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Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka 

avulla tuetaan lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista. Kasvatuskumppanuus on tärkeä 

osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa, sillä vanhempien 

ja hoitohenkilöstön välinen yhteistyö ja tiedonvaihto auttavat tukemaan lapsen ikä-

tasoista kehitystä ja oppimista.   

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jokelan päiväkodin esikoululaisten vanhempi-

en näkemyksiä esiopetuksen toimivuudesta ja käytännöistä esiopetuksen kehittämisen 

näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytin kyselykaavakkeita, jotka 

jaettiin vanhemmille keväällä ja syksyllä 2009. Tarkoituksenani oli kartoittaa van-

hempien ajatuksia ja odotuksia esiopetukselta.  

Kyselyyn vastaaminen jäi vanhemmilta vähäiseksi. Yhteensä 131 kyselystä 27 palau-

tettiin ja vastauksista ilmeni, että kasvatuskumppanuuden ja tiedon kulun osalta Joke-

lan päiväkodin esiopetustoimintaa voitaisiin kehittää. Muuten vanhemmat olivat pää-

sääntöisesti tyytyväisiä esiopetukseen. 
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Early childhood education means orderliness and target-oriented action which help 

children to develop, grow and learn. Educational partnership is important in early 

childhood education and pre-school education because co-operation between parents 

and nursing staff supports a child’s learning and development.  

The aim of this study was to find out what parents of preschoolers think about pre-

primary education in Jokela daycare center. The purpose was to help the daycare cen-

ter to develop their functionality and practices. The research method was a question-

naire that was shared to parents in 2009. The purpose of the questionnaire was to find 

opinions for parents whose children have already completed their pre-school educa-

tion as well as the parents whose children have just started their pre-school education.   

Parents were not so active to answer to the questionnaire. The parents who answered 

think that Jokela daycare pre-school education could develop educational partnership 

and information.  According to the results parents were mostly satisfied with pre-

school education and how it should be done.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli kartoittaa vanhempien näkemystä ja tietämystä esi-

opetuksen toteutumisesta Jokelan päiväkodissa. Tutkimuksen aihe on aina ajankohtai-

nen ja sitä tarkastellaan kehittämisen näkökulmasta. Tutkimus on tehty yhteistyössä 

Jokelan päiväkodin johtajan ja henkilökunnan kanssa ja heille on tiedotettu tutkimuk-

sen kulusta ja tuloksista. 

Vanhempien ajatukset esiopetuksesta ovat tärkeitä, sillä niiden avulla esiopetusta voi-

daan mahdollisesti kehittää jatkossa ja ennen kaikkea vahvistaa kasvatuskumppanuut-

ta. Vanhempien kokemuksia toimivasta kasvatuskumppanuudesta on hyvä kerätä 

säännöllisin väliajoin, jotta varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyisivät toteuttamaan 

kasvatuskumppanuuden tavoitetta.  

Teoriassa käsitellään varhaiskasvatusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatussuunnitel-

maa, esiopetusta ja kasvatuskumppanuutta. Opinnäytetyössä avataan myös Jokelan 

päiväkodin esiopetussuunnitelman tavoitteita ja päämääriä. Kasvatuskumppanuus on 

tänä päivänä noussut esiin päiväkodeissa ja kouluissa, ja sitä yritetään kehittää jatku-

vasti. Kasvatuskumppanuuden toimivuuteen ja ylläpitämiseen vaaditaan suunnittelua 

ja tietoa, avointa kanssakäymistä työntekijän ja vanhemman välillä, jotta kasvatus-

kumppanuudesta saataisiin kaikki irti tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Tutkimuksesta ja sen toteutuksesta kerrotaan opinnäytetyössä ja pohditaan myös, mitä 

olisi voinut tehdä toisin, jotta tutkimuksesta olisi tullut luotettavampi. Pohdinnassa kä-

sitellään tutkimuksen haasteita ja kuinka niitä voitaisiin vastaavaisuudessa välttää. 

Myös tutkimusmenetelmän, kyselyn, ja sen käyttöä tarkastellaan eri näkökulmista ja 

mietitään erilaisia tapoja kerätä tietoa kohderyhmältä, joka tutkimuksessani on esikou-

lulaisten vanhemmat.  

Tutkimuksen tulokset ovat esitelty opinnäytetyössä ja niistä ilmenee 27 kyselyyn vas-

tanneen vanhempien näkemykset esiopetuksesta Jokelan päiväkodissa. Vanhempien 

vastauksien pohjalta on opinnäytetyössä pohdittu kehittämisehdotuksia Jokelan päivä-

kodille, joita he voivat halutessaan hyödyntää toiminnassaan. Vanhempien toivomuk-

sia ja ajatuksia on luettavissa tutkimustuloksissa.  



  6 

 

 

2 VARHAISKASVATUS 

2.1. Mitä varhaiskasvatus on? 

Varhaiskasvatus on pienten lasten erilaisissa arjen tilanteissa tapahtuvaa kasvatuksel-

lista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehi-

tystä ja oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) Varhaiskasva-

tuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla tuetaan 

lapsen ikätasoista kehitystä. Suomessa julkista varhaiskasvatusta toteuttaa mm. kun-

nan tai yksityisen järjestämä päivähoito, esikoulu sekä aamu- ja iltapäiväkerhot. (Mitä 

on varhaiskasvatus 2007.) 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen ke-

hityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen järjestä-

misessä tulee ottaa huomioon sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tavoitteet 

ja sisällöt. Riippumatta siitä toteutuuko esiopetus erillisryhmässä tai yhdistettynä mui-

den ikäryhmien kanssa, sen tavoitteet ja omaleimaisuus on kuitenkin aina otettava 

huomioon. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7.) 

Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasva-

tuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuoro-

vaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merki-

tys. Jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannal-

ta toimivan ja tukevan kokonaisuuden, tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammatti-

laisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. Suomalaisen varhaiskasvatuksen 

arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopi-

muksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 11.) 

 

Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö. Laaduk-

kaan varhaiskasvatuksen kannalta on olennaista, että koko kasvatusyhteisöillä ja jo-

kaisella yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat 

monet tekijät lapsen ympäristössä. Lapsen ensisijaisina hyvinvointia edistävinä ja suo-

jaavina tekijöinä ovat luonnollisesti lapsen turvalliset ja pysyvät läheiset ihmiset hä-

nen elämässään. (Kaskela & Kronqvist 2007, 10–11.) 
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2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu lapsen hyvinvointi. YK:n Lapsen oi-

keuksien julistuksen mukaan lapsen hyvinvointia edistetään ja varmistetaan luomalla 

sellainen ympäristö ja maailma lapsille, jossa hän saa mahdollisimman hyvät lähtö-

kohdat elämälleen. (Kaskela & Kronqvist 2007, 10.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on ohjata valtakunnallista 

varhaiskasvatuksen toteutumista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjana 

ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä 28.2.2002 hyväksymät varhaiskasvatuksen 

valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan valvoman ja järjestämän var-

haiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 7.) Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaavia periaatteita 

ovat lapsen yksilöllisyyden, taitojen, valmiuksien ja osaamisalueiden havainnointi ja 

huomiointi, kuten myös kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Kasvattajayhteisön 

pedagoginen toiminta ja sen arviointi sekä seuranta ovat ohjaava periaate. (Kaskela & 

Kronqvist 2007, 11.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa tasapuolinen varhaiskasva-

tus koko maassa sekä ohjata sisällöllistä kehittämistä ja taata laadukas varhaiskasva-

tus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päämääränä on myös edistää ja taata 

ammattihenkilöstön pätevyys tehtäväänsä sekä kehittää kasvatuskumppanuutta. Kas-

vatuskumppanuutta kehitetään mm. kehittämällä yhteistyötä ja hyödyntämällä mo-

niammatillisia työyhteisöjä perheen ja lapsen hyvinvoinnin edesauttamiseksi. Yhdessä 

esi- ja perusopetussuunnitelmien perusteiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet muodostavat valtakunnallisesti lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistä-

vän kokonaisuuden (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7.) 

Varhaiskasvatussuunnitelma on siis sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7). Lapsen yksilöllinen kuvaus ja hä-

nen hyvinvointiaan edistävät pedagogiset periaatteet kirjataan lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelmaan. Lapsen yksilöllisessä varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomi-

oon lapsen kokonaiskehitys ja yhteistyössä vanhempien kanssa laaditaan sitä tukeva 

suunnitelma, joka on joustava ja lapsen eritystarpeet huomioiva. (Kaskela & Kron-

qvist 2007, 10–11.) 
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2.3 Esiopetus 

Esiopetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Nämä ilmenevät kansallisesta 

lainsäädännöstä ja kansainvälisistä julistuksista, suosituksista ja sopimuksista, joilla 

ihmisoikeuksia ja maapallon elinkelpoisuutta pyritään vaalimaan. Esiopetuksen tehtä-

vänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 

jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen 

sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. (Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2000, 7.) 

Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävä-

nä vuonna (Perusopetuslaki 21.8.1998/628). Osallistuminen esiopetukseen ei ole kui-

tenkaan pakollista, vaan vanhemmat päättävät, osallistuuko lapsi kunnalliseen esiope-

tukseen. Oikeus on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on 

siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppi-

velvollisuudesta. (Esiopetus 2009.) Esiopetus on maksutonta osallistujille. Esiopetuk-

sen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saat-

tamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä 

tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. (Esiopetus vahvistaa 

oppimisen edellytyksiä.) 

Esiopetusta tulee järjestää vähintään 700 tuntia vuodessa.  Pääsääntöisesti lastentar-

hanopettajan tutkinnon suorittanut henkilö tai luokanopettaja on kelpoinen antamaan 

esiopetusta. Perusopetuslain mukaan opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää 

kelpoisuusvaatimuksista erivapauden, vaikka tosiaan näin tapahtuu harvoin. Opetus-

ministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 lasta tai 20 

lasta, jos ryhmässä on opettajan lisäksi toinen koulutettu aikuinen. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 8.) 

Opettajan tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja 

havaitsemaan, että tämä voi itse vaikuttaa onnistumiseensa. Opettaja ohjaa oppimista, 

konkreettista kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon han-

kintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisen ja vertaisryhmän kans-

sa. Lapsen omien tutkimusten lähtökohtana ovat lapsen elinympäristöön läheisesti liit-

tyvät ilmiöt ja tapahtumat sekä niistä saadut kokemukset. Lapsi harjoittelee pohtimaan 

syy-seuraussuhdetta ja tekemään johtopäätöksiä. Lapsen näkökulmasta toiminnan tu-
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lee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista. (Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2000, 9.) 

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ohjaavat 

esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitel-

mille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 10). Esiopetuksen tavoitteena on 

osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä ja kehittää monipuoli-

sesti lasten koulunkäyntivalmiuksia. Esiopetuksen sisältöjä ovat kieli ja vuorovaiku-

tus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontiede, terveys, fyysinen 

ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2000, 9.) 

Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen 

mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Esiope-

tuksen tavoitteet ovat: 

Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja hänen oppimaan oppimisen taitonsa kehit-

tyvät. Hän omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä 

ja edellytystensä mukaisesti. Leikin kautta oppiminen on keskeistä. Hän säilyttää op-

pimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimis-

haasteet. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7–8.) 

Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa vastuuntuntoisena yh-

teisön jäsenenä vahvistuu. Hän harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä ja sitoutuu nii-

hin. Hän sisäistää yhteiskuntamme hyviä tapoja ja ymmärtää niiden merkityksen osa-

na jokapäiväistä elämää. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja opettelee selviy-

tymään arkipäivän tilanteista. Hän oppii ymmärtämään tasavertaisuutta ja hyväksy-

mään ihmisten erilaisuuden. Hän oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään, miten 

terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2000, 8.) 

Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuoli-

sesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän tutustuu eri taidemuotoihin, paikalliseen ja kansal-

liseen kulttuuriin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin kulttuureihin. (Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 8.) 
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Lapsi kiinnostuu luonnosta ja saa käsityksen omasta riippuvuudestaan ja vastuustaan 

sekä luonnosta että rakennetusta ympäristöstä. Hän oppii havainnoimaan ja jäsentä-

mään ympäristöään monipuolisesti, nauttimaan ympäristön monimuotoisuudesta ja 

kauneudesta sekä tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikutuksesta. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2000, 8.) 

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muotoutuu kokonai-

suuksista, jotka liittyvät toisaalta lapsen elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmanku-

vaa laajentaviin ja jäsentäviin sisältöihin. Eheytetyn opetuksen tavoitteista neuvotel-

laan yhdessä ja ne tiedostetaan siinä yhteisössä, jossa lapsi elää. Eheytetyt kokonai-

suudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Kokemusten ja tie-

tojen käsittely vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa monin eri tavoin on op-

pimisen keskeinen osa. Työtapoja määrittävät opetuksen tavoitteet ja tarkoituksenmu-

kaisuus. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 10.) 

Esiopetuksen keskeiset sisältöalueet ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka 

ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä 

taide ja kulttuuri. Seuraavaksi avaan hieman niiden sisältöä syventymättä niihin erityi-

semmin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 10.) 

Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Esiopetuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosi-

aalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisprosessia erityi-

sesti kielen avulla. Tämä johtaa lapsen tunne-elämän, luovuuden ja itsetunnon vahvis-

tumiseen. Esiopetuksessa lapsi totuttautuu kertomaan ja keskustelemaan sekä kuunte-

luun ja kerrontaan. Tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen ja 

kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Kielellisen tietoisuuden kehittymistä 

tuetaan kielellä leikkien, loruillen ja riimitellen sekä tutustuen monipuolisesti kirjoitet-

tuun kielimuotoon. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 10–11.) 

Matematiikkaa lapselle opetetaan ohjaamalla lapsi kiinnittämään huomiota luonnolli-

siin arkipäivän matemaattisiin ilmiöihin. Lapsen tulisi saada kokea matematiikan op-

piminen mielenkiintoisena ja haastavana toimintana, joka on merkityksellistä ja mie-

lekästä. Pääosin leikkien, tarinoiden, laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskus-

teluhetkien ja pelien avulla johdattelu sekä runsas havainnollisuus ovat luonnollisia 

tapoja avartaa lapsen käsitystä matematiikasta, jonka oppiminen edellyttää käsitteiden 

ymmärtämistä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 11.) 
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Esiopetuksen eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen esiopetuksen toimintaan. Eettinen 

kasvatus lähtee itsetunnon kehittymisestä ja laajentuu ihmisten välisiin sosiaalisiin tai-

toihin sekä edelleen elinympäristöön. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2000, 12.) Uskonnon ja omantunnon vapaus on perustuslain 11. §:n turvaama oikeus, 

jota esiopetusikäisten kohdalla käyttää huoltaja. Perustuslain 6. §:n säännösten puit-

teissa esiopetukseen sisältyy myös uskontokasvatusta ja sille vaihtoehtoista elämän-

katsomustietokasvatusta. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731; Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2000, 12.) Huoltajan päätettäväksi jää, mihin kasvatukseen tai 

opetukseen lapsi osallistuu (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 12). 

Ympäristö- ja luonnontieto taas auttavat lasta ymmärtämään ympäristöään, tukee ajat-

telun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä vahvistaa elämyksellistä, ko-

kemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja muuhun ympäristöön. (Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 13.) 

Esiopetuksessa edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kas-

vua ja kehitystä. Luonnollisissa arkipäivän tilanteissa edistetään lapsen valmiuksia 

ymmärtää ja ottaa vastuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Lapsen kasvua 

ja kehitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen välisestä tasapainosta. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 14.) 

Lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle monipuolinen ja päivittäi-

nen liikunta on välttämätöntä. Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen 

fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja. Lasta tuetaan toi-

mimaan omaehtoisesti, aloitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmässä sekä rohkeas-

ti kaikissa liikuntatilanteissa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 14.)  

Esiopetuksessa lapselle järjestetään mahdollisuuksia taidekokemuksiin ja -nautintoihin 

ja niistä keskustelemiseen. Musiikki- ja muut taidekokemukset ovat merkittävä osa 

lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Lapsen aistiherkkyyden, ha-

vaintokyvyn ja avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittymistä tuetaan. Näin lapsen 

oppimisprosessit syventyvät ja hän oppii elämäntaitoja sekä ajattelun ja ongelmanrat-

kaisun taitoja. Lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistumista ja hänen ymmärrystään 

omasta kulttuuriperinnöstään ja kulttuurien monimuotoisuudesta tuetaan. (Esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2000, 14–15.) 



  12 

 

 

2.4 Kasvatuskumppanuus 

Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vanhempien ja henkilös-

tön välinen kasvatusyhteisö määritellään kasvatuskumppanuudeksi (Kaskela & Kek-

konen 2006, 17.) Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön 

tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tu-

kemiseksi. (Kaskela & Kekkonen 2006, 17; Häkkä, Kuokkanen & Virolainen 2006, 

38.) Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toisen kunnioittamis-

ta. (Häkkä ym. 2006, 38.) 

Kasvatuskumppanuutta määrittelee neljä eri lähtökohtaa. Ensinnäkin kulttuurilliset ar-

vot vaikuttavat yhteistyöhön, sillä kunkin perheen kulttuuriin sisältyvät arvot ja roolit 

ja niihin kohdistuvat odotukset on otettava huomioon kasvatuskumppanuudessa. Toi-

seksi kasvatuskumppanuutta määrittelee perheen elämän todellisuus eli se, miten per-

he kokee oman elämänsä ja millaisesta tilanteessa perhe elää. Kolmanneksi yhteistyö-

tä määrittävät päiväkodin organisaation malli sekä se, millaisia arvoja päiväkodissa 

korostetaan. Lisäksi kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vaikuttaa henkilökunnan 

ammatillinen pätevyys, tukevatko esimerkiksi työtavat ja henkilökunnan asenteet kas-

vatuskumppanuutta. (Häkkä ym. 2006, 38.) 

Kasvatuskumppanuus alkaa aina tutustumisesta. Usein luontevin paikka tutustumiselle 

on lapsen ja perheen kannalta perheen oma koti. Tutustumiskäynnin tavoitteena on 

käydä lapsen päivähoidon aloitukseen, perheen odotuksiin ja toiveisiin liittyvä keskus-

telu. Vanhemmilla saattaa olla monenlaisia ennakkoluuloja ja kysymyksiä päivähoi-

dosta tai ylipäätään arjen sujumisesta perheen muuttuvassa tilanteessa. (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 41.) 

Kasvatuskumppanuudessa etsitään ja luodaan molemminpuolisen tiedon vaihdon kult-

tuuria. Vanhempien osallisuutta vahvistetaan muun muassa päivähoitosuhteen alussa. 

Ennen lapsen tuloa päivähoitoon työntekijä ottaa perheeseen yhteyttä ja ehdottaa per-

heelle aloittamiskeskustelun käymistä perheen kotona tai päiväkodissa. Kaikille jaet-

tavan, yhteisen varhaiskasvatustiedon vastapainoksi kumppanuudessa vahvistetaan 

perhe- ja lapsikohtaisen kokemuksellisen tiedon vaihtoa ja saantia. Vanhemmille ar-

vokasta on, kun kasvattajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä vanhemmat ajattelevat, 

odottavat, pelkäävät, toivovat, uskovat päivähoidosta. Vanhempien omaa lasta koske-

van tiedon arvon tunnistaminen ja tunnustaminen luo perheelle tasa-arvoisemmat 
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edellytykset osallistua myös päivähoidon suunnitteluun ja toimintaan. (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 26.) 

Toimivassa kasvatuskumppanuudessa vanhemman ja varhaiskasvatuksen kasvattajien 

tiedot ja kokemukset yhdistyvät. Vastuu kasvatuskumppanuuden luomisesta jää am-

mattihenkilökunnalle. Vanhemmalle on hyvä korostaa, että hänen näkemyksensä ovat 

ensisijaisia suunniteltaessa lapsen kasvatuksen lähtökohtia. Varhaiskasvatus onkin 

parhaimmillaan lasten elinympäristöjen välistä kasvatuskumppanuutta. (Häkkä ym. 

2006, 39.) 

Kasvatuskumppanuutta on tarkasteltu eri näkökulmista muun muassa opinnäytetöiden 

tutkimuksina. Virve Koponen ja Sari Taskila ovat kartoittaneet 2008 kasvatuskump-

panuuden erilaisia ajatuksia päiväkoti Aarteessa työntekijöiden ja vanhempien näkö-

kulmista. He toteuttivat tutkimuksensa myös kyselylomakkeiden avulla ja saivat vas-

tausprosentikseen 23,64 eli konkreettisesti 13 vastausta. vanhemmat toivovat kasva-

tuskumppanuudelta vanhemman kuuntelemista ja vanhemman näkemyksien huomi-

oimista sekä tiedonvaihdon sujuvuutta vanhemman ja päiväkodin henkilökunnan välil-

lä. Tietoa vanhemmat tutkimuksen mukaan haluaisivat saada suullisesti, ja etenkin 

vanhempia kiinnosti tietää enemmän lapsen käyttäytymisestä päiväkodissa, hyvistä 

asioista ja niistä asioista, joista tulisi keskustella lapsen kanssa kotona. (Koponen & 

Taskila 2008, 44–49.) 

Hanna Kallio on selvittänyt myös kasvatuskumppanuutta vanhempien näkökulmasta 

opinnäytetyössään. Menetelmänä hänelläkin oli kysely ja 31 kyselystä hänelle palau-

tettiin täytettynä 16. (Kallio 2010, 28.) Kallio toteaa, että vanhemmat olivat painotta-

neet vastauksissaan yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta osana kasvatuskumppanuut-

ta. Vuorovaikutuksessa painotettiin luottamusta ja avoimuutta ja yhdessä tekemisellä 

tarkoitettiin tarkemmin yhteistyötä ja keskustelua. Kasvatuskumppanuuden toimimi-

sen kannalta vanhemmat mielsivät tärkeiksi tekijöiksi päiväkodin ja henkilökunnan 

ilmapiirin sekä vanhemman ja lapsen kohtaamisen.  (Kallio 2010, 33, 40.) 

3 ESIOPETUS JOKELAN PÄIVÄKODISSA 

Esiopetusta toteutettiin Jokelan päiväkodissa vuonna 2008–2009 kolmessa ryhmässä: 

Ressut, Eput ja Tenavat. Esikoululaisia oli tällöin 52. Vuonna 2009–2010 esikoululai-

sia oli 27 ja esiopetusta annettiin kahdessa ryhmässä Ressut ja Eput. Esiopetuksesta 
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vastasivat 2008–2009 viisi ja 2009–2010 neljä pedagogisen koulutuksen saanutta hen-

kilöä, joiden tehtävänä on toiminnan, leikin ja opettamisen avulla järjestää esikoulu-

laiselle oppimiskokemuksia ja elämyksiä turvallisessa ympäristössä.   

”Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista ja kuntakohtais-

ta esiopetussuunnitelmaa. Toiminta-ajatuksena esiopetuksessa on, että lasta ei kasvate-

ta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille vaan siksi, että hän 

terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä.” (Jokelan päiväkodin 

esiopetussuunnitelma.) 

Esiopetus Jokelan päiväkodissa on osa elinikäistä kasvamista ja oppimista sekä osa 

julkista varhaiskasvatusta, joka tähtää alle oppivelvollisuusikäisen lapsen monipuoli-

seen kehittämiseen ja oppimisen tukemiseen. Se siis toimii yhteydessä varhaiskasva-

tukseen sekä muuhun alkuopetukseen. Esiopetus on myös toiminnallista ja lei-

kinomaista vuorovaikutusta ryhmässä. Se antaa lapselle aineksia kehittää toimintaan-

sa, ajatteluaan, ilmaisuaan ja tunteitaan saavuttaakseen omat kehittymisen mahdolli-

suutensa. Esiopetuksessa huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja tuetaan 

tarvittavissa osa-alueissa. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen opetuksen ja kun-

toutuksen suunnitelma (HOJKS) ja toimitaan yhteistyössä vanhempien, neuvolan, 

perheneuvolan, erilaisten asiantuntijoiden, sairaalan ja kouluhenkilöstön kanssa. (Jo-

kelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Esiopetus tukee lapsen sosiaalista kasvua ja kehitystä, johon sisältyy toisten huomioon 

ottaminen, sääntöjen noudattaminen, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, hyvien tapojen 

noudattaminen ja tunteiden ilmaiseminen. Koko opetusta ja kasvatusta ohjaa sosiaali-

sen kehityksen punainen lanka. (Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Esiopetuksessa käytetään erilaisia työskentelytapoja ja materiaaleja sekä opetellaan 

nauttimaan kuvataiteesta ja luottamaan itseensä ilmaisijana. Kuvataiteen avulla hanki-

taan rohkeutta, iloa, elämyksiä, kokemuksia, tietoa ja taitoa. Käsitöiden ja askartelun 

parissa harjoitetaan kädentaitoja ja opitaan tekemällä. (Jokelan päiväkodin esiopetus-

suunnitelma.) 

 

Luontoa ja ympäristöä tutkitaan myös tavoitteena saada kokemuksia ja elämyksiä 

luonnosta ja muusta ympäristöstä. Tutkimalla ja kokeilemalla alueita minä itse ihmi-

nen, lähiympäristö, avaruus ja aika, muu maailma ja luonto auttavat lasta harjaantu-
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maan tekemään havaintoja ja niiden pohjalta johtopäätöksiä sekä esittämään kysy-

myksiä kuten myös ratkaisemaan niitä. (Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Liikuntaa esiopetuksessa harrastetaan myös erilaisin tavoin niin ohjatusti kuin oma-

toimisestikin. Tavoitteena on edistää lapsen fyysistä hyvinvointia ja terveitä elämänta-

poja sekä oppia liikunnallisia taitoja. Musiikkia harrastetaan esikoulussa liikunnan yh-

teydessä sekä erikseen. Laulu, soitto, esiintyminen ja eläytyminen kuuluvat musiikin-

opetuksen alueisiin. (Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Matematiikkaa opetellaan leikinomaisesti esikoulussa, jotta lapsi ymmärtäisi mate-

maattisia peruskäsitteitä ja avaruudellista hahmottamista. Esikoulussa keskitytään lu-

kualueelle 1–10. (Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Kuuntelu, keskittyminen ja lapsen oman kielellisen kehittyminen ovat äidinkielen ta-

voitteita. Esiopetuksessa harjoitellaan kirjaimia ja tavutusta, myös käden ja silmän yh-

teistyö harjaantuvat kuin myös itsensä ilmaiseminen. Esiopetusta tukee Salainen maa-

oppikirja WSOY:ltä. (Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Eettinen ja uskonnollinen kasvatus kuuluvat esiopetussuunnitelmaa. Opetuksen tavoit-

teena ovat jokaisen yksilön arvostaminen ja kunnioittaminen. Jokelan päiväkoti työs-

kentelee yhteistyössä luterilaisen kirkon kanssa ja noudattaa kirkkovuoden teemoja. 

(Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 

Kasvatuskumppanuus on tärkeä osa-alue esikoulutoimintaa. Sitä ylläpidetään päivit-

täisissä keskustelutilanteilla vanhemman ja työntekijän välillä ja yhteistyösuunnitel-

man avulla, jotta aikaansaadaan yhtenäinen kasvatustavoite. Esiopetusvuoden aikana 

järjestetään myös vanhempainilta, jossa käydään läpi yleistä esikoulutoimintaan ja 

kouluun koskevia asioita. Esiopetusvuoden lopussa vanhemmille annetaan palautetta 

kuluneesta vuodesta ja esiopetuksen toteutumisesta lapsen kohdalla. Yhteistyötä teh-

dään myös eri koulujen sekä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. Esikoulussa arvioi-

daan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin kehittymistä vanhempien kansa keskustele-

malla, lapsen oman arvioinnin perusteella, opetuksen arvioinnilla ja kehittämisellä. 

(Jokelan päiväkodin esiopetussuunnitelma.) 
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4 TUTKIMUS 

4.1 Tutkimus ja tutkimuskysymys 

Tutkimus oli kvalitatiivinen, joka toteutettiin surveytutkimuksen kyselynä muodossa 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193–194). Opinnäytetyöhön sopi kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus, sillä sen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, ja 

siinä pyritään tutkimaan tutkimuskohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tu-

lokseksi laadullisessa tutkimuksessa saadaan vain ehdollisia selityksiä johonkin aikaan 

ja paikkaan rajoittuen, eli sillä pyritään enemmänkin paljastamaan tosiasioita kuin to-

distelemaan jo oletettuja väitteitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 

Tutkimuskysymykseni olivat: millaisia odotuksia vanhemmilla on esiopetuksesta esi-

opetusvuoden alussa ja millaisia näkemyksiä vanhemmilla on esiopetusvuoden lopus-

sa. Tavoitteenani oli ensinnäkin selvittää, eroavatko näkemykset keskenään riippuen 

vanhemman kokemuksesta tai kokemattomuudesta esikoululaisen vanhempana ja mit-

kä vanhempien näkemykset ovat esiopetuksesta. Tutkimukseni edetessä painopiste 

esiopetuksesta siirtyi kasvatuskumppanuuteen. Tämä johtui siitä, että kasvatuskump-

panuuteen liittyvät seikat erottuivat selvästi vanhempien vastauksista ja kasvatus-

kumppanuutta selvästi pidettiin tärkeänä vanhempien näkökulmasta.  

4.2 Toteutus 

Tein kyselykaavakkeet 2008–2009 ja 2009–2010 esikoululaisten vanhemmille. En-

simmäisen kyselykaavakkeen tarkoituksena oli kartoittaa vuoden 2008–2009 esikou-

lulaisten vanhempien kokemuksia ja saada kehittämisideoita esiopetuksen parantami-

seksi Jokelan päiväkodissa.  Kyselyn tavoitteena oli tiedustella vanhempien omia 

huomioita ja kokemuksia esiopetuksen aikana tapahtuneesta. Toinen kysely oli 2009–

2010 esikoululaisten vanhemmille ja sen tarkoituksena oli kerätä vanhempien toiveita 

ja odotuksia tulevaa esikouluvuotta ajatellen.  

Jokelan päiväkodissa jaettiin toukokuun 2009 alussa esikoululaisten vanhemmille en-

simmäiset kyselykaavakkeet (liite 1) sekä selvitys tutkimuksesta (liite 1). Esikoululai-

sen molemmille vanhemmille oli oma kaavake ja niitä jaettiin 104 kappaletta, joista 

19 palautettiin päiväkodille esikoulun loppuun mennessä. Molemmille vanhemmille 

kysely jaettiin siksi, että joidenkin lasten vanhemmat asuivat eri osoitteissa. Toiveena 
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oli myös suurempi vastausprosentti. Tein lyhyen yhteenvedon 2008–2009 vanhempien 

vastauksista ja kävin Jokelan päiväkodilla esittämässä vanhempien mielipiteet ja nä-

kemykset elokuussa 2009. 

Toinen kyselykaavake saatteineen jaettiin elokuun 2009 lopussa (liite 2). Vuonna 

2009–2010 esikoululaisia oli vähemmän, eli kyselyitä oli 27. Kyselyitä jaettiin tällä 

kertaa vain yksi lapsen vanhempia kohden. Kyselyn saatteessa kehotin vanhempia 

vastaamaan yhdessä esiopetusta koskeviin kysymyksiin. Vastauksia palautettiin päi-

väkotiin kahdeksan kappaletta. 

Kun olin saanut vanhempien tuottaman materiaalin eli kyselykaavakkeet vastauksi-

neen itselleni, täytin itse yhden kyselylomakkeen niin, että kokosin aina jokaisen ky-

symyksen alle vanhempien vastausten pohjalta yhteenvedon. Näin minun oli helpoin 

analysoida erikseen kunkin kysymyksen vastaukset ja havaita, mitä vanhemmat pai-

nottivat eniten vastauksissaan ja mitkä asiat olivat vanhemmille tärkeitä.  

Vanhempien, joiden lapsi oli jo esiopetuksen suorittanut, vastauksia kyselyyn hyödyn-

sin vanhempien toiveita kartoittavaan kyselyyn.  Esikoululaisten 2008–2009 van-

hemmilta tuli palautetta, että kasvatuskumppanuus ja erityisesti tiedon kulku olisi voi-

nut toimia paremmin. Tästä johtuen painotin seuraavassa kyselyssä kasvatuskump-

panuutta ja informaation kulkuun liittyviä asioita.  Tavoitteenani oli saada ehdotuksia 

ja ideoita vanhemmilta, miten tietoa esiopetuksesta ja siihen liittyvistä asioista olisi 

hyvä saada ja mikä olisi heidän mielestään tärkeää kuulla ja tiedottaa.  

5 VANHEMPIEN AJATUKSIA JA ODOTUKSIA 

5.1 Esiopetus vanhempien näkökulmasta 

Kokonaisuutena vanhemmilla oli hyvin samankaltaisia odotuksia ja ajatuksia esiope-

tuksen annista riippumatta siitä, oliko vastaajan lapsi suorittanut esiopetuksen vai vas-

ta aloittamassa sitä. Kysymyksien 2009–2010 vastauksista esikoululaisten vanhemmil-

le ilmeni, että suurin osa vanhemmista odottaa esiopetukselta yksilöllisiä tarpeita tu-

kevaa ja monipuolista toimintaa leikin varjolla, mikä tukisi lapsen motoristen taitojen 

kehittymistä. Ryhmässä toimimisen toivottiin lisäävän lapsen taitoja kuuntelemisen ja 

keskittymisen suhteen sekä kehittävän lapsen sosiaalisia taitoja. Esikoululta odotettiin 

myös valmiuksien antamista koulunkäyntiä varten.  
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Kyselyssä 2008–2009 vanhemmille yli puolet (63 %) olivat olleet tyytyväisiä esiope-

tukseen ja lähes kaikki (95 %) kertoivat sen vastanneen heidän odotuksiinsa; suurin 

osa vanhemmista totesi kyselyssä, että esiopetus oli vahvistanut lapsen sosiaalisia ja 

kognitiivisia taitoja sekä kehittänyt lasta ryhmässä toimijana, kuten olivat odottaneet-

kin.  

2008–2009 esikoululaisten vanhempien mukaan lapset olivat kehittyneet esiopetus-

vuotena omatoimisimmaksi ja saanut alkavaa koulua varten tarvittavia tietoja ja taito-

ja. Kouluvalmiuksissa oli siis kehitytty tavoitteiden mukaan ja rahojenkäsittelykin oli 

kohentunut joillain esioppilaista muutaman vanhemman mielestä. Myös erityistä tukea 

tarvitseva lapsi oli saanut yhden vanhemman mukaan tarvitsemaansa apua ja huomio-

ta. Kaksi vastanneista vanhemmista toivoisi lisää esiopetustehtäviä, kuitenkaan perus-

telematta toivetta.  

Esikoulun vuonna 2008–2009 lapsien vanhempien näkökulmasta esiopetusta pidettiin 

monipuolisena retkien, liikunnan ja sisällön kannalta. Myös päiväkodin tiloja ja sijain-

tia pidettiin kokemuksien mukaan hyvinä ja kaikki vastanneista olivat sitä mieltä, että 

esikoulun ilmapiiri on hyvä ja viihtyisä. Muutamat vanhemmat kehuivat ryhmäkokoja 

ja lapsille asetettuja sääntöjä. Vanhempien mukaan kaikki lapset tulevat mielellään 

esikouluun, mitä vanhemmat pitivät tärkeänä. Kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat 

pitivät tärkeänä esikoulun turvallista kasvuympäristöä sekä lapset hyvin huomioonot-

tavaa henkilökuntaa. Vanhemmat kuvailivat Jokelan päiväkodin henkilökuntaa suh-

teellisen ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi. Vähemmistö (26 %) vanhemmista koki, 

että he voivat vaikuttaa esiopetuksen toteutumiseen, ja osa piti vaikuttamista tarpeet-

tomana luottaen ammattitaitoiseen henkilökuntaan. 

Esikoulun vuonna 2008–2009 suorittaneiden lasten vanhempien kommenttien perus-

teella lapset olivat saaneet kavereita ja päivärytmi oli hyvä ja selkeä. Ruokailua pidet-

tiin hyvänä sen monipuolisuuden vuoksi. Yksittäisiä ehdotuksia liittyen esikoulutoi-

mintaan kehittämiseen vanhemmilta nousi muun muassa, että päivän lepohetken tai 

vanhemman mukaan ”pakkolepuutuksen” tilalle voisi kehittää jotain vaihtoehtoista 

toimintaa.  Toinen vanhemman huomio koski esiopetuksessa järjestettäviä maksullisia 

virikkeitä, jotka ovat huonoja sillä perusteella, että ne asettavat perheet eriarvoiseen 

asemaan vanhemman näkökulmasta. Yhden vastanneen mielestä esiopetus voisi alkaa 

myöhemmin aamusta, sillä kaksitoistavuotisen koulu-uran aikana lapsi ehtii kyllä he-
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rätä ihan riittävästi ennen kello seitsemää. Toiveena oli myös, että jo esikoulussa voisi 

harjoitella yksin kulkemista kotimatkoilla, kun kuitenkin koulumatkat on kuljettava it-

senäisesti.  

5.2 Kasvatuskumppanuus ja kasvuympäristö 

Vuonna 2009–2010 esikoulun suorittavien lasten vanhemmat odottavat kasvatus-

kumppanuudelta avointa yhteistyötä ja nopeaa informointia positiivisista ja negatiivi-

sista asioista. Informaatiota olisi hyvä vaihtaa vanhemman ja kasvatuskumppanin vä-

lillä lasta viedessä ja hakiessa esikouluun. Erityisesti vanhemmat haluaisivat tietää ha-

kiessa, mitä päivän aikana on tapahtunut ja saada tietoa oman lapsensa taidoista ja pär-

jäämisestä esiopetuksessa.  

Esikoulun 2008–2009 suorittaneiden lasten vanhemmista yli puolet (63 %) olivat sitä 

mieltä, että yhteistyössä oli onnistuttu ja suurin osa (79 %) olivat tyytyväisiä henkilö-

kunnan ammattitaitoon. Joidenkin mielestä yhteistyö oli kuitenkin ollut pintapuolista 

ja vanhempi jäi kaipaamaan lisää tietoa lapsensa esikoulupäivästä. Yksi vastanneista 

vanhemmista oli sitä mieltä, että yhteistyö ei toiminut lainkaan.  

Muutamat (21 %) 2008–2009 esikoululaisten vanhemmista olivat sitä mieltä, etteivät 

olleet saaneet riittävästi tietoa esiopetuksesta ja sen sisällöstä. Vanhemmat eivät kui-

tenkaan olleet perustelleet vastaustaan tai kertoneet tarkemmin, mistä olisivat halun-

neet tarkempaa tietoa saada. Yksi kyselyyn vastanneesta vanhemmasta huomautti, että 

jos vanhempi on itse aktiivinen ja kysyy päivästä, niin kyllä joku siitä aina osaa jotain 

kertoa. 

Kasvatuskumppanuuden osalta osa vuonna 2008–2009 esikoulun suorittaneista lasten 

vanhemmista näkivät haasteena tiedonkulun vanhemman ja työntekijän välillä. Van-

hemmat kertoivat, että olisivat halunneet kuulla enemmän lapsensa päivästä, tekemi-

sistä ja käyttäytymisestä. Jotkut vanhemmista kokivat olleensa hyvinkin tietämättömiä 

siitä, mitä esikoulussa tehtiin ja kuinka toimintaa toteutettiin. Neljä vastanneista (21 

%) toivoikin, että vanhemmat otettaisiin paremmin huomioon kun taas joidenkin van-

hempien mielestä yhteydenpito oli ollut hyvinkin aktiivisia.  

Tietoa vanhemmat 2009–2010 haluaisivat saada lapsen vienti- ja hakutilanteiden li-

säksi vanhempainilloissa, väliarvioinneissa ja kirjallisista esitteistä. Jotkut vanhemmat 
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haluaisivat tietää myös esikoulun yhteistyöstä alakoulun kanssa. 2009–2010 vanhem-

malta tuli myös toive, että jokaisella lapsella voisi olla esikoulussa oma ”päiväkirja”, 

johon kirjoitettaisiin vaikka viikoittain lapsenkuulumisia esikoulussa. 

Suurin osa vastanneista vanhemmista 2009–2010 toivoi kahta vanhempainiltaa, jotka 

sijoittuisivat esikoulun alkuun ja loppuun. Kahta vanhempainiltaa perusteltiin sillä, et-

tä syksyn vanhempainillassa voisi kertoa esikoulun tavoitteista ja toiminnasta ja ke-

vään vanhempainillassa toivottiin puhuttavan ryhmän kehittymisestä ja siitä, mitä esi-

koulussa on tehty, missä on edistytty ja missä olisi vielä parantamisen varaa. Keväällä 

voisi käydä läpi myös alkavaan kouluun liittyviä asioita.  Kaksi vastanneista vanhem-

mista 2009–2010 olisivat tyytyväisiä yhteen vanhempainiltaan. Kokemuksen perus-

teella muutaman vanhemman 2008–2009 mielestä olisi hyvä järjestää oman ryhmän 

vanhempainilta, jossa lastentarhanopettajat kertoisivat, mitä esikoulussa on tehty ja 

minkälaisella menestyksellä.  

Esioppilaiden 2008–2009 vanhemmat haluaisivat olla myös tietoisia esikoulun tavoit-

teista ja käytännön järjestelyistä. Myös lapsen henkilökohtaiset tavoitteet toivottiin 

kirjallisessa muodossa, jotta niitä olisi helppo seurata esikoulun aikana. Yksi vastan-

neista vanhemmista 2009–2010 toivoi, että vanhemmille olisi mahdollisuus heidän 

niin halutessaan järjestää ns. vanhempainvartti, jossa voisi keskustella lastentarhan-

opettajan kanssa rauhassa oman lapsen asioista. Esikoulun muihin vapaampiin tapah-

tumiin, kuten kevät- ja joulujuhliin vanhemmilla 2009–2010 kyselyn mukaan riittäisi 

innostusta, kunhan juhlia olisi kohtuullisesti. Vanhempien 2009–2010 vastauksien pe-

rusteella yksi juhla lukukautta kohden olisi riittävä suurimman osan mielestä.  

5.3 Varhaiskasvatussuunnitelma  

Hieman yli puolet (58 %) esikoululaisten 2008–2009 vanhemmista oli tyytyväisiä 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yksi vastaajista piti varhaiskasvatussuunnitelmaa tur-

hana ja toinen oli pettynyt varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen lastentarhanopet-

tajan ”sekavuuden” ja asiassa pysymättömyyden vuoksi. Yksi vastaajista ei ymmärtä-

nyt, mitä varhaiskasvatussuunnitelma tarkoitti tai mitä se piti sisällään. 

Kolme (16 %) vanhempaa 2008–2009 oli tyytyväisiä itse suunnitelmaan, mutta ei 

tiennyt sen toteutuksesta. Kuusi (31 %) vanhempaa 2008–2009 toivovat, että varhais-

kasvatussuunnitelmaan palattaisiin uudelleen keväällä ja käytäisiin läpi kouluvalmiuk-
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sia samalla kertaa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan toivottiin tarkkuutta yksilöllisiä tar-

peita ajatellen. Samanarvoisuutta korostettiin paljon sekä yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimista jatkossa niin käytännössä että varhaiskasvatussuunnitelmassa. Vasukeskus-

teluja oli tarpeeksi kahdeksan (42 %) 2008–2009 vanhemman mielestä ja viisi (26 %) 

olisi halunnut järjestää enemmän keskusteluja. Yksi 2008–2009 vanhemmista peruste-

li yhden vasu-keskustelun riittävän esiopetusvuotena sillä perusteella, että kuulumis-

ten vaihto lasta tuodessa ja hakiessa riittää tiedon päivittämiseen. 

Vuonna 2008–2009 esikoulun suorittaneelta lapsen vanhemmalta tuli ehdotus, että oli-

si parempi, jos vasusuunnitelma tehtäisiin vähän myöhemmin syksyllä, jolloin lasten-

tarhanopettaja olisi ehtinyt tutustua lapseen enemmän. Vanhemmille olisi myös voinut 

kopioida varhaiskasvatussuunnitelman, jotta sitä olisi itsekin helppo seurata esikoulu-

vuoden aikana, kommentoi eräs vanhempi 2008–2009.  

6 POHDINTAA 

6.1 Opinnäytetyötä tehdessä 

Halusin tehdä opinnäytetyöni syventyen varhaiskasvatukseen ja päiväkotiin. Erityises-

ti esiopetus kiinnosti minua ja päädyin ajatukseen, että minusta olisi kiinnostavaa tut-

kia ja kartoittaa vanhempien näkemyksiä ja tietämystä esiopetuksesta. Ehdotin aihet-

tani Jokelan päiväkodin johtajalle ja hän piti tutkimuksen aihettani hyvänä. Sovimme, 

että voin alkaa työstämään opinnäytetyötäni. Päiväkodin henkilökunta lähti mielestäni 

todella yhteistyöhaluisina mukaan muun muassa jakamalla esikoululaisten vanhem-

mille kyselyitä heidän hakiessa lapsia hoidosta.  

Valitsin tiedonkeruumenetelmäkseni kyselyn, sillä se tuntui tehokkaalta vaihtoehdolta 

kartoittaa kaikkien esikoululaisten vanhempien näkemyksiä esiopetuksesta. Kysely-

lomakkeen tekeminen ei kuitenkaan ollut niin helppoa, kuin mitä olin luullut. Kysy-

mykset olivat todella hankalaa muotoilla niin, että saisin vastauksen kysymykseen 

juuri haluamaltani näkökulmasta. Kysymykset halusin kuitenkin pitää avoimina.  

Haasteena kyselyä tehdessä oli muun muassa se, että päiväkodissa toimi kolme eri 

esiopetusryhmää ja kaksi ryhmistä oli edelleen jaettu kahteen esiopetusryhmään. Jo-

kaisella ryhmällä oli oman lastentarhanopettajan suunnittelemat ohjelmat, käytännöt ja 

tapa kohdata vanhemmat. Vaikka esiopetuksella olikin yhteinen suunnitelma ja tavoit-
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teet, sitä toteutettiin kussakin ryhmässä hieman eri tavoin. Yksi vaihtoehto olisi ollut, 

että kyselyyn olisi lisätty kohta, johon vanhempi olisi voinut merkitä lapsensa esiope-

tusryhmän. Minulla oli kuitenkin tiedossa, että seuraaville esikoululaisille ryhmät oli-

sivat erilaiset, päätin, että kyselystä tulisi yleinen kaikille vanhemmille. 

Kyselymenetelmässä oli kuitenkin jälkeenpäin ajateltuna melko paljon haittapuolia. 

Vastausprosentti oli odotettua alhaisempi, ja osa vastauksista oli epämääräisiä tai koh-

tia kyselyssä oli jätetty kokonaan tyhjäksi. Vastauksia oli myös asian vierestä, mikä 

suurilta osin johtui liian avoimista kysymyksistäni. Useassa kysymyksessä pyysin 

vanhempia myös perustelemaan vastaustaan ja esittämään kehittämisehdotuksia, mutta 

harva kuitenkaan perusteli mitään. Olin olettanut, että vanhemmat olisivat enemmän 

kiinnostuneita vastaamaan kyselyyn, sillä kyse oli kuitenkin lapsen esiopetusta koske-

vista asioista ja mahdollisuudesta kehittää esiopetusta. Muutamista vastauksista huo-

masi, että vanhempi tai vanhemmat olivat paneutuneet vastaamaan kyselyyn ja sain 

yhden puhelinsoitonkin vanhemmalta liittyen opinnäytetyöhön. Puhuttuani vanhem-

man kanssa puhelimessa, vahvistui ajatukseni siitä, että keskustelemalla vanhempien 

kanssa olisin saanut kasaan luotettavampaa ja tarkempaa materiaalia kuin kyselyllä.  

Tein kyselylomakkeen mukaan saatekirjeen, jossa kerroin, kuka opinnäytetyötä tekee, 

kenelle ja minkä takia. Jos saisin nyt tehdä saatekirjeen uudelleen, olisi se kannusta-

vampi ja siinä lukisi toivottu palautuspäivämäärä. Saatteeseen olin kirjannut, että pa-

lautus mahdollisimman pian tai esikoulun loppuun mennessä.  Jokelan päiväkodin 

henkilökunta oli kertomansa mukaan joutunut paljonkin muistuttelemaan vanhempia 

kyselykaavakkeen palauttamisesta, sillä palautuspäivä oli epäselvä. 

Tutkimuksestani olisi voinut tulla luotettavampi ja tarkempi, jos olisin suunnitellut 

kysymykseni huolellisemmin ja testannut lomakkeita ennen jakoa kohderyhmälle. 

Vastausprosentti olisi voinut olla suurempi, jos olisin itse jakanut lomakkeet van-

hemmille. Näin olisin voinut itse kannustaa ja motivoida vanhempia vastaamaan ak-

tiivisemmin. Tutkimukseni luotettavuus kärsi mm. siinä suhteessa, että kyselyyn vas-

tasi vain pieni osa esikoululaisten vanhemmista ja avointen kysymysten vuoksi, kaik-

kia vanhempien vastauksia ei voi pitää pätevinä, sillä he ovat saattaneet käsittää monet 

kysymykset toisin kuin olin tarkoittanut. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 
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6.2 Esiopetuksen kehittäminen 

Tutkimuksen tulokseksi ilmeni kyselyiden perusteella se, että vanhemmat ovat tyyty-

väisiä esiopetukseen ja uskovat sen palvelevan tarkoitustaan. Vanhempien 2009–2010 

toiveet ja esiopetuksen anti vanhempien 2008–2009 kertoman mukaan kohtasivat, eli 

esiopetus vastaa vanhempien odotuksiin tutkimukseni mukaan suurelta osalta. Haas-

teeksi ilmenivät kasvatuskumppanuus ja siihen liittyvät ajatukset. Suurimmaksi kasva-

tuskumppanuuden haasteeksi paljastui informaation huono kulku työntekijän ja van-

hemman välillä. Moni vanhemmista 2008–2009 vastasi, että he eivät paljoakaan tien-

neet, mitä esikoulussa tehtiin, ja lapsenkin kuulumiset jäävät silloin tällöin kertomatta 

vanhemmalle. Erityisesti vanhemmat haluavat kuulla lapsensa käyttäytymisestä, te-

kemisistä, kommelluksista ja työntekijän huomioista.  

Vanhempien ajatuksia kasvatuskumppanuudesta on myös Henna Kallion opinnäyte-

työssä. Kallio kirjoittaa tutkimuksessaan, että Otaniemen päiväkodin vanhemmat toi-

vovat kasvatuskumppanuudelta avointa ja luottamuksellista keskustelua arjen vienti ja 

hakutilanteissa. (Kallio 2010, 40.) Samanlaista viestiä vanhemmat antoivat myös vas-

tauksissaan kysyttäessä toiveita yhteistyöltä vanhemman ja työntekijän välillä.  

Vanhemmilla oli myös ehdotuksia varhaiskasvatussuunnitelman kehittämiseksi. Van-

hemmat toivoivat, että suunnitelmaan voisi palata myöhemmin lähempänä esiopetuk-

sen loppua ja muutenkin olisi hyvä tietää, kuinka tavoitteisiin lapsen osalta päästiin ja 

mitä muita mainintoja lapsesta olisi ammattihenkilökunnan näkökulmasta.  

Vanhempien vähäinen tietoisuus esiopetuksesta kuitenkin herätti kysymyksiä. Miksi 

vanhemmat tietävät niin vähän ja miksi he eivät ole ottaneet selvää esiopetuksessa ta-

pahtuvista asioista? Onko syynä se, että vanhemmat eivät ole kiinnostuneita lapsensa 

esiopetuksesta siinä määrin, että alkaisivat ottaa aktiivisesti selvää vai luottavatko 

vanhemmat niin paljon esiopetuksen laatuun ja tarjonnan monipuolisuuteen, etteivät 

siitä syystä halua ”puuttua” ammattilasten vetämään kasvatustoimintaan? Kiire voi 

useasti olla myös syy siihen, että kuulumiset jäävät vaihtamatta.  

Informaation kulkua voitaisiin parantaa esimerkiksi viikkokirjeillä ja lapsen henkilö-

kohtaisella esiopetuskansiolla, jossa olisi tietoa lapsen oppimista asioista ja arjen 

huomioista. Koska vanhemmat kokivat tiedon tarpeen määrän hyvin eri tavalla, var-

haiskasvatussuunnitelmaa tehdessä, voisi kunkin vanhemman kanssa sopia, kuinka tie-
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toa jaettaisiin ja mitkä ovat sellaisia asioita, joista vanhempi haluaa erityisesti tietää. 

Niin sanottu kasvatuskumppanuussuunnitelma voisi käytännössä toimia hyvinkin.  

Koska jokainen vanhempi on samalla tavalla oma yksilö, niin kuin lapsetkin ovat, täy-

tyy tiedon ja kuulumisten vaihtoa mielestäni suunnitella samalla tavalla henkilökoh-

taiseksi. Myös henkilökemioiden toimivuutta vanhemman ja työntekijän välillä kan-

nattaa havainnoida ja yrittää yhteistyön voimin löytää kullekin vanhemmalle sopiva 

tapa olla kumppanina kasvatuksessa. Kasvatuksen ammattilaisella on kuitenkin vastuu 

huolehtia kasvatuskumppanuuden sujumisesta ja toimivuudesta.  

Virve Koponen ja Sari Taskila ovat selvittäneen opinnäytetyössään ”Lapsen parhaaksi 

yhteisvoimin” kasvatuskumppanuutta päiväkoti Aarteessa ja tutkimuksessaan toden-

neet, että vanhempien mielestä yhteistyöhön ja sen onnistumiseen vaikuttavat henki-

lökunnan persoona, henkilökemiat, avoimuus, ammattitaito, kiire, ongelmista puhu-

minen, ja kiinnostus lapsesta. Myös vaihtuvat sijaiset hankaloittavat kasvatuskump-

panuutta. (Koponen & Taskila 2008, 45.) 

Itse olin yllättynyt, että vanhemmat eivät kommentoineet vaihtuvien sijaisten vaiku-

tusta lainkaan kyselyissäni, sillä itse ajattelen sijaiset yhtenä ongelmana rakennettaes-

sa toimivaa kasvatuskumppanuutta. Sijainen on usein vanhemmalle vieras henkilö, 

jonka kanssa voi olla hankalaa keskustella lapsen päivästä tai lapseen liittyvistä asiois-

ta. Sijaisuudet ovat usein myös hyvin lyhytkestoisia ja sijainen harvemmin kerkeää tu-

tustua lapsiin ja vanhempiin hyvin. Mielestäni jatkuvasti vaihtuvat sijaiset vaikuttavat 

myös lapseen, sillä aikuiset ympärillä vaihtuvat ja koskaan he eivät voi varmasti tie-

tää, kuka aikuinen päiväkodissa milloinkin on.  

Mahdollinen jatkotutkimus opinnäytetyölleni voisi olla kartoitus, miten esiopetus 

henkilöstö kokee esiopetuksen laadun, sisällön, tavoitteiden ja kasvatuskumppanuu-

den toteutumisen päiväkodissa. Kasvatuskumppanuuden näkökulmasta vanhemmille 

voisi tehdä kasvatuskumppanuusoppaan, jossa selitettäisiin vanhemmalle alusta pitä-

en, mitä kasvatuskumppanuus on ja miten vanhempi on siinä osallisena.  
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HEI ESKAREIDEN VANHEMMAT!   Liite 1/1             

Olen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelija ja teen opinnäytetyön Jokelan 

päiväkodin esikoululaisten vanhempien mielipiteiden kartoittamiseksi, joka mahdolli-

sesti olisi apuna esikouluopetuksen kehittämisessä. Näillä kysymyksillä pyrin selvit-

tämään tilannetta, mikä esikoulussa toimii ja missä on parantamisen varaa Teidän 

vanhempien mielestä.  

Kysymykset ovat tarkoitettu 2008–2009 ja 2009–2010 esikoululaisten vanhemmille. 

Toivon, että molemmat vanhemmat vastaisivat kyselyyn. Vastauksienne perusteella 

teen tilannekartoituksen ja kehittämisehdotuksia Jokelan päiväkodille.  

Vastaajat pysyvät anonyymeinä läpi koko prosessiin. Teidän ei tarvitse missään 

mainita nimeä tai muita tietoja. Vastauksenne tulevat suoraan minulle eikä niitä käyte-

tä suorina lainauksina opinnäytetyössä.   

Jotta saisimme mahdollisimman hyvän ja kattavan kehittämiskartoituksen, pyydän tei-

tä paneutumaan ja vastaamaan kysymyksiin ja palauttamaan ne kirjekuoressa päiväko-

tiin esikoulun loppuun mennessä.  

KIITOS TEILLE JO ETUKÄTEEN! 

 

Ystävällisin terveisin  

 Katja Vierre 

 

Vastaan mielelläni kysymyksiinne koskien opinnäytetyötäni.  

S-posti osoitteeni on katja.vierre@student.kyamk.f 
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KYSELYKAAVAKE      Liite 1/2 

ESIKOULULAISTEN VANHEMMILLE  

2008–2009 

 

1. Mitä mieltä olette esiopetuksen toteutumisesta Jokelan päiväkodissa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Mitä toivoitte esiopetuksen antavan lapsellenne? Kuinka ne toteutuivat tai olisivat voineet 

toteutua? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Mahdolliset puutteet esikouluopetuksessa? Kuinka niitä voitaisiin korjata? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Mikä on ollut onnistunutta esiopetuksessa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Olitteko tyytyväisiä lapsellenne tehtyyn varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen toteutuk-

seen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Mielipiteitänne henkilökunnan ammattitaidosta sekä yhteistyöstänne? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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      Liite 1/3 

7. Oliko Vasu-keskusteluja riittävästi? Voisiko niitä mielestänne jotenkin kehittää? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   KYLLÄ  EI 

Onko lapsestanne mukava tulla esikouluun  

Kommentteja?___________________________________________________________________ 

Onko esikoulun ilmapiiri hyvä 

Kommentteja?___________________________________________________________________

     

Onko esikoulutehtäviä tarpeeksi 

Kommentteja?___________________________________________________________________ 

Onko esikoulu viihtyisä 

Kommentteja?___________________________________________________________________ 

Otetaanko vanhemmat hyvin huomioon  

Kommentteja?___________________________________________________________________ 

Koetteko, että teillä on mahdollisuus vaikuttaa 

esikoulutoimintaan 

Kommentteja?___________________________________________________________________ 

Vastasiko esiopetus odotuksianne?  

Kommentteja?___________________________________________________________________ 
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Liite 1/4 

Haluaisitko vielä lisätä joitain asioita esikoulutoimintaan liittyen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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HEI ESKAREIDEN VANHEMMAT!   Liite 2/1 

Olen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelija ja teen opinnäytetyön Jokelan 

päiväkodin esikoululaisten vanhempien mielipiteiden kartoittamiseksi, joka mahdolli-

sesti olisi apuna esikouluopetuksen kehittämisessä. Näillä kysymyksillä pyrin selvit-

tämään tilannetta, mitä vanhemmat haluavat esikouluopetukselta ja kuinka sitä tulisi 

järjestää.  

Kysymykset ovat tarkoitettu 2008–2009 ja 2009–2010 esikoululaisten vanhemmille. 

Toivon, että molemmat vanhemmat osallistuisivat kyselykaavakkeen täyttämiseen. 

Vastauksienne perusteella teen tilannekartoituksen ja kehittämisehdotuksia Jokelan 

päiväkodille. Vastaajat pysyvät anonyymeina.  

Jotta saisimme mahdollisimman hyvän ja kattavan kehittämiskartoituksen, pyydän tei-

tä paneutumaan ja vastaamaan kysymyksiin ja palauttamaan ne kirjekuoressa päiväko-

tiin mahdollisimman pian.  

KIITOS TEILLE JO ETUKÄTEEN! 

 

Ystävällisin terveisin  

 Katja Vierre 

 

Vastaan mielelläni kysymyksiinne koskien opinnäytetyötäni.  

S-posti osoitteeni on katja.vierre@student.kyamk.fi 
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KYSELYKAAVAKE      Liite 2/2 

ESIKOULULAISTEN VANHEMMILLE  

2009-2010 

 

1. Minkälaista toimintaa odotatte esikoululta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Mitä toivotte esiopetuksen antavan lapsellenne? Kuinka ne voisi toteuttaa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Mitä haluaisitte tietää esiopetuksesta? Miten haluaisitte tiedon saada? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Mitä toivotte henkilökunnan ja vanhemman väliseltä yhteistyöltä sekä vuorovaikutukselta 

esiopetuksen aikana? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Oletteko kiinnostuneita osallistumaan päiväkodissa järjestettävään toimintaan, esim. teema 

juhlat, erilaiset tilaisuudet ym.? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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      Liite 2/3 

6. Kuinka monta vanhempainiltaa haluaisitte esikoulun järjestävän? Mitä haluaisitte siellä 

teille kerrottavan? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Haluaisitteko vielä lisätä joitain asioita esiopetukseen liittyen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksestanne! 

 


