 2000, 82.) Lisäksi poikittaistutkimuksella on hankala 
todistaa, että kahden muuttujan välinen korrelaatio olisi osoitus muuttujien väli-
sestä syy-seuraussuhteesta (Nummenmaa 2004, 284). Kausaalinen yhteys edel-
lyttää muuttujien välistä voimakasta yhteisvaihtelua, ajallisesti peräkkäistä jär-
jestystä sekä sitä, että yhteisvaihteluun ei vaikuta jokin kolmas muuttuja, niin 
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kutsuttu väliin tuleva muuttuja (Nummenmaa 2004, 283; Toivonen 1999, 196–
197).  

Tämän tutkimuksen asetelma ei antanut mahdollisuutta osoittaa, oliko lasten 
oppimisvalmiuksien kehittyminen peräisin nimenomaan esiopetuksesta, vai vai-
kuttiko kehittymiseen myös kodin kasvatus. Ideaalitilanteena esiopetuksen vai-
kuttavuuden tutkimisessa voitaisiin pitää kausaalisuhteen tutkimista klassisella 
koejärjestelyllä. Koejärjestelyssä ideana olisi se, että havainnot satunnaistettai-
siin kausaaliseksi muuttujaksi oletetun tekijän suhteen. Yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa koejärjestelyjä ei kuitenkaan käytetä kovin usein, koska ne koe-
taan hankaliksi ja osin tarpeettomiksi mm. siksi, että tarvitaan kaksi mittausta. 
Toisaalta on esitetty, että kyseessä voi vain harvoin olla todellinen koejärjestely. 
(Toivonen 1999, 188–189.)  

Myös koeasetelmaan liittyy ongelmia: käytännössä monet tekijät häiritsevät 
mittaustulosten vertailtavuutta. Vertailtavat ryhmät voivat olla erilaisia, mittaa-
mistilanteet sisältävät häiriötekijöitä ja mittavälineet ovat jossain määrin puut-
teellisia. Yleistettävyys tutkimuksen ulkopuolelle vaatii, että otetaan huomioon 
tutkimuksen kohteena olevat yksilöt ja ne olosuhteet, joissa tutkimusta toteute-
taan, voivat vaihdella. Alku ja loppumittauksessa saatujen tulosten vertailu sisäl-
tää myös ongelmia, jotka johtuvat mittaukseen sisältyvistä virheistä, vääristä al-
kuoletuksista ja mitta-asteikkoon sisältyvistä käytännön ongelmista, esimerkiksi 
asteikot eivät ole tasavälisiä ja asteikko on rajallinen, jolloin alkumittauksessa 
korkeita pisteitä saanut ei voi juurikaan parantaa tai alhaisia pistemääriä saanut ei 
voi huonontaa. Vertailtavuus edellyttäisi, että koeasetelma mahdollistaisi erilais-
ten häiriötekijöiden poistamisen ja että vertailtavat ryhmät olisivat satunnaisesti 
valittuja ja mittavälineet suhteellisen virheettömät. (Ruohotie 1995, 198–199). 

Ruohotie (1995, 200–2001) kuvaa eri kriteeritasoja, joilla oppimisessa tapah-
tuvia muutoksia voidaan tutkia. Reaktiokriteereillä arvioidaan, mitä mieltä ope-
tuksessa mukana olleet ovat opetuksesta ja miten paljon he ovat oppineet. Oppi-
miskriteerit mittaavat, miten hyvin oppilaat ovat menestyneet tavoitteita mittaa-
vissa testeissä. Nämä kriteerit mittaavat useimmiten opetuksen tuotoksia opetuk-
sen aikana. Käyttäytymiskriteerit puolestaan mittaavat opetuksen vaikutuksia 
varsinaisen koulutusvaiheen jälkeen. Ne osoittavat, missä määrin opetuksen ai-
kana hankitut tiedot ja taidot vaikuttavat myöhempään käyttäytymiseen. Ruoho-
tie myös korostaa, että luotettavimman kuvan todellisuudesta saa, kun käyttää 
useita eri arviointimenetelmiä. Siksi, että todellisuus näyttäytyy eri tavoin, kun 
sitä katsotaan erilaisista rooleista, näkökulmista tai kokemuksesta käsin. 

Tutkimuksessani koejärjestelyä vastaavan asetelman ja verrokkiryhmän etsi-
minen ei ollut mielekästä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat esiopetukses-
sa olevat kuusivuotiaat lapset, joista Suomessa esiopetukseen osallistuu 96 pro-
senttia. Tästä syystä esimerkiksi verrokkiryhmän löytäminen olisi ollut erittäin 
vaikeaa. Lisäksi selonteon laadinnan kireä aikataulu ei sallinut alku- ja loppumit-
tauksen tekemistä. 

Tutkimuksessani voidaan aineiston rajoitteen vuoksi käyttää vain yhtä Ruo-
hotien (1995, 200–2001) määrittelemää kriteeritasoa ja siinäkin joudutaan tyy-



 

 
 

 
 

145 

tymään alimpaan tasoon eli reaktiokriteereihin eli siihen, mitä mieltä opettajat, 
oppilaat ja vanhemmat ovat. 

8.4 Oppimisen arvioimisen problematiikkaa 

Käytännöllisesti katsoen lapsen oppimisen arvioiminen ei ole täysin ongelmaton-
ta. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän virhetekijöitä mittaamiseen 
ja arvioimiseen liittyy. Katz (1997) viittaa riskeihin, joita sisältyy lasten oppimi-
sen ja kehityksen arviointiin. Lapset ovat joskus hämmentyneitä, kun heiltä ky-
sytään kysymyksiä, joihin kysyjä jo tietää vastauksen. Sekä formaaleihin että 
epäformaaleihin arviointimenetelmiin liittyy omat riskinsä. Tietoisuus näistä ris-
keistä vähentää tulkintojen virhemahdollisuuksia. Katzin (1997) mukaan oppimi-
sen numeraalinen arviointi ei ole luotettavaa ennen kolmatta luokkaa, koska lap-
set kehittyvät niin eri tahtia ja suoritukset ovat niin epävakaita.  

Lisäksi opetuksen tasolla on yhteyttä siihen, minkälaisia arvioita opettaja on 
taipuvainen antamaan. Esimerkiksi Sheridan (2001, 107) havaitsi, että heikko-
tasoisessa esiopetuksessa opettajat olivat taipuvaisia arvioimaan pedagogisen 
laatutasonsa paremmaksi kuin ulkopuolinen arvioija, kun taas laadukkaassa esi-
opetuksessa opettajat näyttivät arvioivan laatutasonsa ulkopuolista arvioijaa hei-
kommaksi.  

Sen sijaan Mäkinen (1991) päätyi tutkimusten perusteella luottamaan opetta-
jien arviointeihin. Mäkinen tutki esiopetusta antavien opettajien arviointien osu-
vuutta eli sitä, missä määrin opettajat kykenevät lasten havainnointiin, arvioinnin 
ja varhaisdiagnoosin suorittamiseen normaalin kasvatustoiminnan yhteydessä ja 
missä määrin pysyvä lapsesta näin muodostettu kuva on. Mäkinen (1991, 7) tote-
aa, että vaikka opettajien näkemyksillä oppilaisiinsa kohdistuvilla odotuksilla on 
todettu olevan vaikutusta vuorovaikutusprosessiin, opettajat kykenevät tekemään 
tarkkoja ja realistisia havaintoja oppilaista. Opettaja-oppilas-vuorovaikutus on 
molemminpuolinen prosessi, jossa opettajan havainnot eriytyvät vallitsevien yk-
silöllisten erojen suuntaisesti. Virheelliset ennakko-odotukset voivat kuitenkin 
korjautua kouluvuoden kuluessa.  

Mäkinen (1991, 22, 33, 43) viittaa tutkimuksessaan myös siihen, että lasten-
tarhanopettajat ovat kykeneviä suhteellisen luotettavaan ja myöhempää kehitystä 
ennustavaan lasten kehityksen arviointiin, muun muassa kehityspiirteistä ja suo-
tuista kehitystä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja luokittamiseen. Olen-
naista suoritusten ennustettavuuden kannalta näytti olevan se, että lapsen kehi-
tysvaiheen toiminnot muistuttivat kouluvaiheen edellyttämiä kyky- ja taitoaluei-
ta. Näin ollen kasvatuspsykologista kehitystä on hedelmällisintä arvioida silloin, 
kun lapsi on 4–6 -vuotias. Tutkimuksen mukaan toisen luokan koulusuorituksia 
ennustivat johdonmukaisimmin yleinen kehitystaso, hienomotoriikka, yleinen 
tietomäärä, sanavarasto, kielen käyttö ja ymmärtäminen eri tilanteissa ja lukukä-
sitteen hallinta. Lisäksi lastentarhanopettajien ja luokanopettajien havainnot op-
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pilaiden kehittyneisyydestä eri ikävaiheissa vastasivat hyvin toisiaan sisällölli-
sesti yhteen kuuluvissa muuttujissa (Mäkinen 1991, 83).  

Luotettavien havaintojen lisäksi tulisi voida havainnot varmistaa ja sen jäl-
keen ryhtyä toimenpiteisiin, jotta lapsen oppimiselle voidaan saada tarvittavaa 
tukea. Mäkinenkin (1991, 7, 11) joutui toteamaan, että vaikka lastentarhanopetta-
jat kykenivät tekemään suhteellisen luotettavia havaintoja ja arviointeja lasten 
kehitystasosta, yksi esikouluvuosi oli liian lyhyt aika mahdollisesti tarvittaville 
toimenpiteille diagnosoinnin ja omien epäilysten varmistumisen jälkeen. Tämä 
tuli esille erityisesti, jos lapsi osallistui esiopetukseen päiväkodin osapäiväryh-
mässä ilman edeltävää varhaiskasvatusta.  

Mäkisen (1991, 46, 84) tutkimuksen tulokset antavat viitteitä myös siitä, että 
vanhempien arvioinnit lastensa kouluvalmiuksista ovat tarkkoja ja ennustavat 
suhteellisen pitkällä aikavälillä koulumenestystä sekä kouluiän kehityspiirteitä. 
Vanhempien arvioinnit kuusivuotiaan lapsen kiinnostuksesta lukemiseen, kirjoit-
tamiseen ja laskemiseen sekä keskittymiskyky erilaisissa toiminnoissa korreloi-
vat tilastollisesti merkitsevästi lukemisen arvosanaan sekä keskiarvoon, kirjoit-
tamiseen, matematiikkaan ja ympäristöoppiin. Mitä paremmat arviot vanhemmat 
antavat lapsen koulumaisten taitojen hallinnasta (kielellis-matemaattiset taidot, 
käyttäytymistaidot, keskittymiskyky, tasapainoisuus ja myönteisyys auktoriteet-
teja kohtaan) sitä paremmin lapsi oppii koulussa lukemaan, kirjoittamaan, las-
kemaan sekä hallitsemaan yleisiä tietoja (ympäristöoppi). 

Toisaalta Mäkinen (1991, 94) toteaa, että kehityksen arviointiprosessissa 
opettajien ja vanhempien näkökulma on erilainen. Opettajat tarkastelevat lasta 
paitsi yksilönä myös ryhmän, usein vertaisryhmän jäsenenä lukuisissa tilanteissa, 
joiden sisältö on suhteessa lapsiin tavoitteinen tai evaluatiivinen. Vanhemmat 
tekevät arvionsa omien lastensa kehityksestä henkilökohtaisemmin ja yksilöko-
rosteisemmin kuin opettaja. 

Myös Värri (2000, 100–101) päättelee, että vanhempien odotukset lapsensa 
kasvun ja oppimisen suhteen riippuvat mm. vanhempien kehityspsykologisesta 
tietämyksestä kuten esimerkiksi siitä, minkä vanhemmat ymmärtävät lapsensa 
ikäkaudella normaaliksi, viivästyneeksi tai poikkeavaksi verrattuna vertaisryh-
män yleiseen kehitykseen. Kriteerit määrittyvät sen perusteella, pyritäänkö ensi-
sijaisesti kollektiivisiin kasvatustavoitteisiin eli ulkoisiin normeihin vai ymmär-
retäänkö lapsen omaehtoinen kasvu kasvatuksen lähtökohdaksi. 

Cryer ja Burchinal (1997, 35–58) tuovat esille sen, että vanhemmat antavat 
lapsensa kasvatuksesta ja hoidosta parempia arvosanoja kuin asiantuntijat. Van-
hemmat arvostavat kyllä samoja asioita kuin asiantuntijat, mutta heillä ei ole riit-
tävästi tietoa, jotta he voisivat arvioida esiopetusta. Toisaalta Tiilikka (2005, 
134–135 ) havaitsi tutkimuksessaan vanhemmilla olevan ristiriitaisia käsityksiä 
siitä, mitä ovat haluttu hyvä ja todellinen käytäntö. 

Rädyn ja Kasasen (2001, 227–240) tutkimusten mukaan yliopistokoulutetut 
vanhemmat näkevät lapsissaan ammattikoulutettuja vanhempia enemmän mate-
maattista ja kielellistä osaamista sekä ongelmanratkaisutaitoja. Vanhemmat ar-
vioivat myös esikouluikäiset poikansa paremmaksi matematiikassa kuin tyttönsä. 
Kouluikäisissä vastaavaa eroa ei enää ole. Äidinkielen osaamista arvioitaessa 
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tytöt nähdään parempina vasta kouluiässä, ei esiopetusiässä. Ongelmanratkaisu-
taidoissa vanhemmat arvioivat esiopetusikäiset paremmiksi, ja yleisesti tyttöjen 
taidot paremmiksi kuin poikien. Yhteistyötaidoissa tytöt arvioidaan poikia pa-
remmiksi. Esikoululaisten ja koululaisten vanhempien arviointien samantasoi-
suus viittaa siihen, ettei koulu oleellisesti muuta vanhempien käsityksiä lapsensa 
osaamisesta. Millä ehdoilla vanhempien käsitys lapsen taidoista siirtyy oppilaan 
omaksi käsitykseksi mahdollisuuksistaan menestyä eri oppiaineissa? Päädytään-
kö tässä itseään toteuttavaan ennusteeseen, joka aiheuttaa oman toteutumisensa? 

Vanhempien koulutustaustaa ei selvitetty tässä tutkimuksessa, joten vastaa-
vaa analyysia ei voitu tehdä. Tämän estämättä voidaan olettaa, että lasten esiope-
tusryhmissä oli satunnaisesti eri koulutuksen saaneiden vanhempien lapsia. Li-
säksi analyyseissa käytettiin monitasomallinnusta, jolloin ryhmän vaikutus vaki-
oitiin. Vakioinnilla poistettiin ryhmän ja arvioiden yhdysvaikutus eli oletus siitä, 
että saman ryhmän vanhemmat arvioivat lapsiaan yhdenmukaisemmin kuin 
muut. 

8.5 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan selvittää sillä, kuinka validi ja reliaabeli tut-
kimuksessa käytetty menetelmä on. Validiteetti tarkastelee Järvisten (2000, 172–
173) mukaan laajuutta, jolla havainto mittaa sitä, mitä se on tarkoitettu mittaa-
maan. Validiteetti tarkoittaa, että käytetty malli ja käsitteet kuvaavat sitä todelli-
suutta, jota on tarkoituskin kuvata. Sisäistä validiteettia voidaan kuvata kritee-
riin, sisältöön ja rakenteeseen liittyvänä. Ulkoisella validiteetilla puolestaan ku-
vataan sitä, kuinka hyvin tutkimus voidaan yleistää koskemaan muita samanlai-
sia ilmiöitä. 

Tutkimuksen validiteettia tarkastellaan kahdella tasolla, ensinnäkin sen mu-
kaan, kuinka hyvin kyselylomakkeissa käytetyt käsitteet kuvaavat tutkittavaa il-
miötä. Toiseksi validiteettia tarkastellaan sen mukaan, kuinka hyvin tutkimuksen 
teoreettinen malli kuvaa todellisuutta eli sitä, kuinka loogisesti teoreettinen vai-
kuttavuussykli toteuttaa todellisuutta ja on yleistettävissä koskemaan muita sa-
manlaisia ilmiöitä. Järvisten (2000, 172–173) mukaan juuri sisäinen validiteetti 
on laajuutta, missä teorian tarjoama kausaalianalyysi ja selitykset heijastavat to-
dellisuutta havaintohetkellä. 

Kyselylomakkeiden väitelauseet muodostettiin sisällönanalyysiin perustuen 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 tavoiteteksteistä. Sisällön-
analyysin keskeisenä ongelmana Toivonen (1999, 128–129) näkee yksikön va-
linnan. Yksikkö voi tekstiaineistossa olla esimerkiksi sana, rivi, kappale, ajatus-
kokonaisuus tai tekstikokonaisuus. Analysoidessani kasvatustavoitteiden sisältöä 
voisin valita esimerkiksi sanan, ajatuskokonaisuuden tai tekstikokonaisuuden. 
Jos valitsen liian pienen yksikön, voi ajatuskokonaisuus kärsiä. Tällöin voi käydä 
niin, ettei ”metsää enää erota puilta”. Toiseksi ongelmaksi Toivonen mainitsee 
reliabiliteetin ja validiteetin. Sisällönanalyysissa ei ole aina varmaa, että eri hen-
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kilöt tulkitsevat tietyn sanoman samalla tavalla edes silloin, kun voisimme odot-
taa yhdenmukaista tulkintaa. Tekemäni sisällönanalyysin reliabiliteetin sekä va-
liditeetin olen halunnut varmistaa sillä, että olen tarkistuttanut ja hyväksyttänyt 
sisällönanalyysin perusteella määritellyt tavoitelauseet usealla opetussuunnitel-
man perusteiden laatijalla sekä esiopetuksen kehittämistyössä ja opetustyössä 
olleilla asiantuntijoilla. Palautteiden jälkeen kysymys- ja väitelauseisiin tehtiin 
tarkennuksia, joilla varmistettiin väitelauseiden yksimielisyys. Tällä perusteella 
pidän väitelauseiden validiutta tältä osin riittävänä.   

Käsitteiden selvyys ja tarkkuus on edellytys tutkimusongelman sekä teorian 
yksiselitteisyydelle. Käsitteet tulee eksplikoida eli määritellä perustellen. Tutki-
muksessa teorian ja empirian yhteensopivuus varmistetaan perustellulla ja yksi-
selitteisellä käsitteenmäärittelyllä. Käsitteiden avulla yksinkertaistetaan todelli-
suuden ilmiöitä, jotta ne olisivat tieteen keinoin hallittavissa. Käsitteiden tulee 
olla yksinkertaisia, käyttökelpoisia, yksiselitteisiä, täsmällisiä, yleisiä ja totta. 
(Puolimatka 2004.)  

Tutkimuksen teoreettisen tarkastelun pohjana olivat esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet. Perusteissa esitetyt kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 
tuli käsitteenmäärittelyn avulla saattaa yksiselitteisiksi käsitelauseiksi. Käsittei-
den määrittelyssä nojauduttiin toisaalta kasvatustieteellisiin ja toisaalta kehitys-
psykologisiin perusteluihin. Tutkija katsoi ilmiötä eri näkökulmista, ja yritti jä-
sentää ilmiötä eri tieteenalojen luomista merkityksistä. Oppimisedellytys voitiin 
esimerkiksi nähdä lapsen kehityksen kautta tai opettajan opettamisen tai oppi-
maan saattamisen kautta.  

Käsitevaliditeetti kertoo sen, kuinka hyvin käsitteet ovat suhteessa teoriaan, 
josta ne on johdettu (ks. Järvinen & Järvinen 2000, 157). Tässä tutkimuksessa 
käsitevaliditeetti on suhteessa opetussuunnitelman perusteiden tavoitelauseisiin. 
Tavoitelauseiden kautta käsitevaliditeetti on suhteessa reaalimaailmaan, jota mi-
tataan eli esiopetukseen, esiopetusta antavien opettajien käsitemaailmaan lasten 
oppimisedellytyksistä sekä heidän että vanhempien kasvattajamaailmaan. 

Kyselymenetelmän luotettavuuteen vaikuttaa myös kysymysten monimerki-
tyksellisyys, jolloin vastaukset voivat tuottaa eri vastauksia eri henkilöiltä, tai eri 
vastauksia samoilta henkilöiltä eri tilanteissa (Järvinen & Järvinen 2000, 157). 
Subjektiivisuus aiheuttaa sekin kahdenlaisia harhoja kyselytutkimukseen. Ensik-
sikin ilmiö voi olla vastaajalle outo tai vastaajan vastausten ja objektiivisen to-
dellisuuden välillä on systemaattinen poikkeama. Toiseksi vastaajan asenteet, 
mielipiteet, uskomukset ja aikomukset ovat subjektiivisia, mikä voi aiheuttaa 
harhaa suhteessa vastaajan todelliseen sisäiseen tilaan. Kyselytutkimuksen haas-
teena voidaan pitää sitä, että kaikkien vastaajien tulee ymmärtää kysymyksen 
merkityksen samalla tavalla ja vastaajien tulee ymmärtää tutkittava ilmiö samalla 
tavalla. (Järvinen & Järvinen 2000, 156.) Havaitseminen on kuitenkin riippuvai-
nen havaitsijan tarpeista ja motivaatiosta, odotuksista ja uskomuksista, sekä ta-
vasta, jolla hän on oppinut jäsentämään ja hahmottamaan ympäristöään (Niini-
luoto 2002, 142; ks. myös Eskola & Suoranta 1998, 80). Ihminen pyrkii ymmär-
tämään yksittäiset ilmiöt sen perusteella, mistä hän on kiinnostunut. Näkökulma 
valitaan mielenkiinnon mukaan. Mielenkiinnon kohteet puolestaan syntyvät ai-
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van käytännöllisistä asioista, muun muassa elämäntavasta, ammatista ja ympäris-
töstä. (Varto 1992, 67.) Kyselytutkimuksessa vastausten tulee myös olla samalla 
tavalla annettuja, jotta tutkija voi tulkita ja vertailla niitä. (Järvinen & Järvinen 
2000, 156.) 

Kyselytutkimuksessa kysymysten vastausvaihtoehtojen rajojen tulee lisäksi 
olla selkeät ja niiden tulee erotella hyvin vastaukset (Järvinen & Järvinen 2000, 
158). Vastausvaihtoehtojen viisiportaisessa Likert-asteikossa, jossa väittämälau-
seissa vastausvaihtoehdoiksi annetaan täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä, 
keskimmäisen vastausvaihtoehdon tulkinta voi olla ongelmallinen. Analyysissa 
keskimmäinen arvo tulkitaan nimenomaan määrällisestikin eikä vain laadullisesti 
asteikon keskimmäiseksi arvoksi. Silloin vastausvaihtoehto ’ei osaa sanoa’ ei 
aina sovi määrälliseksi keskimmäiseksi vastaukseksi, koska tämä vastaus voi 
tarkoittaa sitä, ettei vastaaja tiedä kyseessä olevasta asiasta mitään tai sitä, että 
kyseessä oleva asia on vastaajalle neutraali, eli hän ei ole samaa eikä eri mieltä.  

Vaikka ’ei osaa sanoa’ vastausvaihtoehtoa suositellaan (ks. Järvinen & Järvi-
nen 2000, 158–159, Hufnagelin ja Concan luokittamiseen liittyvät suositukset), 
tässä tutkimuksessa sekä lasten oppimisedellytyksiä ja niiden muutoksia arvioi-
vat kysymykset että opettajien ja vanhempien strukturoidut kysymykset laadittiin 
niin, että niiden vastausvaihtoehdot muodostivat kasvavan viisiportaisen Likert-
asteikollisen sarjan: ei ollenkaan – erittäin paljon tai heikosti – hyvin. Lasten op-
pimisedellytysten tavoitelauseiden arviointiasteikkoon annettiin vielä lisämäärei-
tä: ei toteudu ollenkaan, ei koskaan, erittäin harvoin – toteutuu heikosti, n. 25 
prosentissa tilanteista – toteutuu kohtalaisesti, n. 50 prosentissa tilanteista – to-
teutuu hyvin, n. 75 prosentissa tilanteista – toteutuu erittäin hyvin, pääsääntöises-
ti, aina kun mahdollista, kaikissa tilanteissa. Asteikkoa voidaan käyttää analyy-
sissa siten, että asteikko kuvaa todellista kasvavaa linjaa. Näin menettelemällä ei 
tarvita tulkintaa negatiivisten ja positiivisten vastausvaihtojen välillä olevasta 
vaihtoehdosta, niin kuin olisi tarvinnut tehdä, jos asteikkona olisi käytetty viisi-
portaista täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä -skaalaa.  

Kyselyyn vastaamisessa tulkinta siitä, mikä on hyvin tai huonosti, paljon tai 
vähän, on tapahtunut vastaajan mielessä. Tutkijan tehtävänä on pohtia, mitä tie-
don luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on tällä perusteella otettava huomioon. 
Vastaavatko kohdehenkilöt samoihin kysymyksiin ja ymmärtävätkö he kysy-
mykset samalla tavalla? Tiedon luotettavuutta ja totuutta pyrittiin varmistamaan 
kysymällä samoja kysymyksiä eri toimijoilta eli esiopettajilta ja vanhemmilta. 

Reliabiliteetti sen sijaan tarkastelee laajuutta, jolla monen samaa ilmiötä sa-
massa tarkoituksessa tarkastelevan tutkijan havainnot tuottavat samoja tuloksia 
(Järvinen & Järvinen 2000, 172 lainaa Gummesonia 1988).  Reliabiliteetti on 
toistettavuuden ja yhdenmukaisuuden mitta. Reliabiliteetti kuvaa toisaalta sitä, 
kuinka hyvin toinen tutkija saa samalla mittarilla samat tulokset, ja toisaalta sitä, 
kuinka hyvin tulokset ovat toistettavissa seuraavalla kerralla.  

Kyselytutkimuksen tulokset ovat alttiita myös satunnaisvirheelle. Satunnais-
virheen pienentämiseksi käytetään yleensä mittausvälineen eli tässä tapauksessa 
kyselylomakkeen esitestaamista, jonka avulla on mahdollista parantaa mittausvä-
lineen reliabiliteettia. Satunnaisvirheen ohella tutkimustuloksia voi vääristää jo-
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kin ennalta huomaamaton tai ei mitattavissa oleva muuttuja. Tämä harha vaikut-
taa tutkimuksen validiteettiin. (Järvinen & Järvinen 2000, 157.) Tässä tutkimuk-
sessa harhaa on saattanut syntyä esimerkiksi silloin, jos osa vastaajista on osan-
nut arvioida lasten oppimisedellytyksiä ja osa on ollut siihen vielä harjaantuma-
ton. Harhan vähentämiseksi havainnointilomakkeen strukturoidut kysymykset 
pyrittiin operationalisoimaan konkreettisiksi ja parhaimmassa tapauksessa kenen 
tahansa toimijan havaittaviksi käyttäytymispiirteiksi.  

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle opetussuunnitelmien perusteisiin kirja-
tuista tavoitelauseista, määrittelemättä niiden osuvuutta tai oikeellisuutta, mikä 
sekin olisi varsin kiinnostavaa tutkimusaluetta. Tavoitelauseet ohjasivat muuttu-
jien valintaa sekä kysymysten asettelua. Koska tutkimuksessa oli vahva ennak-
kotieto siitä, mitä asioita valitaan tutkimuksen kohteeksi, oli tutkimuksessa mah-
dollista käyttää strukturoitua aineiston hankintamenetelmää. Menetelmäksi valit-
tiin survey-tutkimus, jossa postikyselyllä kerättiin tietoja kohdejoukon käyttäy-
tymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  

Tutkimustani voidaan kritisoida esimerkiksi siitä, että tietoa kerättiin vain 
kerran, sen sijaan, että olisi tehty lähtökartoitus ja loppumittaus lasten oppi-
misedellytyksistä. Mielipiteet olisi voitu kysyä sekä esiopetusvuoden alussa että 
esiopetusvuoden päättyessä. Näin tutkimukseen olisi saatu aikaperspektiivi, ja 
mahdollisesti jonkinlainen kuvaus myös esiopettajan käsitysten muotoutumis-
prosessista. Esiopettaja olisi voinut tulla tietoisemmaksi omista käsityksistään, 
kun hän olisi vertaillut lapsen oppimisedellytyksiä kahtena eri ajankohtana. Toi-
saalta tutkimuksen ansiona voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa on yhdistetty 
eri vaikuttavuusnäkökulmat; yhteiskunnan kannalta lapsen oppimistulokset ja 
niissä tapahtuneet muutokset, vanhempien kannalta kasvatustehtävän tukeminen 
sekä lapsen kannalta viihtyminen ja hyvä olo. 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että vas-
taajat voivat tulkita kysymyksiä ja kysymyksissä olevia käsitteitä eri tavoin. Ky-
selytutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä mahdollisimman 
pitkälle yleisesti ymmärrettyjä käsitteitä ja ilmaisemalla kysymykset mahdolli-
simman yksinkertaisella tavalla. Esiopetuksen tilan arviointi toteutettiin osana 
lakisääteistä arviointitehtävää, johon esiopetuksen järjestäjien oli osallistuttava. 
Tällä tavalla vältettiin survey-tutkimuksiin yleensä liittyvä alhaisen vastauspro-
sentin ongelma. 

Kaikki edellä mainitut seikat onkin hyvä pitää mielessä tutkimuksen tuloksia 
tulkittaessa. Kuitenkin tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkimuksen ai-
neisto oli hyvin kattava. Voidaan olettaa, että näin suuressa massassa vastaajien 
taipumukset vastata tietyllä tavalla hukkuvat, ja keskimääräisiin arvioihin voi-
daan luottaa.  
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9 POHDINTAA 

Kun esiopetuksen merkitystä on toisinaan kyseenalaistettu, kieltämättä tulee mie-
leen edelleen kysyä, miksi esiopetusuudistus sitten toteutettiin. Tala (2001, 215) 
lainaa Mazmaniania ja Sabatieria (1989) lakiuudistuksen toimeenpanon tutki-
mukseen liittyvistä kysymyksistä: miten lakiuudistuksen kävi, miksi kävi niin 
kuin kävi, olisiko voinut käydä toisin ja mitä tästä voimme oppia. Jokainen sää-
dös rakentuu aina joillekin arvioille ja ideoille, ilmentää niitä, sekä pyrkii ylläpi-
tämään ja vahvistamaan niitä. Tala (2001, 73, 80) jatkaa, että hyväksytty säädös 
on ilmaus siitä, että jokin riittävän vahva taho yhteiskunnassa on saanut lain 
omien arvostustensa taakse. Lakiuudistuksen tavoitteiden tutkiminen on välttä-
mätöntä. Tavoiteanalyysin avulla selviää lakisääntelyn sosiaalinen perusta; kei-
den arvoja ja tavoitteita edistetään ja kuinka paljon. Lisäksi tieto tavoitteista an-
taa mahdollisuuden arvioida kriittisesti lainsäädännön toteutuneita vaikutuksia 
suhteessa siihen, mitkä tavoitteet ovat olleet säädöksenannon taustalla.  

Lakiuudistuksen jälkeen on kyettävä selvittämään tavoitteiden toteutuminen 
myös käytännössä. On tutkittava, saavutetaanko tavoitteet ja miten. Aina säädök-
sillä ei kuitenkaan saavuteta tavoiteltuja vaikutuksia. Talan (2001, 204–206) mu-
kaan syynä saattaa olla se, ettei tunneta riittävästi säänneltävää alaa tai että koh-
teena olevaa ongelmaa tai sääntelykeinoja ei päästä käyttämään. Lisäksi päätök-
sentekoon osallistuvien ristiriitaiset intressit voivat estää tehokkaimpien ja vai-
kuttavampien sääntelyjen käyttämistä. Tavoitteita ei saavuteta myöskään silloin, 
jos käytettävissä ei ole sellaisia säädännöllisiä keinoja, joita tarkoitetun tavoit-
teen toteutuminen edellyttäisi.  

Tutkimuksessani esiopetusuudistuksen tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin 
erityisesti esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden perusteella. 
Voidaanko ajatella, että vaikuttavuustutkimuksen tulisi olla muuta kuin manage-
rialistista tavoitteiden saavuttamisen tutkimista (vrt. Virtanen 2005, 62–76)? 
Ovatko opetussuunnitelman tavoitteet mielekkäitä kuvaamaan esiopetuksen 
päämääriä? Räkköläinen (2005, 77) kysyy myös, riittääkö tutkimuksen tavoittei-
den sitominen opetussuunnitelman perusteisiin takaamaan tutkimuksellista osu-
vuutta. Pitäisikö tutkimuksessa lähteä siitä, mitä esiopetuksen tulisi olla, jotta se 
palvelisi asiakkaita, sekä vanhempia ja yhteiskuntaa? Toki opetussuunnitelman 
perusteisiin kirjatut tavoitteet kuvaavat tai niiden tulisi kuvata sitä tasoa, johon 
esiopetuksella tulisi päästä, mutta miten opetussuunnitelmien perusteissa otetaan 
huomioon asiakkaiden tarpeet. Tutkimuksen tulisi selvittää, miten koulutuksella 
on saatu lisäarvoa suhteessa siihen, mihin pyritään. Koulutuksella on päämääriä, 
jotka on tavoitteistettu opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman ta-
voitelauseet antavat välineitä, joilla koulutuksen järjestäjä laatii oman opetus-
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suunnitelmansa päästäkseen koulutuksen yhteiskunnallisiin päämääriin. Mielen-
kiintoista on, kuinka nuo päämäärät tunnistetaan tavoitteiden takaa. Jotta voitai-
siin sanoa tavoitteiden saavuttamisesta jotain, on tiedettävä, mitkä tavoitteet oh-
jaavat koulutuksen järjestäjää, koulua ja opettajaa.  

Vaikuttavuuden tarkastelussa on tärkeää tuoda esille myös toiminnan tuotta-
mat, tarkoittamattomat sivuvaikutukset. Voidaanko ajatella, että esiopetuksella 
olisi positiivisia tai negatiivisia sivuvaikutuksia? Asiaa voitaisiin lähestyä esi-
merkiksi selvittämällä, minkälaisia piilo-opetussuunnitelmia esiopetukseen sisäl-
tyy. Erityisesti jos opetussuunnitelman kirjoitettu maailma on kaukana käytän-
nön arjesta. Tiainen-Ala-Manus (2005, 70) kritisoikin, että pedagogiikka ja arki 
pidetään erillään ja opetussuunnitelmatasolla pitäydytään ideaalisessa kirjoitetus-
sa maailmassa. Toisaalta on ilmeisesti vaikea luoda yhtymäkohtia teorian ja käy-
tännön yhdistämiseen kirjallisella tasolla.  

Haitallisia sivuvaikutuksia voidaan ajatella syntyvän lapselle haasteettomasta 
toiminnasta, jolloin lapsi turhautuu. Lapsi voi nähdä oppimisen tällöin negatiivi-
sena. Toisaalta myös lapsen piirteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin lapsi 
sopeutuu esiopetustoimintaan. Karikoski (2008, 126) havaitsi, että mitä lähem-
pänä lapsen piirteet oppijana olivat koulun asettamien vaatimusten kanssa, sitä 
nopeammin lapsi kasvaa koululaisen rooliin ja sopeutuu kouluympäristöön.  

Lapsiryhmän vaikutukset eivät aina ole pelkästään positiivisia. Lapsi oppii 
toisilta lapsilta paljon sellaistakin, mitä vanhemmat eivät välttämättä soisi.  

9.1 Erilaiset toimintakulttuurit ja -mallit 

Päiväkodissa ja koulussa on todettu olevan erilaiset toimintakulttuurit, jotka vai-
kuttavat opettajien ja lasten toimintaan. Koulua ja päiväkotia voidaan pitää insti-
tuutioina, ja sellaisina ne vaikuttavat siihen, miten niissä toimitaan (Haug 1992, 
39). Instituutiot muodostavat omat toimintakulttuurinsa ja tapansa, joiden perus-
teella niissä tapahtuva lasten esiopetus ja kasvatus muotoutuu. (Brotherus 2004, 
9 lainaa Strandellia 1995, 19). Esiopetuksen toimintakulttuuri ilmenee käytäntöi-
nä, jotka muodostuvat fyysisten tilojen käytöstä, ryhmäkoista, pedagogisista käy-
tänteistä, opettajien käsityksistä, henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta, ja 
heidän toimintatavoistaan (Karila 1998, 54).  

Myös Forss-Pennanen (2006, 197–198) toteaa, että päiväkodin ja koulun pe-
rinteet ovat erilaiset, ja niiden organisaatiokulttuurit osana kuntien palvelujärjes-
telmää ovat hitaasti muuttuvia. Päiväkodin ja koulun erilaiseen toimintakulttuu-
riin vaikuttavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteisön kautta syntyvät asenteet, ar-
vot ja piirteet sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakentuminen. Päiväkodin 
toimintatavat rakentuvat kokonaisvaltaisen lapsikäsityksen pohjalta, johon sisäl-
tyy lapsen kasvu, kehitys ja oppimisen tarpeet sekä kasvuympäristön. Päiväko-
dissa korostetaan lapsen sosiaalista kasvatusta ja kouluyhteisöön sopeutumista. 
Koulu puolestaan korostaa lapsen tavoitteellista oppimista ja kognitiivista kehi-
tystä. (Karikoski 2008, 89–90, 110.) Päiväkodin ja koulun toiminnalliset lähtö-
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kohdat ovat erilaiset ja siksi ne ohjaavat toimintoja erilaisiksi. Tällöin myös toi-
mintakulttuuri muotoutuu erilaiseksi; päiväkodissa toiminta perustuu vapaan ja 
ohjatun toiminnan vuorotteluun, koulussa puolestaan oppituntien ja välituntien 
vuorotteluun (Brotherus 2004, i). Haug (1992) osoitti, että koulussa esiopetusta 
dominoi koulun toimintakulttuuri, joka korosti ennen kaikkea ainejakoisuutta. 
Myös Brotheruksen (2004, 250) tutkimus tuotti samanlaisen tuloksen: koulussa 
opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset aihealueet olivat oppi-
tuntien sisältönä. Sen sijaan päiväkotiryhmissä opetussuunnitelmalla ei ollut sa-
manlaista painoarvoa. 

Päiväkodin toimintakulttuurissa korostuvat kodinomaisuus ja tilojen moni-
puolisuus. Koulun oppimisympäristölle on sen sijaan ominaista luokkahuoneet ja 
koulun yhteiset tilat. Koulun toimintaympäristö sekä toimintatavat korostavat 
opiskelua; koulussa järjestetyssä esiopetuksessa kuusivuotias lapsi opiskelee 
koululaisen roolia ja oppimaan oppimisen taitoja oppiaineopetuksen parissa, 
opiskelua korostavassa toimintaympäristössä. Sen sijaan päiväkodissa korostuvat 
itsenäisesti selviäminen perushoitotilanteista, ja oppiminen arjen toimintoihin; 
päiväkodissa 6-vuotias lapsi opettelee kodinomaisessa ympäristössä omatoimi-
suutta ja yhdessä oloa. (Brotherus 2004, 250–251, 260.) Tässä tutkimuksessa 
käytetyt käsitteet päiväkodin ja koulun esiopetus eivät ole täysin yhteneviä Brot-
heruksen käsitteisiin esiopetusluokat sekä esi- ja alkuopetusluokat, koska tutki-
muksen kohteena olivat vain koulun esiopetusluokat, ei esi- ja alkuopetusluokat.  

Toisaalta kasvatus- ja koulutusjärjestelmän yhteisen hallinnon on nähty edis-
tävän päiväkotien ja koulujen toimintakulttuurien kohtaamista, yhteistoiminnan 
lisääntymistä ja lasten joustavaa siirtymistä oppimisympäristöstä toiseen (Virta-
nen 2009, 173). Karilan (2009, 257) mielestä on tärkeää, että varhaiskasvatuksen 
ammattilaiset kykenevät analysoimaan lapsiin ja lapsuuteen liittyviä kulttuurisia 
ajattelutapoja, joiden perusteella toimintakäytännöt muotoutuvat kasvatusinsti-
tuutioissa. 

9.2 Opettajien arviot lapsen kehittymisestä 

Kuten edellä todettiin, arviot lasten valmiuksista ja niiden kehittymisestä esiope-
tusvuoden aikana perustuvat opettajien arvioihin. Arvioinnit ovat aina subjektii-
visia ja niiden voidaan olettaa riippuvan kokemuksista, vertailukohteesta ja työ-
yhteisön käytännöistä. Esimerkiksi edellä mainitut erilaiset toimintakulttuurit 
muokkaavat vastaajien käsityksiä ja voivat vaikuttaa opettajien tapaan arvioida 
lasta. Opettajien arviointien subjektiivisuus voi selittyä sillä, että esiopetuksessa 
ei ole vastaavia oppimisen kriteereitä kuin esimerkiksi perusopetuksessa. Tutki-
mukseni tulosten mukaan ryhmän vaikutus oli suuri erityisesti, kun opettajat ar-
vioivat lasten valmiuksissa tapahtuneita muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
opettajan arviot valmiuksien kehittymisestä olivat samanlaisempia ryhmän sisäl-
lä kuin ryhmien välillä. Voidaan olettaa, että ryhmien samankaltaistava vaikutus 
johtuu pitkälle toimintakulttuurista.  
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Alle kouluikäisellä lapsella ei ole helppoa teettää valmiuksia ja niiden kehit-
tymistä kuvaavia arviointitehtäviä. Ja jos arvioija ei ole harjaantunut lapsen arvi-
oimiseen, arviointi voi tuottaa harhaisen tuloksen. Kun opettaja arvioi lasten ke-
hittymistä, hän voi verrata lasta suhteessa ryhmän toisiin lapsiin tai siihen, mitä 
tämänikäisen lapsen tulisi osata. Toisaalta opettajat voivat arvioida ryhmänsä 
lapsia sen perusteella, miten he näkevät kunkin lapsen hyvän.  

Kovanen (2004, 101) muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa arvioinnin tärkei-
nä tehtävinä on tunnistaa lapsen vaikeudet ja arvioida lapsen ohjaamisen suunnit-
telua. On myös määriteltävä, mitä välineitä kyseisissä arvioinneissa on järkevää 
käyttää. Kovanen kritisoi lisäksi, että nykyisin arviointivälineitä käytetään har-
kitsematta tarkoin arvioinnin tarvetta ja tarvittavan arviointitiedon luonnetta. Ar-
viointikäytäntöjen ja niihin kytkeytyvien työskentelytapojen tarkastelu antaa ai-
heen kysyä, millaisena tehtävänä varhaiskasvatuksessa arviointi ja siihen kytkey-
tyvä toimintatapa oikeastaan ymmärretään ja millaiselta perustalta näkemys on 
rakennettu. Tavoitteiden arviointia tuleekin edelleen kehittää ja löytää myös mui-
ta, vakioidumpia kriteerejä. Yleisiä kriteerejä tavoitteiden arviointiin ovat esi-
merkiksi jatkuvuuden ja havaittavuuden kriteerit. Jatkuvuus tarkoittaa, että tavoi-
tetta edeltävä ja seuraava askel on määritelty ja ne ovat helposti tunnistettavissa. 
Havaittavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tavoitteen pitää ilmaista mitattava 
kohde (lapsen taito) niin, että tavoitteen saavuttaminen on yksiselitteisesti ha-
vaintojen perusteella todettavissa. 

Lapsen arviointiin liittyy myös erilaisia käytäntöjä, jopa paradigmoja. Toi-
mintaa voi ohjata käsitys, että lasta ei voi arvioida, koska hänen kehittymisensä 
ja kasvunsa on niin yksilöllistä, että se on määritelmiin ja luokkiin muokkaantu-
matonta. Toisen käsityksen mukaan lapsen kehittymistä ja kasvua tulisi esiope-
tuksen aikana arvioida erityisesti arvioinnin diagnostisoivan luonteen perusteella, 
jotta lapsen kehitysviivästymiin voitaisiin tarttua mahdollisimman varhain. Käsi-
tykset voivat erota myös sen suhteen, minkälaisena nähdään esiopetuksen ja kou-
lun rooli lapsen oppimisvalmiuksien suhteen. Voidaan kysyä, tuleeko esiopetuk-
sen saattaa lapset oppimisedellytyksiltään kouluun sopivaksi vai sopeutetaanko 
koulu oppimisympäristöltään lapsen oppimisedellytyksiä vastaavaksi. 

9.3 Vanhempien tyytyväisyys vaikuttavuuden kuvaajana 

Vanhempien kannalta esiopetuksen asiakasvaikuttavuuden eli palvelukyvyn in-
dikaattoriksi tässä tutkimuksessa määriteltiin tyytyväisyys esiopetukseen. Ylei-
sesti tunnetun markkinointilain mukaan tyytyväisyys määritellään seuraavasti:  

tyytyväisyys = kokemus – odotukset 
(Kampen ym. 2004 lainaa Maisteria 1995).  
Tämä tyytyväisyyden määritelmä ei kuitenkaan tutkimusten mukaan aina pä-

de. Kokemuksiin ja odotuksiin vaikuttaa palvelun todellisen laadun lisäksi muut 
tekijät, esimerkiksi se, miten paljon palvelusta joutuu maksamaan ja se, kuinka 
paljon luottaa palvelua antavaan instituutioon. Bouckaert ja Halligan (2009) ovat 
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todenneet, että tyytyväisyys on yhteydessä luottamukseen; asiakas on sitä tyyty-
väisempi, mitä korkeampi on hänen luottamuksensa palvelun tarjoajaan. Esimer-
kiksi jos vanhemmat luottavat opettajaan ja kouluun, heidän koulua kohtaan ko-
kemansa tyytyväisyys voi olla suurempi kuin niiden, joiden luottamus kouluun 
on vähäisempää, vaikka tulokset olisivatkin yhtä hyvät. Luottamus ikään kuin 
näyttää saavan aikaan parempia vaikutuksia. Bouckaertin ja Halliganin johtopää-
tösten perusteella voidaan todeta, että vanhempien tyytyväisyys on sitä suurempi, 
mitä enemmän he luottavat esiopetukseen, esiopetusta antavaan opettajaan, jopa 
yleisesti ajateltuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Vaikuttavuus ja vaikutuk-
set ovat näin ollen suhteessa aina vaikuttavuuden kohteeseen, sen tarpeisiin ja 
sen luottamukseen tarpeen täyttämisessä. Tyytyväisyys on siis suhteellista. 
Kampen kumppaneineen (2004) toteaa, että palveluja kohtaan koetulla tyytyväi-
syydellä ja vastaavaa instituutiota kohtaan koetulla luottamuksella on korkea 
korrelaatio. Tyytyväisyys ja luottamus eivät kuitenkaan ole kausaalisuhteessa 
toisiinsa. Tutkimuksissa on todettu, että tyytyväisyyden ja luottamuksen suhde 
eroaa tyytymättömien sekä neutraalisti ajattelevien ja tyytyväisten välillä.  

Mitä tyytyväisyys merkitsee? Tyytyväisyystutkimuksissa oletetaan, että pal-
velun käyttäjän tyytyväisyys on suoraan kausaalisuhteessa palvelun laadun kans-
sa. Bouckaert ja van de Walle (2003, 332) toteavat kuitenkin, että tyytyväisyys 
yksistään ei kerro tarpeeksi, vaan pitää ottaa huomioon sekä asiakkaan tyytyväi-
syys tiettyihin asioihin että näiden asioiden tärkeys asiakkaalle. Tyytyväisyyteen 
vaikuttavat lisäksi asiakkaan odotukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä tapa, jol-
la hän kokee (perceive) palvelutoiminnan. Lisäksi tyytyväisyys riippuu siitä, tun-
teeko asiakas sympatiaa sitä kohtaan, mitä julkinen palvelu tuottaa ja ajatteleeko 
asiakas, että se, mitä julkinen palvelu tuottaa, on yhteiskunnalle hyväksi. Van-
hemmat voivat odottaa esiopetukselta eri asioita. Joillekin vanhemmille esiope-
tus voi merkitä jatkoa päivähoidolle. Vanhemmat voivat valita esiopetuksen 
myös sen perusteella, että esiopetus on ilmaista. Toisaalta vanhemmat voivat 
luottaa siihen, että esiopetuksessa lapsi saa kehittymiselleen tarvittavia virikkei-
tä.  

Vanhempien tyytyväisyys kuvastaa siis erilaisia asioita. Tässä tutkimuksessa 
ei kuitenkaan tarkasteltu vanhempien tyytyväisyyteen vaikuttavia edellä mainit-
tuja seikkoja, jotka puolestaan olisivat tuoneet täydellisempää tietoa esiopetuk-
sen palvelukyvystä. Aiemmin todetusta päiväkodin ja koulun toimintakulttuurien 
erilaisuudesta ei esikouluikäisten lasten vanhemmilla ole tutkimusten mukaan 
tietoa (Karikoski 2008, 114).  

9.4 Lapsen näkökulma vanhempien suodattamana 

Tutkimuksessa esiopetuksen merkitystä lapsen kannalta on tarkasteltu lapsen 
viihtymisen ja lapsen oppimisen haasteellisuuden sekä vertaisryhmän näkökul-
masta. Lapsen viihtymistä on selvitetty lapsen vanhemmille tehdyn kyselyn pe-
rusteella. Lapsen hyvää koskevat tiedot perustuvat siis vanhemmilta saatuihin 
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tulkintoihin lapsensa käsityksestä. Aikaisempien tutkimusten perusteella on to-
dettu, että vanhemmat ajavat lastensa hyvää, ja tietävät, mitä heidän lapsensa 
tarvitsevat. Näin voikin olla, mutta täysin evidence-based –ajatteluun ei tässä 
tutkimuksessa ylletä, koska tutkimuksen kyselyä ei osoitettu suoraan lapselle. 
Karila (2009, 252) korostaa lapsen mahdollisuutta tuoda äänensä kuuluville sil-
loin, kun tehdään muutoksia häntä koskeviin asioihin. Sheridan (2001, 92) näkee 
myös, että lasten osaamisen arvioinnissa ainoa tapa selvittää, kuinka lapset ovat 
muodostaneet tietonsa jostakin asiasta, on havainnoida heitä ja puhua heidän 
kanssaan, saada heidät ilmaisemaan itseään sekä sanallisesti että toiminnallisesti.  

Vaikka Brotherus (2004, 71) toteaakin, ettei esiopetusikäinen lapsi osaa sa-
noa, mitä hän haluaisi oppia, lapsi osaa kertoa, mitä hän on oppinut. Tauriainen 
(2000) tarkentaa, että lapsen käsitykset esiopetuksesta perustuvat niihin koke-
muksiin ja toimintoihin, joissa hän on itse ollut mukana. Lapsi pystyy siis arvi-
oimaan esiopetuksen tavoitteita vasta kohdatessaan ne toteutuksessa.  

Aikuisten ja lasten näkemykset voivat olla myös erilaiset. Sheridan (2001, 
93–94) vertasi lasten ilmauksia esiopetuksen laadusta esiopetuksen ulkopuoli-
seen laadun arviointiin, ja havaitsi, että ulkopuolisen arvioijan näkemys lasten 
osallistumisesta oli aivan toinen kuin lasten näkemys heidän osallistumisestaan. 
Lapset kokivat vaikuttamisen mahdollisuutensa rajatuksi; he saivat päättää vain 
omista leikeistään, omasta toiminnastaan ja omista asioistaan, mutta opettaja 
päätti kaikesta muusta. Sheridanin tulokset indikoivat sitä, että pedagogisen laa-
dun arviointiin pitää ottaa mukaan myös lasten ääni, koska muuten olennainen 
osa laadun arvioinnista menetetään. Ulkopuolinen arvioija, opettaja ja lapset pi-
tivät samoja laadun ominaisuuksia yhtä tärkeinä, mutta he kokivat ja arvioivat 
tilanteita, joissa nuo ominaisuudet esiintyivät eri tavoin. Kaikkien osapuolien 
mielestä esimerkiksi laadukkuuden määräsi vuorovaikutuksen, osallistumisen ja 
vaikutusmahdollisuuden määrä, sisältö ja laatu.  

Lasten näkökulma tulee tutkimuksessa esille siis vanhempien suodattamana, 
mikä tietysti heikentää lasten omaa tulkintaa ja käsitystä asiasta niin kuin jo ai-
kaisempien tutkimusten mukaan todettiin. Niinpä tutkija ei voi tietää, kuinka hy-
vin vastanneet vanhemmat tietävät, viihtyykö heidän lapsensa esiopetuksessa, ja 
kuinka suuressa määrin esiopetuksen toiminta lasta kiinnostaa ja haastaa. Tutki-
mukseni olisi saanut lisäsyvyyttä, jos lapset olisivat itse saaneet antaa mielipi-
teensä esiopetuksen haasteellisuudesta, vertaisryhmän merkityksestä ja omasta 
viihtymisestään. Lasten vastauksia olisi ollut mielenkiintoista verrata vanhem-
milta saatuihin käsityksiin sekä opettajien arviointeihin lasten osaamisesta ja sen 
kehittymisestä. 

 

9.5 Tutkimuksen menetelmällinen osuus 

Esiopetuksen vaikuttavuutta kuvattiin yhteiskunnan, vanhempien ja lapsen näkö-
kulmista. Vaikuttavuuden indikaattoreiksi määriteltiin saavutetut oppimisval-
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miudet, tyytyväisyys esiopetukseen ja lasten viihtyminen esiopetuksessa. Tutki-
mukseni syventää ja laajentaa esiopetuksesta annetussa selonteossa esitettyjä tu-
loksia ottaen huomioon samanaikaisesti yhteiskunnan, vanhempien ja lasten nä-
kökulman esiopetukseen. Tuloksia voidaan kuitenkin kritisoida ensinnäkin siitä, 
mihin vaikuttavuuden eri ulottuvuuksiin tutkimuksella voidaan saada vastaus. 
Toiseksi myös sitä, miten käytetyillä menetelmillä voidaan selvittää esiopetuksen 
vaikuttavuutta.  

Käytettyyn survey-tutkimukseen sisältyy aina ongelmia käytettyjen käsittei-
den ymmärrettävyydestä ja erilaisesta tulkintatavasta. Tämä selittynee sillä, että 
opettajan arviot ovat subjektiivisia ja suhteellisia, koulussa esiopetusikäistä ver-
rataan perusopetuksen oppilaisiin ja päiväkodissa puolestaan nuorempiin tai lap-
sen aikaisempaan osaamiseen. Lisäksi survey-tutkimus antaa vain poikkileik-
kauskuvan senhetkisestä tilanteesta. Survey-tutkimuksen avulla ei myöskään 
päästä merkitysrakenteisiin. 

Tutkimukseni ansiona voidaan pitää sitä, että tuloksia on tarkasteltu sekä yk-
silö- että monitasomenetelmillä. Näillä eri menetelmillä saatuja tuloksia vertaa-
malla on voitu osoittaa se, kuinka jo menetelmällisesti voidaan päätyä mahdolli-
sesti erilaisiin tuloksiin.  

Monitasomenetelmän ansiosta pystyttiin selvittämään erityisesti ryhmän suuri 
vaikutus. Yksitasoiset analyysimenetelmät olivat herkempiä eri muuttujien väli-
sille yhteyksille. Tutkittavia ilmiöitä selittämään oli valittu useita eri taustamuut-
tujia. Haasteellista oli selvittää, mitkä muuttujat olivat todellisia ilmiöiden selit-
täjiä. Monitasoanalyysin avulla pystyttiin ottamaan huomioon esiopetusryhmien 
yhdenmukaistava vaikutus tuloksiin. Kuitenkin vaikeutena oli selvittää, mitkä 
tekijät olivat varsinaisia selittäjiä ja mitkä yhdysvaikutuksia. Tulosten tulkinta 
tuottaa ongelmia muuttujien suuren yhdysvaikutuksen vuoksi. Ellonen (2006) 
toteaa, että monitasoanalyyseissä ongelmia voivat tuottaa ns. sekoittavat tekijät. 
Näillä tarkoitetaan tekijöitä tai ominaisuuksia, joiden perusteella tutkittavat ryh-
mät ovat eri asemassa suhteessa selitettävään muuttujaan. Tyypillisiä sekoittavia 
tekijöitä ovat ikä ja sukupuoli, jolloin sekä ikä että sukupuoli vaikuttavat selitet-
tävään muuttujaan eri tavoin. Usein voidaan kysyä, selittyykö muuttujan vaihtelu 
todella selittävällä muuttujalla vai tuntemattomaksi jääneillä sekoittavilla teki-
jöillä. 

Tutkimusta tulisi pohtia myös sen eettisyyden kannalta. Eettiset ratkaisut teh-
dään muun muassa tutkimusongelman valinnassa, tutkimuskohteena olevien 
henkilöiden kohtelussa, tulosten analysoinnissa ja tulkinnassa (Hirsjärvi ym. 
2005, 25–28). Jotta tieto voi olla luotettavaa, sen tulee olla rehellisesti hankittua, 
ja lisäksi tutkittavien tulee tietää, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Tutkittava 
joukko valittiin satunaisotannalla, jotta saatiin edustava otos. Ensimmäisessä 
vaiheessa valittiin kunnat, toisessa esiopetuspaikat, joista valittiin kaikki opetta-
jat ja kaikki esiopetusta saavat lapset. Kohdehenkilöt tiesivät, mihin tarkoituk-
seen tietoa kerättiin. Esiopettajat lähettivät vastauslomakkeensa omassa kuores-
saan tutkijalle, samoin vanhemmat palauttivat täyttämänsä kyselylomakkeen sul-
jetussa kuoressa esiopettajalle, joka toimitti kuoret yhteisesti tutkijalle. Näin vas-
taajat saivat mahdollisuuden vastata omien käsitystensä mukaan ilman ulkopuo-
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lista painostusta. Toisaalta vastaajalle saattoi muodostua moraalinen ongelma 
siitä, vastaako hän todellisuuden mukaisesti vai niin kuin tietää olevan yleisesti 
hyväksyttyä. Vaikka vastaaja tietäisikin, ettei kukaan koskaan saisi selville vas-
taajan henkilöllisyyttä, vastaako hän silti niin kuin haluaisi asioiden olevan vai 
niin kuin todellisuudessa on. Totuutta on tässäkin mielessä mahdotonta saada 
selville, mutta lähelle sitä voimme päästä. 

9.6 Tutkimuksen merkitys  

Tutkimukseni antaa yhdenlaisen kuvan siitä, miten vaikuttavuutta voidaan tutkia 
ja minkälaisia näkökulmia vaikuttavuuden tutkimisessa voidaan ottaa huomioon. 
Tutkimukseni ansioksi voidaan lukea poikkitieteellinen lähestymistapa tutkia 
esiopetuksen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden teorian tarkastelussa olen pitkälti 
hyödyntänyt taloustieteitä, esiopetuksen teorian tarkastelussa kasvatustieteitä se-
kä yksi- ja monitasoisten analyysimenetelmien problematiikassa tilastotieteitä. 
Poikkitieteellisyyttä on korostettu jo pitkään. Tutkimuksellani haluan osoittaa, 
että poikkitieteellinen lähestymistapa on antoisaa. Se on myös haastavaa, koska 
poikkitieteellisyys edellyttää laaja-alaista ilmiön tarkastelua. 

Aiemmin esiopetuksen vaikuttavuutta ja laatua on tutkittu pääsääntöisesti 
vain yhdestä näkökulmasta: oppimistulosten, vanhempien tyytyväisyyden, fyysi-
sen ympäristön tai prosessien näkökulmasta. Tutkimuksessani lähestyn esiope-
tuksen vaikuttavuutta useammasta näkökulmasta. Nämä olen määritellyt yhteis-
kunnalliseksi vaikuttavuudeksi, vanhempien tyytyväisyydeksi sekä lapsen viih-
tyvyydeksi. Kaikkien palvelun asiakasryhmien näkökulma tulisi ottaa huomioon 
palvelun vaikuttavuuden tarkastelussa, jotta palvelun vaikuttavuudesta voidaan 
kattavasti puhua. Palvelu saattaa olla jonkun asiakasryhmän mukaan hyvinkin 
vaikuttavaa, mutta toinen asiakasryhmä ei koe saavansa palvelusta mitään hyö-
tyä. Tutkimuksessani eri näkökulmien yhteensovittamisen koen tuovan esiin ko-
konaisvaltaisempaa tietoa kuin aiemmin. Eri näkökulmien yhteensovittaminen 
oli mahdollista, koska pystyin aineistossani yhdistämään lapsen ja hänen van-
hempansa tiedot toisiinsa koodien avulla. 

Tutkimukseni ansiona voidaan pitää myös sitä, että käytin sekä yksi- että 
monitasoanalyysimenetelmiä osoittaakseni eri menetelmien tuottamien tulosten 
erilaisuuden. Samalla myös erittelin, miten eri taustatekijät käyttäytyivät eri ana-
lyysimenetelmissä. Kun olen esittänyt erilaisin menetelmin saatuja tuloksia, olen 
voinut osoittaa, minkälaisia virhepäätelmiä ryvästyneestä aineistosta voidaan 
tehdä yksitasoisten menetelmien avulla. Näin tarkka eri analyysimenetelmien 
avulla saatujen tulosten vertailu auttaa näkemään, miten paljon ja minkälaisissa 
ilmiöissä saadaan eroavia tuloksia.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että esiopetuksen tavoitteet 
toteutuvat osittain. Toisaalta aivan eittämättä ei voida vahvistaa, että tulokset oli-
sivat nimenomaan esiopetusuudistuksen vaikutuksia. On vaikea arvioida, mitkä 
tulokset ovatkin peräisin esiopetusta edeltävästä muusta varhaiskasvatuksesta, 
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jonka tehtävänä on yhtä lailla parantaa ja vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä. 
Ei myöskään voida osoittaa, kuinka paljon lapset ovat oppineet muualla kuin 
esiopetuksessa. Koti on kuitenkin esiopetusikäiselle lapselle tärkein kasvatusym-
päristö.  

Vaikeutena tutkimukseni teossa oli se, että alkututkimus ei ollut mahdollinen 
käytetyn aineiston keräämiseen liittyneiden aikatauluongelmien vuoksi. Siksi 
käsitykset lasten kehittymisestä esiopetuksen aikana perustuivat opettajien jälki-
käteiseen arviointiin. Tämä näkyi mahdollisesti siinä, että ryhmät selittivät suu-
ren osuuden opettajien välisten arvioiden eroista. Opettajat siis arvioivat ryh-
mänsä lasten kehittymistä mahdollisesti subjektiivisemmin kuin olisivat tehneet 
alku- ja loppumittauksen perusteella. Jotta olisi mahdollista päästä tarkempaan 
analyysiin esiopetuksen tuottamista oppimisvalmiuksien muutoksista, se edellyt-
täisi alku- ja loppumittauksia muutosten suuruuden selvittämiseksi. Tässä näen 
mahdollisuuden jatkotutkimukselle. 

Jonkin toiminnan vaikutukset tulevat useimmiten esille vasta pidemmän ajan 
kuluttua. Tutkimuksessani käytin ainoastaan poikittaistutkimuksen menetelmiä. 
Pitkittäistutkimuksen avulla voitaisiin seurata lasten kehitystä tekemällä vastaa-
vanlainen tutkimus esimerkiksi koulussa ensimmäisen luokan lopulla ja mahdol-
lisesti vielä alakoulun ja yläkoulun lopulla. Vasta pitkittäistutkimuksella saaduil-
la tuloksilla olisi mahdollista päästä todelliseen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
tulkintaan. Jatkotutkimuksin voitaisiin tutkia muun muassa esiopetukseen osal-
listuneiden lasten oppimisvalmiuksien yhteydet myöhempään koulumenestyk-
seen ja erityisesti eri sisältöalueilla.  

Koska tutkimuksellani ei tavoiteta autenttista tietoa lasten viihtymisestä esi-
opetuksessa, esitänkin yhdeksi jatkotutkimuskohteeksi lapsen näkökulman tar-
kemman analyysin. Lisäksi lasten ja heidän vanhempiensa käsitysten vertailu 
antaisi arvokasta tietoa sekä tutkijoille että vanhemmille itselleen. 

Tutkimuksessani ei selvitetty lapsen taustan yhteyttä oppimisvalmiuksiin. 
Oppilaan koulumenestyksen yhteyttä oppilaan sosioekonomiseen taustaan on 
tutkinut muun muassa Kuusela (2010). Hän päätyi siihen tulokseen, että oppilaan 
sosioekonomisella taustalla on selvästi yhteyttä oppimistuloksiin. Erityisesti äi-
din koulutustaustalla on suuri merkitys. Kiinnostavaa olisikin selvittää, näkyykö 
vastaavanlainen yhteys myös esiopetusikäisen oppimisvalmiuksissa. 

Vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on saanut jo uudis-
tetun painoksen vuoden 2010 opetussuunnitelman perusteista (OPH 2010). Näis-
sä uusissa perusteissa on tehty muutoksia erityisesti kasvun ja oppimisen tukeen 
ja tukimuotoihin liittyviin seikkoihin, mikä heijastaa aikamme ilmiötä kasvavasta 
tuen tarpeesta. Myös vuoden 2010 opetussuunnitelman perusteiden vaikutukset 
esiopetuksen sisältöön ja sitä kautta lasten oppimiseen, vanhempien tyytyväisyy-
teen ja lasten viihtymiseen antaisivat aihetta jatkotutkimukselle. Olisi mielen-
kiintoista selvittää, miten kasvun ja oppimisen tuen sekä tukimuotojen korostu-
minen vuoden 2010 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa näkyy opetuk-
sessa ja oppimisessa. Opetuksen ja oppimisen voisi toivoa tuottavan erilaisia tu-
loksia kuin tutkimuksessani saadut tulokset erityistä tukea tarvitsevien lasten op-
pimisvalmiuksien kehittymisestä esiopetuksen aikana. 
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Toivon, että tutkimukseni lisää keskustelua opetuksen vaikuttavuudesta. Sa-
malla myös toivon, että opitaan näkemään vaikuttavuuden tutkimisen ongelmal-
lisuus. Esiopetuksen näkökulmasta toivon, että tutkimus on antanut sysäyksen 
lasten oppimisen arvioimiseen ja jopa vahvistanut arviointia. Vain silloin esiope-
tuksen tehtävä voi toteutua parhaimmillaan – lapsen mahdollisimman varhain 
saama oikeanlainen evästys tulevaa koulunkäyntiä varten.  
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Faktorit ja vastaavat kyselylomakkeiden muuttujat. 
 
PEDAGOGINEN OPPIMISTYMPÄRISTÖ 

Faktorit Muuttujat 
Lapsen arviointi (4) Rkys70, Rkys71, Rkys72, Rkys73 
Toiminnan suunnittelu (5) Rkys41, Rkys42, Rkys43, Rkys68, 

Rkys69 
OPS (4) Rkys38, Rkys39, Rkys40, Rkys44 
Yhteistyö perusopetuksen kanssa (4) Rkys92, Rkys93, Rkys94, Rkys95 
Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa (2) Rkys90, Rkys91 

 
DIDAKTINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Faktorit Muuttujat 
Työtavat 1 (4) (konstruktivistinen) Rkys47, Rkys52, Rkys53, Rkys54 
Työtavat 2 (4) (leikki) Rkys48, Rkys49, Rkys50, Rkys51 
Työtavat 4 (2) (tietokoneopetus) Rkys25, Rkys55 
Työtavat 5 (1) (opettajajohtoinen) Rkys45 
Työtavat 6 (1) (ryhmätyöskentely) Rkys46 

 
SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Faktorit Muuttujat 
Ilmapiiri ja vuorovaikutus (4) Rkys31, Rkys33, Rkys34, Rkys35 
Yhteistyö vanhempien kanssa (3+5) Rkys74, Rkys75, Rkys76, Rkys77, 

Rkys78¸ Rkys79¸ Rkys80¸ Rkys81 
 

FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
Faktorit Muuttujat 
Sisätilat (7) Rkys19, Rkys20, Rkys21, Rkys22¸ 

Rkys23, Rkys24, Rkys26 
Ulkotilat (4) Rkys27, Rkys28, Rkys29, Rkys30 
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LAPSEN VALMIUDET JA MUUTOKSET 

Faktorit Muuttujat 
Sosiaaliset valmiudet (6) Lkys2, Lkys4, Lkys5, Lkys7, 

Lkys8, Lkys9   
Opiskeluvalmiudet (11) Lkys1, Lkys3, Lkys6, Lkys10, 

Lkys11, Lkys12, Lkys13, Lkys14, 
Lkys15, Lkys16, Lkys17 

Kielelliset valmiudet (7) Lkys33, Lkys34, Lkys35, Lkys36, 
Lkys37, Lkys38, Lkys39 

Matemaattiset valmiudet (5) Lkys40, Lkys41, Lkys42, Lkys43, 
Lkys44 

Motoriset valmiudet ja terveys (4) Lkys19, Lkys20, Lkys21, Lkys22 
Ympäristöön, luontoon ja kulttuuriin liitty-
vät valmiudet (8) 

Lkys25, Lkys26, Lkys27, Lkys28, 
Lkys29, Lkys30, Lkys31, Lkys32 

Ilmaisutaiteeseen liittyvät valmiudet (3) Lkys18, Lkys23, Lkys24 
 
VANHEMPIEN TYYTYVÄISYYS 

Faktorit Muuttujat 
Yksilöllisyyden huomioiminen (9) Vkys7, Vkys8, Vkys9, Vkys10, 

Vkys11, Vkys12, Vkys29, 
Vkys30, Vkys32 

Lapsen viihtyminen (4) Vkys31, Vkys46, Vkys47, Vkys48  
Tiedon saanti (6) Vkys1, Vkys2, Vkys3, Vkys4, 

Vkys5, Vkys6 
Oppimisympäristö (8) Vkys21, Vkys22, Vkys23, 

Vkys24, Vkys25¸ Vkys26¸ 
Vkys27¸ Vkys28 

Osallistumismahdollisuudet (6) Vkys15, Vkys16, Vkys17, 
Vkys18, Vkys19, Vkys20 
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     Liite 2 
 
Ryhmärakenteeseen ja yksilöryhmiin liittyvät kyselylomakkeiden muuttujat. 

 
RYHMÄRAKENNE 
Ryhmärakenne Muuttujat 
ryhmämuoto Rkys8 
ryhmän toiminta-aika Rkys9 
ryhmäkoko Rkys10  
ryhmän ikärakenne Rkys12 
 
YKSILÖRYHMÄT 
Yksilöryhmät Muuttujat 
sukupuoli Lkys45 
eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva Lkys46 
erityislapsi Lkys47 
aikaisempi päivähoito Vkys58 
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Alla on esitetty muuttujien koodaukset HLM-monitasomallinnusohjelmaa varten. 
HLM-ohjelmalla selittävien muuttujien tulee olla joko lineaarisia tai dikotomisia. 
Ne muuttujat, jotka ovat luokittelevia, mutta sisältävät useampia kuin kaksi 
luokkaa, on tässä dikotomisoitu. 
 

Yksilötason muuttujat 
muuttujan nimi koodit selitettäviä 

selittäjiä  
1 level 

UUSIRYHKOODI    
L_SUKUPUOLI (tyttö) 0=poika, 1=tyttö  1 
L_ERI KIELIRYHMÄ  0=ei eri kieliryhmä, 1=on eri kieliryhmä  1 
L_ERITYSTUEN TARVE 0=ei erityistä tukea, 1=saa erityistä tukea  1 
V_AIKAISEMPI PÄIVÄHOITO 1=ei aikaisempaa phoitoa, 2=on aikaisempi phoito  1 
L_AI (äidinkieli) likert 1-5 1  
L_MA (matematiikka) likert 1-5 1  
L_MOTORIIKKA likert 1-5 1  
L_YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI likert 1-5 1  
L_SOSIAALISUUS likert 1-5 1  
L_TAITEELL. VALMIUDET likert 1-5 1  
L_OPISKELUVALMIUDET likert 1-5 1  
L_ VALMIUDET YHTEENSÄ likert 1-5 1  
L_MA (matematiikka) muutos likert 1-5 1  
L_AI (äidinkieli) muutos likert 1-5 1  
L_MOTORIIKKA muutos likert 1-5 1  
L_YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI muutos likert 1-5 1  
L_SOSIAALISUUS muutos likert 1-5 1  
L_TAITEELL. VALMIUDET muutos likert 1-5 1  
L_OPISKELUVALMIUDET muutos likert 1-5 1  
L_MUUTOKSET YHTEENSÄ likert 1-5 1  
V_TIEDON SAANTI likert 1-5 1  
V_YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOIMINEN likert 1-5 1  
V_OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET likert 1-5 1  
V_YMPÄRISTÖ likert 1-5 1  
V_LAPSEN VIIHTYMINEN likert 1-5 1  
V_ARVOSANA likert 1-5 1  
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Ryhmätason muuttujat 

muuttujan nimi koodit selittäjiä 2 level 
UUSIRYHKOODI ID  
R_KAUPUNKI 0=maaseutu, 1=kaupunki 1 
R_RYHMÄN KIELI 0=suomi, 1=ruotsi 1 
R _KOULU 0=pk, 1=koulu 1 
R_ERILLINEN OPETUSRYHMÄ 0=erillinen, 1=yhdistetty 1 
R_KOKOPÄIVÄ 0=ei kokopäivä, 1=kokopäivä 1 
R_ESKARILAISTEN MÄÄRÄ 0=13 tai vähemmän, 1=yli 13 eskaria 1 
R_IKÄRAKENNE 6v. 0=alle 6v, 1=6v tai yli 1 
R_IKÄRAKENNE nuorin alle 3v. 0=yli 3v, 1=3v tai nuorempi 1 
R_SISÄTILAT likert 1-5 1 
R_ULKOTILAT likert 1-5 1 
R_VUOROVAIKUTUS likert 1-5 1 
R_YHTEISTYÖ PO:n kanssa likert 1-5 1 
R_YHTEISTYÖ VK:n kanssa likert 1-5 1 
R_YHTEISTYÖ VANHEMMAT 1 likert 1-5 1 
R_YHTEISTYÖ VANHEMMAT 2 likert 1-5 1 
R_LAPSEN ARVIOINTI likert 1-5 1 
R_TOIMINNAN SUUNNITTELU likert 1-5 1 
R_OPSIN MERKITYS likert 1-5 1 
R_TYÖTAPA konstruktivistinen likert 1-5 1 
R_TYÖTAPA leikki likert 1-5 1 
R_TYÖTAPA tietokoneopetus likert 1-5 1 
R_TYÖTAPA opettajajohtoisuus likert 1-5 1 
R_TYÖTAPA ryhmätyöskentely likert 1-5 1 
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