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Esipuhe

Viime vuosina on ollut käynnissä laaja, koko varhaiskasvatusta ja yleissivistävää koulutusta
koskeva valtakunnallisten ohjausasiakirjojen uudistamisvaihe. Esiopetusuudistus on koulu-
tuspoliittisesti merkittävä uudistus – sosiaalinen innovaatio. Esiopetuksella on laajoja yhteis-
kuntapoliittisia vaikutuksia lasten varhaiskasvatukseen. Esiopetus on osa koulutuksen perus-
turvaa, joka lainsäädännöllä taataan Suomessa kaikkien lasten oikeudeksi.

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö on rakentanut maahamme koulutusjärjestelmän ensim-
mäisen portaan. Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasva-
tukseen että alkuopetukseen. Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus rakentuu hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jota voidaan luonnehtia käsitteellä educare.
Yhteiskunnan tehtävänä on tukea lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Esiopetus
täyttää hyvin tämän tehtävän.

Julkaisussa kuvataan esiopetusuudistuksen vaikutuksia sekä esiopetukselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Selonteon valmistelussa käytettiin valmiita tilastoaineistoja,
peruspalveluiden arviointien tuloksia sekä monipuolista esiopetuksen laadun arviointia.
Arvioinnissa olivat mukana vanhemmat, esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajat sekä päivä-
kotien johtajat ja koulujen rehtorit. Lämpimät kiitokset heille aktiivisesta osallistumisesta.
Kiitokset kuuluvat myös työryhmälle, jonka kanssa oli ilo työskennellä yhteisessä hankkeessa.



Julkaisussa luodaan katsaus Suomen varhaiskasvatukseen sekä esiopetuksen historialliseen
kehitykseen sekä kuvataan esiopetuksen asemaa eri maiden koulutusjärjestelmissä. Esi-
opetusuudistuksen vaikutuksia tarkastellaan esiopetuksen toiminnallisten laatutekijöiden ja
vaikuttavuuden näkökulmista. Julkaisussa esitetään myös johtopäätökset esiopetusuudistuk-
sen vaikutuksista.

Toivon, että tämä julkaisu hyödyttää esiopetuksen kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä
lasten parhaaksi!

Helsingissä 28.10.2004

Eeva-Riitta Pirhonen
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Tiivistelmä

Selvityksessä tarkastellaan esiopetuksen tilaa Suomessa. Selvitys liittyy valtioneuvoston
selontekoon Eduskunnalle esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja laissa asetettujen tavoittei-
den toteutumisesta.

Suomessa esiopetukseen osallistuu noin 96 % lapsista, mikä on OECD:n huippua.
Kuljetusetuuden säätäminen 1.8.2004 lukien on parantanut kaikkien lasten mahdollisuut-
ta osallistua esiopetukseen. Päivähoidossa järjestettävään esiopetukseen osallistuu 79 prosent-
tia ja koulussa järjestettävään esiopetukseen 21 prosenttia lapsista. Esiopetukseen osallistu-
vien lasten mahdollisuus päivähoitoon toteutuu hyvin. Yli 50 prosentissa esiopetusryhmiä
järjestettiin esiopetusta enemmän kuin 700 tuntia vuodessa. Lapsen esiopetuspäivän pituus
on keskimäärin neljä tuntia.

Esiopetus edistää hyvin lasten valmiuksia koulunkäyntiin. Kehittymistä tapahtuu esi-
opetusvuoden aikana esimerkiksi sosiaalisissa ja eettisissä valmiuksissa, suullisessa ilmaisussa,
kielen havainnoinnissa, kirjallisuudessa sekä matematiikkaan liittyvissä valmiuksissa. Esi-
opetuksessa käytetään monipuolisia lapsen kasvulle ja kehittymiselle tärkeitä työtapoja,
kuten leikkiä, liikunnallista toimintaa, ongelmanratkaisuja ja konkreettisia kokeiluja.

Lasten oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön toteutuu myös hyvin.
Esiopetusta annetaan pääosin monipuolisen toiminnan mahdollistavissa, turvallisissa ja
viihtyisissä tiloissa. Puutteita ilmenee esiopetukseen tarkoitettujen tilojen kunnossapidossa
sekä esiopetuspaikkojen suunnittelussa ja liikennejärjestelyiden turvallisuudessa.

Lainsäädännössä ei ole esiopetuksen ryhmäkokosäännöksiä muutoin kuin erityis-
opetuksen ja vaikeimmin vammaisten lasten osalta. Riippumatta siitä, järjestetäänkö esi-
opetusta koulussa tai päivähoitopaikassa, opetusministeriön ryhmäkokosuositus ylittyy joka
kolmannessa esiopetusryhmässä. Jokaisen lapsen persoonallisuuden kehityksen moni-
puolinen tukeminen sekä lapsen ja opettajan välisen vuorovaikutuksen toteutuminen esi-
opetuksen tavoitteiden mukaisesti edellyttää, että opetusministeriön suosituksen mukaiset
ryhmäkoot toteutuvat järjestämispaikasta riippumatta.



Esiopetusryhmistä 60 prosentissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Selonteon mukaan
joka kolmannessa opetusryhmässä oppilashuolto on riittämätöntä. Oppilashuolto tulee
turvata kaikille sitä tarvitseville lapsille lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Opetushenkilöstön kelpoisuustilanne on hyvä riippumatta esiopetuksen järjestämis-
paikasta, sillä 94 % opettajista on kelpoisia tehtäväänsä. Opetusministeriö on rahoittanut
vuosien 2001-2003 aikana esiopetusta antavien opettajien 15-20 opintoviikon laajuista
maksutonta pätevöittämiskoulutusta, jolle asetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Opetus-
toimen henkilöstön täydennyskoulutusta on myös tuettu. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalalla ei ole varattu valtion talousarviossa vastaavia henkilöstön täydennyskoulutus-
resursseja.

Esiopetuksen hallinto on murrosvaiheessa. Esiopetuksen hallinnosta vastaa 37 %:ssa
kunnista sosiaali- ja opetustoimi yhdessä. Hallinto on sijoitettu 35 %:ssa opetustoimen ja
27 %:ssa sosiaalitoimen yhteyteen. Esiopetuksen hallinto ja esiopetuksen järjestämispaikka
voivat kunnassa kuulua eri toimielimen alaisuuteen, mikä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi
esiopetuksen kustannusten kohdentamisessa, henkilöstön mitoituksessa ja täydennyskoulu-
tuksessa.

Valtionosuuden laskennallinen peruste vuonna 2003 oli 4009 euroa, mikä on 7 %
suurempi kuin kuntien siihen käyttämä rahamäärä, ero on 14,4 miljoonaa euroa. Esi-
opetuksen käyttökustannuksista opetuksen kustannusten osuus oli 66 %. Erityisopetukseen,
henkilöstön sijaisten palkkaamiseen ja esiopetushenkilöstön täydennyskoulutukseen ei ole
varattu tarpeeksi määrärahoja.



Sammandrag

I utredningen granskas läget inom förskoleundervisningen i Finland. Utredningen hänför sig
till statsrådets redogörelse till Riksdagen om förskoleundervisningsreformens verkningar och
om måluppfyllelsen.

Deltagandet i förskoleundervisningen i Finland uppgår till 96 procent av barnen, vilket
hör till toppen inom OECD. Bestämmelserna om transportförmån som gäller sedan den
1 augusti 2004 förbättrade möjligheterna för alla barn att delta i undervisningen. Totalt 79
procent av barnen deltar i den förskoleundervisning som ordnas i dagvården och 21 procent
i den som ordnas i skolan. Möjligheten till dagvård för de barn som deltar i förskoleunder-
visningen är väl förverkligad. I över 50 procent av förskolegrupperna ordnades förskole-
undervisning under mer än 700 timmar per år. Barnens förskoledag är i genomsnitt fyra
timmar.

Förskoleundervisningen främjar med gott resultat barnens förutsättningar för skolgången.
Barnen utvecklar under förskoleåret t.ex. sina sociala och etiska färdigheter, sin muntliga
framställning och språkuppfattning och sina färdigheter kring litteratur och matematik. I
undervisningen används allsidiga, för barnets växande och utveckling viktiga arbetssätt,
såsom lek, fysisk aktivitet, problemlösning och konkreta försök.

Barnens rätt till en trygg och hälsosam lärandemiljö är väl tillgodosedd. Förskole-
undervisningen ges i huvudsak i trygga och trivsamma lokaler med möjligheter till allsidig
verksamhet. Brister finns i underhållet av lokalerna och i planeringen av förskoleplatser och
i säkerheten gällande trafikarrangemang.

I lagstiftningen finns inga andra bestämmelser om gruppstorlek i förskoleundervisningen
än de som gäller barn i specialundervisning och mycket gravt handikappade barn. Oavsett
var förskoleundervisningen ordnas, i skolan eller på en dagvårdsplats, överskrids under-
visningsministeriets rekommendation om gruppstorlek i var tredje förskolegrupp. För att
varje barns personlighetsutveckling skall kunna stödas på ett mångsidigt sätt och
interaktionen mellan barnet och läraren ske i enlighet med målen för förskoleundervisningen,



måste gruppstorleken följa undervisningsministeriets rekommendation oberoende av var
förskoleundervisningen ordnas.

I 60 procent av förskolegrupperna finns det barn i behov av särskilt stöd. Enligt redo-
görelsen är elevvården otillräcklig i var tredje undervisningsgrupp. Elevvården skall på det
sätt lagstiftningen förutsätter tryggas för alla barn som behöver elevvård.

Behörighetssituationen bland undervisningspersonalen är god oberoende av var förskole-
undervisningen ordnas, eftersom 94 procent av lärarna är behöriga för sin uppgift. Under-
visningsministeriet finansierade under 2001–2003 en 15–20 studieveckors avgiftsfri
behörighetsutbildning för lärare som ger förskoleundervisning och de uppställda målen för
utbildningen uppnåddes väl. Också fortbildning av personal inom undervisningsväsendet
understöddes. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har det inte
reserverats motsvarande resurser för personalfortbildning.

Förvaltningen av förskoleundervisningen lever i en brytningstid. I 37 procent av kommu-
nerna svarar social- och undervisningsväsendet tillsammans för förskoleundervisningens
förvaltning. I 35 procent av kommunerna är förvaltningen placerad i samband med under-
visningsväsendet och i 27 procent i samband med socialväsendet. Förskoleundervisningens
förvaltning och platsen där undervisningen ordnas kan i kommunen lyda under olika organ,
vilket leder till problem t.ex. vid allokeringen av kostnaderna för förskoleundervisningen,
dimensioneringen av personalen och i fortbildningen.

Den kalkylmässiga statsandelsgrunden för förskoleundervisningen uppgick år 2003 till
4 009 euro, vilket är 7 procent mer än det belopp kommunerna använder för förskole-
undervisningen. Skillnaden är 14,4 miljoner euro. Undervisningens andel av förskoleunder-
visningens driftskostnader var 66 procent. Det har inte reserverats tillräckliga anslag för
specialundervisning, anställning av vikarier eller fortbildning för förskolepersonalen.



Abstract

The report looks at the situation in pre-primary education in Finland. It is part of the
Government report to Parliament concerning the impact of the pre-primary reform and the
achievement of the objectives set for it.

In Finland some 96% of the relevant age group participate in pre-primary education,
which is a top figure in the OECD. The provisions concerning school transport, which took
effect on 1 August 2004, improved the chances of all children to attend. Some 79% of the
pre-primary pupils receive education in day-care centres and the remaining 21% in schools.
The possibility for pre-primary pupils to get day-care has been realised well. Over 50% of
the pre-primary groups received over 700 hours of teaching. The average school day is four
hours.

Pre-primary education prepares children well for actual school, developing for instance
social and ethical skills, oral expression, language awareness, literature and mathematical
skills. Pre-primary schools use varied methods which promote children's growth and
development, such as play, physical activity, problem solving and concrete trials.

Children's right to a safe and healthy learning environment has also been realised well.
Pre-primary education is mainly given in versatile, safe and pleasant facilities. Shortcomings
relate to the planning and maintenance of the facilities and traffic arrangements.

Legislation contains no provisions concerning group sizes, except for special-needs pre-
school and the most severely disabled children. The group sizes recommended by the
Ministry of Education are exceeded in one in three pre-primary groups both in day-care and
schools. The aim of supporting all children in their development and ensuring effective
interaction between children and teachers according to the stated objectives entails that the
recommended group sizes are observed wherever pre-primary education is given.

In special-needs groups, 60% of the children need special support. According to the
report, pupil welfare services are deficient in 30% of the teaching groups. These services
should be guaranteed for everyone who needs them, as specified in legislation.



The situation in teachers' qualifications is good in both day-care and school education:
94% of the teachers are qualified. The Ministry of Education provided funding in 2001–
2003 for free qualification training, which served its purpose well. In-service geared to
educational authorities has also been supported. In the Ministry of Social Affairs and Health
sector corresponding funds have not been allocated to in-service training.

The administration of pre-primary education is in transition. In 37% of the
municipalities, pre-primary education is jointly administered by the social and educational
authorities, in 35% by educational authorities and in 27% by social authorities. In some
municipalities, the administration and provision of pre-primary education may fall under
different authorities, which causes problems, for instance, in resource allocation, staff
resources, and in-service training.

The unit price used in statutory state aid was €4009 in 2003, which is 7% more than
the sum spent by local authorities on pre-school, the difference being some M€ 14.4.
Teaching accounts for 66% of the operating costs of pre-primary education. Sufficient funds
have not been reserved for special-needs education, for hiring substitutes for staff and for
in-service training relating to special-needs teaching.
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1 Esiopetus osana
varhaiskasvatusta

Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus
rakentuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen koko-
naisuudesta. Suomen mallia voidaankin luonnehtia
käsitteellä educare. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea
lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään, kos-
ka ensisijainen vastuu lasten kasvatuksessa on lasten
vanhemmilla. Tavoitteena on, että lapsiperheiden
palveluissa omaksutaan lapsi- ja perhelähtöiset var-
haiskasvatuksen tavoitteet, toimintatavat ja yhteis-
työkäytännöt.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen eri
elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuoro-
vaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen ter-
vettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasva-
tuksella on mahdollista tasoittaa lasten elinolo-
suhteista johtuvia eroja ja tarjota lapsille yhtäläiset
mahdollisuudet kehittyä edellytystensä mukaisesti.

Suomalainen varhaiskasvatus perustuu Yhdisty-
neiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimuk-
seen (SopS 60/1991), perusoikeussäännöksiin
(731/1999) ja muuhun kansalliseen lapsia koske-
vaan lainsäädäntöön, joista keskeisimpiä ovat laki ja
asetus lasten päivähoidosta (36/1973; 239/1973),
esiopetusta koskeva lainsäädäntö (628/1998; 852/
1998), kuntalaki (365/1995) ja laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Myös
valtioneuvoston periaatepäätökseen hallituksen maa-
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hanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi 1997
sisältyy varhaiskasvatusta koskevia linjauksia.

Viime vuosina on ollut käynnissä laaja, koko var-
haiskasvatusta ja yleissivistävää koulutusta koskeva
valtakunnallisten ohjausasiakirjojen uudistamisvai-
he. Esiopetusuudistus, joka tuli voimaan vaiheittain
1.8.2000 alkaen, käynnisti tämän koko kasvatuksen
ja opetuksen kentän kattaneen ohjausasiakirjojen
uudistuksen.

Valtioneuvosto antoi 28.2.2002 periaatepäätök-
sen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksis-
ta. Periaatepäätöksessä määritellään yhteiskunnan
järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen periaat-
teet ja kehittämisen suuntaviivat. Ensimmäistä ker-
taa laaditut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
muodostavat yhdessä esi- ja perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden kanssa lasten hyvinvoin-
tia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden.
Näiden ohjausasiakirjojen valmistelu on tehty laa-
jassa yhteistyössä opetushallinnon ja sosiaali- ja ter-
veyshallinnon kesken. Osaksi tätä lapsen kokonais-
valtaista kehitystä tukevaa toimintaa liittyy myös 1.
ja 2. vuosiluokkien oppilaille ja vuosiluokkien 3–9
erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille
järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta, jonka sisäl-
töä ohjaavat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
nan perusteet. Kunnat perustavat näihin hallinnon-

alan keskeisimpiin ohjausasiakirjoihin opetus-
suunnitelmien lisäksi lapsi- ja perhepoliittiset stra-
tegiansa.

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö rakentaa maa-
hamme koulutusjärjestelmän ensimmäisen portaan.
Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alka-
mista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmal-
lista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi
sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.

Esiopetusuudistus on koulutuspoliittisesti mer-
kittävä uudistus – sosiaalinen innovaatio. Sillä on
laajoja yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia lasten var-
haiskasvatuksen kokonaisuuteen ja lapsiperheiden
asemaan yhteiskunnassa. Esiopetus on osa koulu-
tuksen perusturvaa, jonka rakentajana julkisella val-
lalla on suuri vastuu. Suomessa koulutuksen perus-
turva takaa sivistyksellisten perusoikeuksien yhden-
vertaisen toteutumisen kaikille ihmisille koulutus-
järjestelmän eri tasoilla. Esiopetus on perusoikeus
molemmilla kansalliskielillä.
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Kuvio 1. Esiopetus varhaiskasvatuksen osana sekä lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmä Suomessa.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.

Avoin varhaiskasvatustoiminta
Kunnat
Järjestöt

Seurakunnat

Perusopetus alkaa 7-vuotiaana

Yksityinen päivähoito

Koululaisten
iltapäivätoiminta

Yksityisen
hoidon tuki

Kuntalisät

Äitiys/ isyys /
vanhempainraha ja -vapaa

Lapsilisä

Koti / vanhemmat

Kunnan järjestämä
päivähoito

Esiopetus
(6-vuotiaat) Vanhemmat itse /

järjestävät

Äitiysavustus

Hoitovapaat

Lapsen syntymä

kasvatus- ja
perheneuvola

terveydenhuolto- ja
neuvolatoiminta

lastensuojelu
kotipalvelu

Varhaiskasvatuspalvelut

Vanhemmat valitsevat

Kuntalisät

Kotihoidon tuki
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2 Esiopetuksen
historiallinen kehitys

tus- ja kasvatusjärjestelyitä käsiteltiin tuolloin useis-
sa eri komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä.
Lakiin koulutusjärjestelmän perusteista (467/1968)
sisällytettiin säännös, jonka mukaan kunnan koulu-
laitokseen voi kuulua esiluokkia.

Peruskoulun syntyaikana 1970-luvulla käytiin
vilkasta keskustelua esiopetuksen erimuotoisesta jär-
jestämisestä, esiopetuksen roolista kodin kasvatusta-
voitteiden tukemisessa, oppimispsykologisista näke-
myksistä, oppimisvaikeuksia ehkäisevästä didaktii-
kasta sekä ympäristötekijöiden merkityksestä lasten
kouluvalmiuseroihin. Tuolloin harjoitetun koulu-
tuspolitiikan tavoitteena oli kuusivuotiaiden ikäluo-
kan saattaminen esiopetukseen osaksi julkista kou-
lutusjärjestelmää. Nämä seikat vaikuttivat merkittä-
västi myös vuonna 1973 säädettyyn päivähoitola-
kiin. Siinä esiopetuksen kasvatuksellisiksi tavoitteiksi
asetettiin lasten kehitys- ja oppimismahdollisuuksi-
en edistäminen.

Viime vuosikymmenen aikana esiopetuksen jär-
jestäminen on ollut esillä muun muassa hallituksen
koulutuspoliittisen selonteon, koulutuksen kehittä-
missuunnitelmien ja koulutuksen lainsäädäntöä
koskevan uudistuksen yhteydessä. 1990-luvun kou-
lutuspolitiikan kehittämispyrkimyksenä oli esiope-

Esiopetuksen muotoutumista suomalaisen koulu-
tusjärjestelmän osaksi edeltää pitkä historia. Esiope-
tusta koskeva keskustelu käytiin jo vuoden 1866
kansakouluasetuksen ja vuoden 1921 oppivelvolli-
suuslain säätämisen yhteydessä. Tuolloin suomalai-
sen varhaiskasvatuksen kehittäjä professori Aukusti
Salo esitti lastentarhojen liittämistä koulujärjestel-
män yhteyteen. Lastentarhat olivat Salon käsityksen
mukaan osoittaneet kasvatustyönsä tuloksellisuu-
den, jolloin niistä tulisi muodostaa julkisen koulu-
tusjärjestelmän ensimmäinen, mutta vapaaehtoinen
koulutusaste. Yhdistämispyrkimykset raukesivat,
koska lastentarhat liitettiin vuoden 1925 alusta
lukien sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelu-
toimiston alaisuuteen. Aukusti Salon klassinen "Ala-
kansakoulun opetussuunnitelma kokonaisopetus-
periaatteen mukaan" juurrutti reformipedagogisen
kokonaisopetuksen maamme alakansakoululaitok-
seen. Myös ainoat alkuopetuksen ja ympäristöopin
didaktiikan oppikirjat olivat Aukusti Salon käsialaa.

Seuraavina vuosikymmeninä esiopetuskeskustelua
käytiin lähinnä opetus- ja kasvatusalan ammattileh-
dissä. Esiopetuskeskustelu nousi jälleen erityisen
kiinnostuksen kohteeksi uudistettaessa koulutusjär-
jestelmää 1960-luvulla. Kuusivuotiaiden lasten ope-
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tuksen järjestäminen yhtenäisten perusteiden mu-
kaisesti koko kuusivuotiaiden ikäluokalle joko päivä-
kodissa tai koulun esiopetusryhmässä. Periaate sisäl-
tyi Valtioneuvoston joulukuussa 1995 hyväksymään
Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutki-
muksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 1995–
2000.

Koulutuksen lainsäädännön uudistusta valmistel-
lut toimikunta ehdotti komiteanmietinnössään
kehittämissuunnitelmassa ilmaistun kannanoton
mukaisesti, että perusopetuslaissa säädettäisiin
lapselle oikeus oppivelvollisuuden alkamista edeltä-
vänä vuonna saada esiopetusta ja että kunnille sää-
dettäisiin velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille
kyseisen kunnan alueella asuville lapsille. Ehdotuk-
sen mukaan kunnat päättäisivät, järjestetäänkö esi-
opetus koulussa vai päivähoidon yhteydessä. Lau-
sunnoissa kannatettiin yleisesti esiopetuksen järjes-
tämistä toimikunnan ehdottamalla tavalla. Julkisen
talouden heikon tilanteen takia toimikunnan ehdo-
tukset eivät kuitenkaan johtaneet koko kuusivuoti-
aiden ikäluokkaa koskevaan yhtenäiseen esiopetus-
ratkaisuun, vaan tilanne esiopetuksen järjestämises-
sä säilyi uuden lainsäädännön voimaan tullessa
(1999) aikaisempaan verrattuna entisellään. Edus-
kunta kuitenkin edellytti, että hallitus valmistelee
perusopetuslain muutokset siten, että lapsen oikeus
oppivelvollisuutta edeltävään vuoden mittaiseen esi-
opetukseen voidaan saattaa voimaan elokuusta 2000
lukien.

Opetusministeriön asettama työryhmä jätti
heinäkuussa 1999 ehdotuksensa pääministeri Paavo
Lipposen II hallituksen ohjelmaan kirjatun esiope-
tusuudistuksen toimeenpanon edellyttämistä sää-
dösmuutoksista opetustoimen ja sosiaalitoimen hal-
linnonaloilla.

Hallituksen esitys esiopetusta koskevaksi lainsää-
dännöksi (HE 91/1999) annettiin 6. lokakuuta
1999. Esiopetusta koskeva lainsäädäntö tuli voi-
maan kahdessa vaiheessa siten, että vuoden 2000
elokuun alusta kunnilla oli mahdollisuus järjestää
ilman opetusministeriön lupaa perusopetuslaissa
tarkoitettua esiopetusta. Kunnille myönnettiin
tähän valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (635/1999) perusteella.
Kuntien velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen

sekä lapsen subjektiivinen oikeus esiopetukseen
tulivat voimaan vuotta myöhemmin elokuun alusta
2001 lukien. Poikkeuksena olivat pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä olevat oppilaat, joille kunta
on ollut velvollinen järjestämään esiopetusta jo vuo-
desta 1999.

Päättäessään esiopetusta koskevasta lainsäädän-
nöstä 23.12.1999 eduskunta edellytti, että hallitus
antaa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun esiopetus-
uudistus on koko laajuudessaan tullut voimaan,
selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia
ja asetettujen tavoitteiden toteutumista (SiVM 7/
1999 vp – HE 91/1999, valiokunnan lausuma 7).
Tämän lisäksi eduskunta hyväksyi kuusi muuta esi-
opetukseen liittyvää lausumaa, joihin tällä selon-
teolla vastataan. Lausumat käsittelevät esiopetuksen
päivittäistä työaikaa, vammaisia oppilaita, opetta-
jien kelpoisuusvaatimuksia, hallintoa, koulumatko-
ja ja esiopetuksen arviointia ja seurantaa (Liite 1).
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Kuvio 2. Suomen koulutusjärjestelmä.

Lähde: Opetusministeriö 2004.
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3 Esiopetusta
koskeva
lainsäädäntö

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/
1998). Perusopetuslain säännöksiä sovelletaan myös
esiopetukseen, jos säännöksen sanamuodosta tai
sisällöstä ei toisin ilmene. Esiopetusta koskevat
muutokset ja lisäykset on tehty perusopetuslain
muuttamisesta annetulla lailla 1288/1999. Jos esi-
opetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun
lain (36/1973) 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoite-
tussa päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan
lisäksi, jollei perusopetuslaissa tai sen nojalla asetuk-
sella toisin säädetä, mitä lasten päivähoidosta anne-
tussa laissa tai sen nojalla säädetään. Mainituissa
päivähoitolain 1 §:n säännöksissä säädetään päivä-
kotihoidosta ja perhepäivähoidosta.

Lasten päivähoidosta annettuun lakiin on lisätty
1 a § (1290/1999), joka koskee perusopetuslain ja
sen nojalla annettavan asetuksen soveltamista esi-
opetukseen, ja 11 b §, jonka mukaan päivähoitoa
järjestettäessä tulee huolehtia siitä, että päivähoidos-
sa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua 1 a §:n
mukaiseen esiopetukseen. Esiopetusta koskevia
säännöksiä sisältyy myös perusopetusasetukseen
(852/1998).



21

3.1 Esiopetuksen tavoitteet
ja toteuttaminen

Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tavoitteena
on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettises-
ti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, antaa
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä
parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen
tavoitteena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta
yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallis-
tua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elä-
mänsä aikana. Riittävä yhdenvertaisuus koulutukses-
sa tulee turvata koko maan alueella.

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhte-
näisiä perusteita. Opetus järjestetään oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se
edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Ope-
tuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.

Perusopetuslain 14 §:n mukaan valtioneuvosto
päättää laissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valta-
kunnallisista tavoitteista. Saman pykälän mukaan
Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja kes-
keisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja
oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoi-
meen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetus-
suunnitelman perusteet). Oppilashuolto sekä kodin
ja koulun yhteistyö on lisätty opetussuunnitelman
perusteita koskevaan säännökseen perusopetuslain
muuttamisesta annetulla lailla 477/2003.

Valtakunnallisista tavoitteista säädetään perus-
opetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisis-
ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001).
Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteista 19.12.2000 (Opetushal-
lituksen määräys 42/011/2000). Näiden perustei-
den mukainen opetussuunnitelma on voitu ottaa
käyttöön 1.8.2001 ja se on tullut ottaa käyttöön
viimeistään 1.8.2002. Perusteita on muutettu kodin
ja koulun yhteistyötä ja oppilashuoltoa koskevien
perusopetuslain muutosten vuoksi 12.12.2003 an-
netulla Opetushallituksen päätöksellä. Muutos-
ten mukainen opetussuunnitelma on tullut ottaa
käyttöön 1 päivänä elokuuta 2004.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on tasoittaa
kouluvalmiuksissa havaittuja eroja, koska niiden on

havaittu olevan yhteydessä lapsen oppimisen edelly-
tyksiin ja siten myös myöhempään koulumenestyk-

tä, mikä kehitys useiden tutkimusten mukaan alkaa
jo varhaislapsuudessa. Kouluvalmiuksilla, joiden ke-
hittäminen esiopetuksessa on tärkeää, tarkoitetaan
tavallisimmin sellaisia valmiuksia, joita lapsella tulisi
olla aloittaessaan perusopetuksen. Käsitykset koulu-
valmiuksista ovat vaihdelleet eri aikakausina, mutta
niiden keskeisin sisältö on useimmissa OECD-mais-
sa muodostunut varsin yhtenäiseksi. Nykyisin kou-
luvalmiudet ryhmitellään tavallisimmin:

- Somaattiseen ja fyysiseen valmiuteen, jolla
tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lapsi selviytyy
koulumatkan ja koulupäivän aiheuttamasta
fyysisestä ja somaattisesta rasituksesta,

- motoriseen valmiuteen, jolloin lapsen tulisi
kyetä esimerkiksi istumaan paikallaan ainakin
puoli tuntia, seuraamaan opetusta ja
keskittymään siihen, ja hänellä tulisi olla riittävä
silmän ja käden yhteistyö esimerkiksi lukemisen
ja kirjoittamisen harjoittelua varten,

- älylliseen valmiuteen, jolloin lapsella tulisi
esimerkiksi olla riittävä sanavarasto, kykyä
ymmärtää opettajan ja oppikirjojen kieltä, taitoa
kertoa kuvista ja omista kokemuksistaan sekä
lukukäsite kehittynyt matematiikan alkeiden
oppimiseksi,

- tunne-elämän valmiuteen, jolloin lapselta
odotetaan itsenäisyyttä, jotta hän pystyisi
irrottautumaan päivittäisestä kotiympäristöstä
muutamaksi tunniksi, pettymysten sietokykyä,
jolloin hän ei toimi enää mielihyvä-mielipaha-
periaatteella sekä

- sosiaaliseen valmiuteen, joka ilmenee
esimerkiksi lapsen herkkyytenä toista lasta
kohtaan, sopeutumisena ryhmätilanteisiin,
kykynä kuunnella toisia sekä kykynä noudattaa
yhteisiä sääntöjä.

Esiopetuksen päätavoitteena on lapsen persoonalli-
suuden kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen

seen. Esiopetus  ennaltaehkäisee  myös syrjäytymis-
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omista lähtökohdista käsin. Lapsen kasvun ja kehi-
tyksen ainutlaatuisuus on otettu huomioon muun
muassa siinä, että perusopetuslain mukaan koulun-
käynnin  voi aloittaa 6–8 -vuotiaana, mikäli lapsel-
la on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten
selvitysten perusteella tähän edellytykset (kouluval-
miudet). Edellä mainituin perustein lapsi voi aloit-
taa perusopetuksen myös vuotta myöhemmin,
mutta mahdollisuutta koulunkäynnin lykkäämiseen
tai varhentamiseen on käytetty suhteellisen vähän.

Keskeistä esiopetuksessa on lasten innostaminen
oppimaan uusia asioita oman kiinnostuksensa mu-
kaisesti leikin ja toiminnan kautta. Esiopetus antaa
lapselle aineksia tunteidensa, toimintamalliensa,
leikkiensä ja oman ajattelunsa kehittämiseen. Esi-
opetus rakentuu kodista saatavalle kasvatusperustal-
le ja sen tulisi tukea lapsen persoonallisuuden kehi-
tystä siten, että lapselle kehittyisi terve itsetunto.

Esiopetuksessa opetus pohjautuu eheyttämiseen,
lapsen elämänpiiriin liittyviin sekä lapsen maail-
mankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin sisältökokonai-
suuksiin. Esiopetuksessa tiedonalojen sisältöjen
avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa. Keskeisiä
sisältöalueita ovat kieli, matematiikka, etiikka ja kat-
somus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, taide ja
kulttuuri. Tärkeä tavoite on herättää lapsen mielen-
kiinto oppimisen eri alueilla. Sisältöjako on tarkoi-
tettu ohjaamaan opettajan työtä.

Esiopetus tarjoaa lapselle eettistä kasvatusta ja
katsomuskasvatusta. Eettisen kasvatuksen tavoittee-
na on lapsen terveen itsetunnon kehittyminen. Kat-
somuskasvatus jakaantuu kulttuuriseen katsomus-
kasvatukseen ja oman uskonnon keskeisimpien si-
sältöjen tarkasteluun. Eettinen kasvatus ja kulttuu-
rinen katsomuskasvatus ovat kaikille yhteistä.
Huoltajan valinnan mukaan lapsi osallistuu joko
järjestettyyn uskontokasvatukseen, elämänkatsomus-
tietokasvatukseen tai muuhun opetukseen.

Oppimishaasteena on perustietojen ja taitojen
kehittyminen niin, että lapsi omien käsitystensä ja
kokemuksiensa pohjalta rakentaa maailmankuvaa.
Lasta ohjataan kriittiseen ja ymmärtävään oppimi-
seen.

Kieli ja vuorovaikutus -sisältöalue on keskeinen
lapsen ajattelutaitojen, tunteiden ilmaisun, sosiaali-
suuden sekä oppimisvalmiuksien kehittymisessä. Se

luo pohjaa myös luku- ja kirjoitustaidon oppimisel-
le. Lasta ohjataan kertomaan ja keskustelemaan
omista tunteistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan
sekä ilmaisemaan havaintojaan ja päätelmiään.
Ohjauksen tavoitteena on herättää lapsen mielen-
kiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin
ja tutkimiseen.

Matematiikkaan liittyvien valmiuksien kehittä-
misessä on tarkoitus luoda perusta matemaattisen
ajattelun kehittymiselle. Se tapahtuu arkipäivän
ilmiöiden kautta. Lapsen tulee saada myönteisiä
kokemuksia matematiikasta.

Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvien valmiuk-
sien kehittämisen lähtökohtana on, että lapsi oppii
ymmärtämään ja arvostamaan ympäristöään ja
tuntemaan oman toimintansa vaikutuksia siihen.
Tiedonhankinnan taitojen kehittymistä tuetaan
käyttämällä tutkivaa ja ongelmakeskeistä lähesty-
mistapaa. Ympäristö- ja luonnontiedon valmiuksia
kehitetään toiminnallisten työtapojen avulla.

Lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä edistetään
auttamalla lasta ottamaan itse vastuuta omasta ter-
veydestään. Lapsen tasapainoisen kasvun fyysistä ja
motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perus-
taitoja harjaannutetaan. Taidekasvatuksen avulla
lapsi tutustutetaan taiteen ja kulttuurin maailmaan
ja häntä ohjataan taiteelliseen työskentelyyn ja
arvostamaan ympäristön kulttuurisia arvoja.

Opetussuunnitelman perusteissa lapsi nähdään
oppijana aktiivisena ja toiminnallisena ymmärryk-
sensä kehittäjänä. Esiopetuksessa oppiminen on ak-
tiivista, aikaisempiin tietorakenteisiin pohjautuva
tavoitteellinen prosessi. Työtavoissa otetaan huomi-
oon lapsen kehitystaso ja tarve leikinomaiseen toi-
mintaan, jolloin oppiminen on lapselle haasteellis-
ta ja iloa tuottavaa.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
tehdyssä muutoksessa (määräys OPH 42/011/
2003) korostetaan kodin ja esiopetuksen välistä vuo-
rovaikutusta. Esiopetuksen henkilöstön tulee tukea
kotien kasvatustehtävää. Lapsen viihtyvyyden, kasva-
misen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luot-
tamuksellinen yhteys esiopetuksen henkilöstön ja
vanhempien välille.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä
perusopetus muodostavat lapsen kehityksen
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kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuu-
den. Esiopetuksen järjestämisessä tulee ottaa
huomioon muun varhaiskasvatuksen ja toisaalta
perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen
ympäristö ja tarvittavat tukipalvelut tulee ensisijai-
sesti järjestää niin, että lapsi voi mahdollisimman
täysipainoisesti osallistua ryhmän toimintaan. Eri-
tyistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee laatia lapsen
esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajan ja tar-
vittavien asiantuntijoiden kanssa. Niille lapsille, jot-
ka on otettu tai siirretty erityisopetukseen, suunni-
telma laaditaan henkilökohtaiseksi opetuksen järjes-
tämistä koskevaksi suunnitelmaksi (HOJKS).

Esiopetusikäisen maahanmuuttajalapsen opetus
on mahdollista järjestää muun esiopetuksen yhtey-
dessä, perusopetukseen valmistavana opetuksena tai
näiden yhdistelmänä. Suomi/ruotsi toisena kielenä
– opetuksen tavoite on, että lapsi saavuttaa perus-
opetuksen aikana mahdollisimman toimivan suo-
men/ruotsin kielen taidon kaikilla kielen osa-alueil-
la. Hyvän suomen/ruotsin kielen hallinnan edelly-
tyksinä ovat äidinkielen hallinta ja tavoitteinen
oppiminen.

3.2 Esiopetuksen laajuus

Perusopetuslain 9 §:n mukaan esiopetus kestää
yhden vuoden. Pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetukses-
sa sekä ministeriön luvalla annettavassa vieraskieli-
sessä opetuksessa esiopetus voi kestää kaksi vuotta.

Oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen,
jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityk-
sessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka
muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa
opetusta muuten. Erityisopetus järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä
taikka muutoin erityisluokalla tai muussa soveltu-
vassa paikassa. Lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvol-
lisuuden piiriin, jos perusopetukselle säädettyjä ta-
voitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden
vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksäs-
sä vuodessa. Säännökset sisältyvät perusopetuslain
17 ja 25 §:ään.

Erityistä tukea esiopetuksessa tarvitsevat ne
lapset, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edel-
lytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai
toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen
piiriin kuuluvat lapset, jotka tarvitsevat psyykkistä
tai sosiaalista tukea kasvulleen. Erityiseen tukeen
ovat oikeutettuja myös lapset, joilla on opetuksen ja
oppilashuollon asiantuntijoiden ja huoltajien
mukaan kehityksessään oppimisvalmiuksiin liittyviä
riskitekijöitä.

Perusopetusasetuksen 3 §:n mukaan esiopetusta
annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus-
takin koskevat saman pykälän säännökset, joiden
mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vä-
hintään 45 minuuttia ja opetukseen käytettävä aika
jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa
työajasta saadaan käyttää työelämään tutustumiseen
sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja myös muihin yh-
teisiin tapahtumiin. Saman asetuksen 4 §:n mukaan
esiopetuksessa oppilaan työpäivään saa kuulua enin-
tään viisi opetustuntia.

3.3 Opetusryhmät

Perusopetusasetuksen 2 §:n mukaan opetusryhmät
muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tar-
koituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, eri
vuosiluokkien oppilaita sekä esi- ja lisäopetuksen
oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetus-
ryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun
tai oppilaitoksen oppilaiden kanssa.

Perusopetuslain 30 §:n 1 momentin mukaan
opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada
opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppi-
laanohjausta. Saman pykälän 2 momentin mukaan
opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuk-
sessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asete-
tut tavoitteet. Perusopetuslain 26 a §:n 3 momen-
tin mukaan asetuksella säädetään tarvittaessa ope-
tusryhmien muodostamisesta esiopetuksessa. Perus-
opetusasetuksessa säädetään vain erityisopetuksen
ryhmistä. Opetusministeriö on, neuvoteltuaan asias-
ta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, antanut esi-
opetuksen järjestäjille suosituksen opetusryhmien
muodostamisesta (opetusministeriön kirje
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16.6.2000 dnro 37/400/2000).
Suosituksen mukaan esiopetuksen opetusryh-

mään saa kuulua pääsääntöisesti enintään kolme-
toista oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan
ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän
aikaa koulunkäyntiavustaja, lastenhoitaja tai muu
tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen
suorittanut henkilö, opetusryhmän enimmäiskoko
voi olla enintään 20 oppilasta. Opetusryhmän
enimmäiskoko voidaan väliaikaisesti ylittää, jos se
on opetuksen luonteen, opetuksessa käytettävän
työskentelytavan tai jonkin pakottavan syyn takia
perusteltua eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoit-
teiden saavuttamista.

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:ssä
säädetään henkilöstön ja lasten välisestä mitoitukses-
ta. Kun esiopetusta järjestetään päivähoitopaikassa,
jossa lapsi on koko päivän, noudatetaan päivähoito-
asetuksen 6 §:n 1 momentin säännöstä eli seitsemää
yli kolmivuotiasta lasta kohden tulee olla yksi kasva-
tusvastuussa oleva henkilö. Kun esiopetusta järjeste-
tään päivähoidossa vain esiopetukseen osallistuville
lapsille, sovelletaan henkilöstömitoituksessa päivä-
hoitoasetuksen 6 §:n 2 momenttia eli yhtä kasvat-
tajaa kohden ryhmässä voi olla enintään 13 lasta.
Perusopetuslain 17 §:n 4 momentin perusteella an-
netut asetuksen säännökset opetusryhmien muodos-
tamisesta erityisopetukseen otettuja tai siirrettyjä
oppilaita varten koskevat myös näille oppilaille
annettavaa esiopetusta.

Perusopetusasetuksen mukaan erityisopetukseen
otetuille tai siirretyille oppilaille annettavassa ope-
tuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kymme-
nen oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko
voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten tai
opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia
perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetuksen
tavoitteiden saavuttamista. Jos oppilas kuuluu
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, opetusryh-
män enimmäiskoko on pienempi.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville
oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä
saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin
kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa ope-
tusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppi-
lasta. Jos tällaisen oppilaan opetus annetaan yhdes-

sä muiden kuin pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä olevien tai erityisopetukseen otettujen tai siir-
rettyjen oppilaiden kanssa, opetusryhmässä saa olla
enintään 20 oppilasta.

3.4 Esiopetuksen
järjestäminen ja hallinto

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen
järjestämään alueellaan asuville lapsille esiopetusta
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyt-
tää seitsemän vuotta. Kunta, jossa on sekä suomen-
kielisiä että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen
järjestämään esiopetuksen erikseen kumpaakin kie-
liryhmää varten.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivel-
vollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille
lapsille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta sää-
dettyä myöhemmin. Pidennetty oppivelvollisuus
alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta,
joten näille lapsille on järjestettävä esiopetusta kah-
tena vuonna siitä vuodesta lukien, jona lapsi täyttää
viisi vuotta.

Psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten sel-
vitysten perusteella opetuksen järjestäjä voi antaa
lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä
myöhemmin. Jos perusopetuksen aloittamista myö-
hennetään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevan lapsen osalta, esiopetusta annetaan lapsen
kuudentena ja seitsemäntenä ikävuotena.

Kunnan velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen
alkoi 1 päivästä elokuuta 2001. Kunta on kuitenkin
jo aikaisemmin voinut järjestää oppivelvollisuuden
alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta ilman sitä
varten myönnettävää lupaa.

Esiopetuksen järjestämisvelvollisuus pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille alkoi pe-
rusopetuslain tullessa voimaan 1 päivänä tammikuu-
ta 1999. Myös sitä ennen näiden lasten oppivelvol-
lisuus alkoi vuotta nuorempana kuin muilla lapsilla.

Kunta voi järjestää perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen, myös esiopetuksen, itse tai yhdessä
muiden kuntien kanssa taikka hankkia sen valtion
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oppilaitokselta tai rekisteröidyltä yhteisöltä tai sää-
tiöltä, jolle valtioneuvosto on myöntänyt luvan ope-
tuksen järjestämiseen. Esiopetuspalvelut kunta voi
hankkia myös muulta julkiselta tai yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta. Tällöin kunta vastaa siitä, että
sen hankkimat palvelut järjestetään perusopetuslain
mukaisesti.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kun-
nassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat
asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä-
mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomi-
oon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lisäksi esiopetuksen osalta tulee ottaa huomioon,
että siihen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus
käyttää päivähoitopalveluita. Kunta osoittaa perus-
opetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle lähikou-
lun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta an-
netaan. Opetuskielen tulee olla oppilaan oma kieli,
jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta.
Esiopetuksen järjestämispaikaksi voidaan osoittaa
myös päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuk-
sen järjestämispaikka.

Ilman huoltajan suostumusta lasta ei saa osoittaa
opetukseen, jossa oppilaalta peritään maksuja, eikä
opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen
järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä
maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista jär-
jestelmää.

Perusopetuslaissa tai muussa lainsäädännössä ei
säädetä, minkä lautakunnan ja hallintokunnan
alaan kuuluvana esiopetus järjestetään, joten tämä
kuuluu kunnan päätösvaltaan. Päivähoitoa ja sosiaa-
lihuoltoa koskevien säännösten mukaan päivähoito
on kuulunut sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1
momentissa tarkoitetulle monijäseniselle toimieli-
melle, joka huolehtii sosiaalihuollon toimeenpanoon
kuuluvista tehtävistä.

Sosiaalihuoltolain 6 ja 12 §:ää ja lasten päivähoi-
dosta annettua lakia on väliaikaisesti muutettu siten,
että päivähoito voi kunnassa kuulua muulle monijä-
seniselle toimielimelle. Kunta voi päättää, että päi-
vähoito kuuluu opetustoimesta huolehtivalle toimi-
elimelle samoin kuin esiopetus. Jos päivähoidosta
vastaava toimielin määräytyy sosiaalihuoltolain
6 §:n 2 momentin mukaisesti, sen tulee huolehtia,
että tarvittava yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon

kanssa toteutuu. Kunnan järjestäessä sosiaalipalve-
luita tulee niistä muodostua päivähoidossa oleville
lapsille ja heidän vanhemmilleen tai muille huolta-
jilleen tarkoituksenmukainen kokonaisuus riippu-
matta siitä, mikä toimielin vastaa lasten päivä-
hoidosta. Säädökset sosiaalihuoltolain 6 ja 12 §:n,
päivähoitolain (156/2003) ja yksityisen hoidon tu-
esta annetun lain (1128/1996) väliaikaisesta muut-
tamisesta ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta
2008.

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen tutkimus-
ja kehittämiskeskus Stakesin ja Suomen Kuntaliiton
selvityksen (2004) mukaan 373 kunnassa sosiaali-
toimen lautakunta vastaa hallinnollisesti lasten
päivähoidon, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen
tehtävistä ja 11 kunnassa hallinto on siirretty ope-
tustoimen lautakunnan alaisuuteen. Päivähoidon
hallinnon mahdollista muutosta valmistelee 50
kuntaa ja 36 kuntaa ilmoittaa, että kunnassa on
tehty päätös päivähoidon tehtävien pysymisestä
sosiaalitoimessa.

Opetustoimeen siirtymistä perustellaan lapsen
kasvatuksen jatkumon muodostamisella päivähoi-
dosta kouluun. Päivähoidon ja koulun välisen yh-
teistyön uskotaan näin myös paranevan. Kunnat pe-
rustelevat päivähoidon hallinnon pysymistä sosiaali-
toimessa sillä, että nykyinen hallinto on toimiva.
Päivähoito nähdään enemmän sosiaalipalveluna.
Sosiaalitoimen perusteluissa painotetaan laajasti eri
hallintokuntien jo toimivaa yhteistyötä. Sekä sosiaa-
litoimen että opetustoimen perusteluissa painote-
taan menettelyn taloudellisuutta ja lapsen kannalta
mielekkään toiminnan kokonaisuutta. Kyselyyn on
vastannut 90 prosenttia Suomen kunnista.

Perusopetuslain 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi
myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan
laissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Edelly-
tyksenä luvan myöntämiselle on, että opetuksen
järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivis-
tystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta,
jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta.
Lupa vieraskielisen opetuksen, erityisopetuksen,
erityiseen maailmankatsomukselliseen tai kasvatus-
opilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen ja
kansanopistossa muille kuin oppivelvollisille annet-
tavan opetuksen järjestämiseen voidaan myöntää alu-
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eellisen tai valtakunnallisen koulutus- tai sivistys-
tarpeen perusteella, vaikka opetuksen järjestäjä ei
ole tehnyt edellä mainittua sopimusta. Perusopetus-
lain 8 §:n nojalla myös valtio voi järjestää esiopetus-
ta.

Esiopetuksen järjestämiseen luvan saanut opetuk-
sen järjestäjä, rekisteröity yhteisö tai säätiö, voi
hankkia esiopetuspalvelut julkiselta tai yksityiseltä
palveluiden tuottajalta. Opetuksen järjestäjä vastaa
siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään perus-
opetuslain mukaisesti.

3.5 Oikeus esiopetukseen
ja esiopetuksen maksuttomuus

Perusopetuslain 26 a §:n lapsella on oppivelvolli-
suuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada
esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on
oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden
alkamisvuonna.

Osallistumisesta esiopetukseen päättää oppilaan
huoltaja. Perusopetuslain 26 §:n 1 momentin mu-
kaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
lapsen tulee kuitenkin osallistua oppivelvollisuuden
alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen.

 Oikeus saada esiopetusta on alkanut samoin kuin
kunnan velvollisuus sen järjestämiseen 1 päivänä
elokuuta 2001. Pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä olevilla lapsilla on ollut oikeus esiopetukseen
perusopetuslain voimaantulosta alkaen. Myös sitä
ennen heidän oppivelvollisuutensa on alkanut vuot-
ta nuorempana kuin muilla lapsilla.

Lasten päivähoidosta annetun lain 11 b §:n
mukaan päivähoitoa järjestettäessä tulee huolehtia,
että päivähoidossa olevilla lapsilla on mahdollisuus
osallistua 1 a §:n mukaiseen esiopetukseen.

Lapsen osallistuminen perusopetuslain mukai-
seen esiopetukseen ei vaikuta perheen oikeuteen
käyttää päivähoitopalveluja. Lasten päivähoidosta
annetun lain 11 a §:n mukaan kunnan on huoleh-
dittava siitä, että lapsen vanhemmat tai muut huol-
tajat voivat saada lapselle kunnan järjestämän 1 §:n
2 tai 3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen

ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuu-
tuslaissa (364/1963) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja
vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa,
taikka vanhempainrahakauden päätyttyä välittömäs-
ti pidetyn isyysrahakauden jälkeen, ja että lapsi voi
olla päivähoidossa siihen saakka, kunnes hän siirtyy
perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena
perusopetukseen. Päivähoitoa on kuitenkin järjestet-
tävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perusopetuslais-
sa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perus-
opetuslain mukaiseen esiopetukseen tai kun lapsi
perusopetuslain 25 §:n 2 momentin mukaisesti
aloittaa perusopetuksen vuotta saman pykälän 1
momentissa säädettyä aikaisemmin. Päivähoitoa on
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen
vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muo-
dossa.

Sivistysvaliokunnan toiseen lausumaan koskien
vammaisten lasten subjektiivista oikeutta päivä-
hoitoon liittyen pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevien lasten vanhempien oikeutta saada
lapselleen päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona las-
ten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennet-
tiin 1.1.2003 voimaan tulleilla lain muutoksilla.
Näiden lainmuutosten myötä lapsen vanhempien
oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai
sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen
hoidon tuki laajennettiin koskemaan pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensim-
mäistä oppivelvollisuusvuotta.

Perusopetuslain 31 §:n mukaan opetus ja sen
edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä
työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksutto-
mia. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitse-
valla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta ope-
tukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset
apuvälineet sekä lain 39 §:n nojalla järjestettävät
palvelut. Mainitussa pykälässä säädetään erityisope-
tuksen yhteydessä annettavasta kuntoutuksesta sekä
erityisopetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja
tukitehtävistä.

Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena
työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja oh-
jattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Kohtuullisia maksuja voidaan periä ulkomailla
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järjestettävässä opetuksessa ja yksityisen yhteisön tai
säätiön ministeriön antaman erityisen koulutus-
tehtävän perusteella muulla kuin oppilaan omalla
kielellä järjestämässä opetuksessa.

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikas-
sa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapa-
turman hoito on oppilaalle maksuton. Sama sään-
nös koskee sekä perusopetusta että muuta saman
lain nojalla järjestettävää opetusta.

3.6 Oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön ja
oppilashuolto

Oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön sääde-
tään perusopetuslain 29 §:ssä. Alun perin pykälä on
sisältänyt vain nykyään 1 momenttina olevan sään-
nöksen, jonka mukaan opetukseen osallistuvalla on
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Pykälään
on lisätty 2–4 momentit lailla 477/2003.

Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunni-
telman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudatta-
mista ja toteutumista. Opetuksen järjestäjän tulee
myös hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut kou-
lussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla ediste-
tään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetön-
tä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja
viihtyisyyttä. Näissä säännöissä ja määräyksissä voi-
daan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyi-
syyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön
järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.
Määräyksiä voidaan antaa myös koulun omaisuu-
den käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta
koulurakennuksessa ja koulun alueella.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaan esiopetuksen oppimisympäristön tulee olla
terveellinen ja tukea monipuolisesti lapsen turvalli-
suutta. Oppimisympäristön tulee tarjota lapselle ti-
laisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan
rauhaan.

Oppilashuollosta säädetään perusopetuslain
31 a §:ssä. Säännökset koskevat myös esiopetusta
saavaa oppilasta. Oppilaalla on oikeus saada maksut-

ta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava
oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppi-
laan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä
ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toi-
mintaa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän
hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppi-
lashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat
kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluter-
veydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (683/1983)
tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaan esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on
luoda terve ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäris-
tö sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden var-
hainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esi-
opetuksen oppilashuolto on osa muun varhaiskasva-
tuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilas-
huollollista jatkumoa. Sillä varmistetaan kaikille
tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdolli-
suus.

3.7 Koulumatkaetu ja majoitus

Koulumatkaedusta säädetään perusopetuslain
32 §:ssä. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka
kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen
on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esi-
opetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esi-
opetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Säännöksessä
päivähoidolla tarkoitetaan lasten päivähoidosta
annetun lain mukaista päivähoitoa. Oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin,
kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut
olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksut-
toman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljet-
tamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä
avustus. Esiopetusta saavien oppilaiden koulumat-
kaetua koskeva säännös on tullut voimaan 1 päivä-
nä elokuuta 2004.

Esiopetuksessa oppilaan päivittäinen koulumatka
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli
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tuntia. Jos oppilas on otettu tai siirretty erityisope-
tukseen, matka saa kestää enintään kolme tuntia.
Koulumatkojen enimmäiskesto on sama kuin perus-
opetusta saavalla oppilaalla, joka ei ole ennen luku-
vuoden alkamista täyttänyt kolmeatoista vuotta.

Jos lapsi saa opetusta muussa paikassa kuin kun-
nan osoittamassa lähikoulussa tai muussa opetuksen
järjestämispaikassa, oppilaaksi ottamisen edellytyk-
seksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustan-
nuksista. Sama säännös koskee sekä perusopetusta
että esiopetusta. Kuljetusta odottavalle oppilaalle
on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
esiopetusta saavan oppilaan koulumatkaa ei voida
järjestää edellä kerrotun enimmäiskeston rajoissa,
oppilaalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja
täysihoitoon. Esiopetusta ja perusopetusta saavan
oppilaan osalta sovelletaan tällöin samoja majoitus-
ta koskevia säännöksiä.

3.8 Kelpoisuus esiopetuksen
antamiseen

Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta sääde-
tään opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta an-
netussa asetuksessa (986/1998). Asetuksen 7 §:n
1 momentin mukaan esiopetusta antamaan kelpoi-
nen on henkilö, joka on kelpoinen antamaan
luokanopetusta. Tämä koskee sekä voimassa olevien
säännösten mukaista luokanopettajan kelpoisuutta,
josta säädetään saman asetuksen 4 §:ssä, että asetuk-
sen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiin perustuvaa
luokanopettajan kelpoisuutta.

Mainitun pykälän 2–4 momentissa, sellaisina
kuin ne ovat valtioneuvoston asetuksessa 327/2000,
säädetään kelpoisuudesta antaa esiopetusta opetus-
ryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita.
Kelpoinen antamaan esiopetusta on henkilö, joka on
suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja
opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/
1995) 11 §:n mukaisen kandidaatin tutkinnon tai
joka on suorittanut lastentarhanopettajan tutkin-
non. Mainittu asetuksen pykälä koskee alempana
korkeakoulututkintona järjestettävää lastentarhan-

opettajien koulutusta. Aikaisemmin lastentarhan-
opettajan tutkinto suoritettiin lastentarhanopettaja-
opistossa tai yliopistojen väliaikaisessa koulutukses-
sa. Myös sosiaalikasvattaja, sosiaalialan ohjaaja ja so-
sionomi ovat kelpoisia antamaan esiopetusta ase-
tuksessa säädetyin opintoja ja työkokemusta
koskevin edellytyksin.

Erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille
esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka
opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun
asetuksen 8 §:n 2 momentin tai asetuksen voimaan-
tulosäännösten nojalla on kelpoinen antamaan täl-
laista erityisopetusta perusopetuksessa. Saman pykä-
län 3 momentin mukaan, sellaisena kuin se on val-
tioneuvoston asetuksessa 1133/2003, esiopetusta
näille oppilaille on kelpoinen antamaan myös hen-
kilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulutut-
kinnon sekä momentissa määritellyt erityisopettajan
opinnot. Esiopetusta erityisopetukseen otetuille tai
siirretyille oppilaille on kelpoinen antamaan myös
7 §:n 2–4 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on
suorittanut edellä tarkoitetut erityisopettajan opin-
not.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetun asetuksen 9 §:n mukaan esiopetusta
antavalla opettajalla tulee olla opetuskielessä erin-
omainen suullinen ja kirjallinen taito. Koska erin-
omainen kielitaito yleensä osoitetaan siten, että
henkilö on saanut koulusivistyksen ja suorittanut
korkeakoulututkinnon samalla kielellä, esiopetusta
antavan opettajan kelpoisuusvaatimukset huomioon
ottaen asetuksen 22 a §:ssä säädetään poikkeus kie-
litaidon osoittamisessa. Vieraalla kielellä annettavaa
esiopetusta voi antaa myös henkilö, joka hallitsee
opetuksessa käytettävän kielen.

3.9 Valtion rahoitus

Esiopetukseen myönnettävästä valtionosuudesta
säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa (635/1998). Rahoitus käyttökus-
tannuksiin määräytyy oppilasmäärien sekä perus-
opetuksen oppilasta kohden määrättyjen yksikkö-
hintojen perusteella. Yksikköhintoja laskettaessa
esiopetusta saavien oppilaiden määrästä otetaan
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huomioon 91 prosenttia. Ennen kuin esiopetusta
saaville oppilaille annettiin koulumatkaetu 1 päiväs-
tä elokuuta 2004, esiopetusta saavien oppilaiden
määrästä otettiin huomioon 85 prosenttia. Prosent-
timäärä korotettiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta anne-
tulla lailla (1140/2003). Pidennetyn oppivelvolli-
suuden piirissä olevien esiopetusta saavien oppilai-
den määrä otetaan huomioon kokonaan.

Yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnettäväs-
sä valtionosuudessa esiopetusta saavien oppilaiden
osalta yksikköhinta on 91 prosenttia asianomaiselle
opetuksen järjestäjälle oppilasta kohden määrätystä
yksikköhinnasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevien osalta on säädetty samoin kuin kun-
tien rahoituksessa. Myös yksityisillä opetuksen jär-
jestäjillä esiopetusta saavien oppilaiden yksikköhin-
ta oli aikaisemmin 85 prosenttia oppilasta kohden
määrätystä yksikköhinnasta.

3.10 Muutoksenhaku

Muutoksenhausta säädetään perusopetuslain
42 §:ssä, sellaisena kuin se on laissa 477/2003. Esi-
opetuksen osalta muutoksenhaun kohteena voivat
olla lähinnä päätökset, jotka koskevat opetuksen
maksuttomuutta, oppilashuoltoa, koulumatkaetua,
majoitusta sekä tapaturman hoitoa. Opetuksen
järjestäjän päätökseen tällaisessa asiassa haetaan
muutosta valittamalta hallinto-oikeudelta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Eräisiin päätöksiin haetaan muutosta valittamal-
la lääninhallitukselta ja lääninhallituksen päätök-
seen hallinto-oikeudelta. Esiopetuksessa näitä voivat
olla päätös, joka koskee oppilaaksi ottamista, oppi-
laan ottamista tai siirtämistä erityisopetukseen
vastoin huoltajan tahtoa ja erityisopetukseen kuulu-
vaa henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koske-
vaa suunnitelmaa. Hallinto-oikeuden päätökseen
näissä asioissa ei saa hakea muutosta valittamalla.
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4 Kansainvälistä
vertailutietoa

Esiopetusta koskevan kansainvälisen vertailutiedon
kokoamisessa päämääränä oli saada kuva esiopetuk-
sen asemasta koulutusjärjestelmässä erityyppisissä
koulutusajatteluissa. Tarkastelun kohteeksi valittiin
anglosaksiseen (Irlanti), mannereurooppalaiseen
(Alankomaat, Itävalta, Tšekin tasavalta), pohjois-
maiseen (Ruotsi ja Tanska) ja eteläeurooppalaiseen
latinistiseen traditioon (Portugali) perustuvia tapo-
ja järjestää esiopetusta. Tiedot hankittiin Eurybase-
tietokannan avulla sekä ottamalla yhteyttä asian-
omaisen maan ministeriössä esiopetusasioita hoita-
viin virkamiehiin.

Ruotsissa ja Tanskassa järjestettävä esiopetus
muistuttaa eniten Suomen 6-vuotiaille tarjottavaa
esiopetusta. Ruotsissa oppivelvollisuus alkaa 7-vuo-
tiaana ja siellä 6-vuotiaille järjestetään opetusta esi-
koululuokissa (förskoleklasser). Toiminta on oppi-
laalle vapaaehtoista. Tanskassa oppivelvollisuus alkaa
6-vuotiaana. Ensimmäisenä peruskouluvuotenaan
oppilas osallistuu esiopetusluokan toimintaan.
Muissa maissa toiminta ennen oppivelvollisuuskou-
lun aloittamista on päivähoitotyyppistä.

Irlanti
Irlannissa oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kes-
tää 16-vuotiaaksi saakka. Valtaosa lapsista aloittaa
koulunkäynnin kuitenkin jo 4- tai 5-vuotiaana.
Noin 50 % kaikista 4-vuotiaista ja 70 % 5-vuo-
tiaista lapsista osallistuu "infant classes" -nimisissä
luokissa esiopetukseen, joka yleensä toimii osana
peruskoulua. Lähes kaikki peruskoulut tarjoavat
esiopetusta. Esiopetustoimintaa tarjotaan myös
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yksityisesti virallisen koulujärjestelmän ulkopuolel-
la. Esiopetuksen kokeiluohjelmaa nimeltään "Early
Start" toteutetaan 40 huono-osaisella alueella.
Päivähoitoa muistuttavaa toimintaa, jota myös kut-
sutaan esiopetukseksi, “preschool”, järjestetään 0–6
-vuotiaille lapsille.

Esiopetusta hallinnoi opetusministeriö. Toimin-
taa säätelee perusopetuslaki vuodelta 1998. Ope-
tusministeriö on laatinut 4-6 -vuotiaille tarjottavas-
ta esiopetuksesta kansalliset opetussuunnitelmien
perusteet vuonna 1999. Maassa käydään koulutus-
poliittista keskustelua minimivaatimusten asettami-
seksi mm. esiopetusryhmille ja opettajien kelpoi-

suuksille. Opetusministeriö valmistelee varhaiskas-
vatuksen kannanottoa. Esiopetuksen rahoittaa pää-
sääntöisesti valtio. Vanhemmat eivät maksa kuukau-
simaksuja. Toimintaa järjestetään myös maksullisis-
sa yksityisissä laitoksissa. Hallintojohtokunnat sekä
peruskoulujen rehtorit hallinnoivat toimintaa pai-
kallistasolla. Esiopetukseen osallistumiseen tai sen
järjestämiseen ei liity pakkoa.

Alankomaat
Alankomaissa oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna,
kun lapsi täyttää 5 vuotta, ja kestää 12 vuotta.

Kuvio 3. Varhaiskasvatus ja perusopetus (ISCED 0-2) eri maissa.
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Käytännössä lapset menevät kouluun kuitenkin jo
4-vuotiaina. Lapsi osallistuu siis yleensä perus-
opetukseen jo oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.
Perusopetusta säätelee perusopetuslaki. Kunnat val-
vovat ja päättävät koulutoiminnasta opetusministe-
riön alaisuudessa.

Päivähoitotoimintaa sisällöltään muistuttava esi-
opetustoiminta ennen oppivelvollisuusikää on
vapaaehtoista. Noin 60 % kaikista 3-vuotiaista osal-
listuu esiopetuksen leikkiryhmiin kahtena aamu- tai
iltapäivänä viikossa. Leikkiryhmille ja päivähoidolle
on määrätty enimmäisryhmäkoot. Lapsiryhmässä
voi olla enintään 30 lasta/aikuinen. Tavallisimmin
esiopetus on järjestetty päiväkodeissa, koulun ulko-
puolisessa hoidossa 4–13 -vuotiaille lapsille eli
aamu- ja iltapäivähoidossa, yksityisessä perhepäivä-
hoidossa, leikkiryhmässä tai lounasajan keskuksissa.
Lastenhoito kuuluu sosiaalihallinnon piiriin. Vuon-
na 2005 astuu voimaan uusi päivähoitolaki, jonka
myötä päivähoitotoiminta muuttuu kaupalliseksi
toiminnaksi.

Alankomaissa panostetaan kansallisesti kielellisen
eriarvoisuuden poistamiseen. Valtio panostaa erilai-
siin erityisesti maahanmuuttaja- ja vähemmistö-
taustaisille lapsille suunnattuihin varhaiskasvatuk-
sen hankkeisiin.

Itävalta
Itävallassa oppivelvollisuus alkaa sen vuoden syksyl-
lä, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta, ja kestää yhdek-
sän vuotta. Vuotta ennen oppivelvollisuusiän saa-
vuttamista valtaosa lapsista on Kindergartenissa.
Toiminnasta käytetään nimeä esiopetus ja siihen
osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Luku-
vuonna 1999–2000 noin 90 % ikäluokasta osallis-
tui opetukseen. Kindergarten -toimintaa järjeste-
tään kouluiän saavuttamiseen saakka (kolme-kuusi
vuotiaat lapset). Osavaltiot vastaavat itsenäisesti var-
haiskasvatuksesta. Esiopetuksen järjestäjiä voivat olla
julkisyhteisöt (liittovaltio, aluehallinto, kunnat tai
kuntayhtymät) tai yksityiset järjestäjät (uskonnolli-
set yhteisöt, terveydenhuoltopalvelujen tuottajat,
yritykset tai yksityiset henkilöt). Toiminta on yleen-
sä maksullista.

Esiopetusluokka "Vorschulstufe" on osa perusope-

tusta ja toimintaa järjestetään tarvittaessa niille, jotka
eivät ole oppivelvollisuusiän saavutettuaan vielä
koulukypsiä. Nämä oppilaat suorittavat ensimmäi-
sen luokan perusopetuksesta esiopetusluokassa. Vor-
schulestufe voidaan järjestää omana luokkanaan tai
integroituna muuhun perusopetukseen. Perusope-
tusta koskevat määräykset koskevat myös esiopetus-
luokan toimintaa. Itävallassa esiopetusryhmien enim-
mäisryhmäkooksi on määrätty 25 lasta/aikuinen.
Opetusministeriö hallinnoi perusopetustoimintaa.

Tšekin tasavalta
Tšekin tasavallassa oppivelvollisuus on yhdeksän
vuotta ja alkaa 6 vuoden iässä. Mikäli lapsi ei ole
koulukypsä, koulun aloittamista voi lykätä. Tšekin
tasavallassa esiopetusta annetaan 3–6 -vuotiaille
materské škola -nimisessä laitoksessa. Joissakin tapa-
uksissa esiopetukseen otetaan myös nuorempia
lapsia. Vuotta ennen oppivelvollisuusikää valtaosa
lapsista on materské škola'ssa.

Tšekin tasavallassa esiopetus voi olla järjestetty
joko omissa päivähoitolaitoksissa tai se voi olla osa
peruskoulua (základní škola'a). Toiminta on kunnan
vastuulla lukuun ottamatta erityisopetusta, joka on
ministeriön alaista toimintaa. Kunta voi periä mak-
sua vanhemmilta, mutta muutoin rahoitus on jul-
kista rahoitusta. Tšekin tasavallassa toimintaan osal-
listuminen on lapselle vapaaehtoista. 3–5-vuotiai-
den lasten ikäluokasta keskimäärin 88 % osallistuu
esiopetukseen.

Laissa on säädetty esiopetusryhmän minimiryh-
mäkoko: yhden luokan materské škola'ssa täytyy
olla vähintään 15 oppilasta ja kahden tai useamman
luokan koulussa vähintään 18 oppilasta. Aluehallin-
to voi kuitenkin päättää poikkeuksista. Keskimääräi-
nen luokan koko on noin 22 oppilasta. Opetusmi-
nisteriön vuonna 2003 hyväksymässä esiopetuksen
opetussuunnitelmassa on suosituksia esiopetustoi-
minnasta ja yksittäisten oppilaiden arviointikäy-
tännöistä.

Ruotsi
Ruotsissa oppivelvollisuus on säädetty 7–16 -vuo-
tiaille lapsille. Koulun aloitusikä on kuitenkin jous-



33

tava, mikä merkitsee sitä, että 6-vuotiailla lapsilla on
mahdollisuus aloittaa koulunkäynti. Vuotta ennen
oppivelvollisuusikää lapset voivat osallistua joko esi-
kouluun tai esikoululuokkien opetukseen.

Esikoulu, förskola, 4- ja 5 -vuotiaille on ollut ole-
massa vuoden 2003 alusta lähtien. 1–5 -vuotiaista
lapsista keskimäärin 72 % osallistuu esikoulutoi-
mintaan. Kunnat ovat velvollisia järjestämään esi-
opetusta kaikille 1–5 -vuotiaille lapsille, joiden van-
hemmat käyvät työssä tai opiskelevat. Esikoulut toi-
mivat yleensä omissa tiloissaan päiväkodeissa. Ruot-
sissa esikoulutoiminta 4–5 -vuotiaille on maksutonta
ainakin kolme tuntia päivässä. Esikoulun valtakun-
nallinen opetussuunnitelma määrittää toiminnan
suuntalinjat.

Esikoululuokka, förskoleklass, on osa peruskoulua
ja kuntien on järjestettävä tätä opetusta. Valtaosa
esikoululuokkien lapsista on 6-vuotiaita ja käytän-
nössä melkein kaikki 6-vuotiaat ovat esikoululuokal-
la. Lapsilla on subjektiivinen oikeus saada esikoulu-
opetusta. Esikoulutoiminta ja koululasten hoito on
opetusministeriön hallinnonalaista toimintaa. Esi-
koululuokat on järjestetty peruskoulun yhteyteen.
Esikoululuokkien opetussuunnitelma on osa perus-
koulun opetussuunnitelmaa. Ruotsissa ryhmäkoosta
ei ole säädöksiä. Esikoululuokkaopetus on maksutonta.

Tanska
Tanskassa oppivelvollisuusikä alkaa 6 vuoden iässä
ja kattaa ikävuodet 6–17 vuotta. 6–7 -vuotiaiden
esiopetus on osa peruskoulua. Sitä aikaisemmin
useimmat lapset osallistuvat johonkin päivähoito-
muodossa annettavaan esiopetukseen. Kaikkiaan 0–
2 -vuotiaista 56 % ja 3–5 -vuotiaista 92 % on päi-
vähoidon piirissä. Vuotta ennen oppivelvollisuusiän
alkua valtaosa lapsista on päivähoidossa.

Tanskassa on neljänlaisia esiopetuslaitoksia: alle
kolmivuotiaiden seimet (vuggestue), 3–7 -vuotiai-
den lastentarhat (börnehave), 6–7 -vuotiaiden esi-
opetusluokat, (börnehaveklasse) ja yhdistetyt oppi-
laitokset (integrerede instittution) jotka on tarkoi-
tettu kolmesta kuukaudesta 14. ikävuoteen. Useim-
mat lapset osallistuvat päivähoitotoimintaan vuotta
ennen esikouluopetukseen osallistumista. Toimin-
taan osallistuminen on vapaaehtoista ennen kuudet-

ta ikävuotta. Paikallisviranomaisilla on vastuu järjes-
tää esiopetusta tarpeen mukaan. Paikallisviranomai-
set rahoittavat esikoulutoimintaa käyttäen tähän
tarkoitukseen saamaansa valtionosuutta. Lapselle
esiopetustoiminta voi olla maksutonta tai maksul-
lista riippuen siitä onko opetuksen järjestäjä yksityi-
nen vai julkinen.

Perusopetusta säätelee perusopetuslaki. Opetus-
ministeriö ja kunnanvaltuustot valvovat yksivuotis-
ten esiopetusluokkien ja perusopetuksen toimintaa.
Esiopetuksessa on opettajaa kohden keskimäärin
10,4 oppilasta ja esiopetusluokkien keskimääräinen
koko on 19,8 oppilasta. Esiopetuksen opettajia kos-
kien ei ole erityisiä määräyksiä. Periaatteessa esiope-
tuksen opettajat voivat vapaasti valita sisällöt, työta-
vat, didaktisen aineiston jne. Kunnilla on velvolli-
suus laatia esiopetukselle "koulutussuunnitelma" ja
johtokunnan on määriteltävä laitosten toiminnan
periaatteet.

Portugali
Portugalissa oppivelvollisuusikä alkaa 6-vuotiaana ja
kestää 9 vuotta. Esikoulutoiminta koskee lapsia 3
vuodesta eteenpäin oppivelvollisuusikään eli 6 -vuo-
tiaaksi saakka. Jardim de Infância eli lastentarha on
keskeisin esikouluopetusta tarjoava laitosmuoto.
Lisäksi on tarjolla työ- ja sosiaaliministeriön alaista
vanhempien työssäolon aikana tapahtuvaa hoitoa,
kuntien tarjoamia aktiviteetteja lapsille sekä "kierto-
kouluja" haja-asutusalueilla. Toimintaan osallistu-
minen on vapaaehtoista, koska vastuun pienten las-
ten opetuksesta katsotaan olevan vanhemmilla. 5-
vuotiaista 85 %, 4-vuotiaista 74 % ja 3-vuotiaista
59 % osallistuu esiopetukseen vuosittain.

Portugalissa esikouluopetuksen järjestämisessä
sallitaan laajasti erilaisia vaihtoehtoja ja rahoituskin
voi tulla sekä julkisista että yksityisistä lähteistä.
Lastentarhat voivat toimia myös voittoa tuottavina
kouluina.

Yleisestä koulutuspolitiikasta päättää opetusmi-
nisteriö. Portugalissa esiopetuslaissa määritellään
sekä ryhmän minimi- että maksimikoko (20–25) ja
henkilökunnan pätevyysvaatimukset. Opetussuun-
nitelmien suuntaviivat on myös määritelty yhteisiksi
kaikille.
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5 Selonteon
valmistelu

Selonteon valmistelussa käytettiin monitahoarvioin-
tia, jolloin arvioitavaa asiaa lähestytään eri näkökul-
mista. Tietoa kerättiin:

- esiopetuksen järjestäjiltä,

- esiopetusta antavan päiväkodin johtajalta tai
koulun rehtorilta,

- esiopetusta antavalta opettajalta ja

- perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan
opettajalta sekä

- lasten vanhemmilta.

5.1 Esiopetusuudistuksen
vaikutusten ja asetettujen
tavoitteiden arviointikohteet

Esiopetusuudistuksen vaikutusten ja asetettujen ta-
voitteiden arviointikohteet on johdettu edellä selos-
tetuista säädöksistä ja eduskunnan hyväksymistä
lausumista. Esiopetusuudistuksen vaikutusten ja
esiopetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen
arvioinnissa on kysymys tuloksellisuuden arvioin-
nista, jonka mittaamista on kehitetty OECD:n pii-
rissä 1970-luvulta lähtien. Suomalaiseen koulutus-
järjestelmään menetelmän sovelluksen on kehittänyt
Opetushallitus 1998.
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Esiopetus on tehokasta silloin, kun esiopetuksen
oppimisen perusedellytykset eli toiminnalliset laatu-
tekijät ovat korkeaa tasoa. Esiopetuksen toimintaan
liittyvät laatutekijät indikoivat toiminnan tapaa eli
ilmaisevat minkälaisissa puitteissa ja miten esiopetus
tapahtuu. Näistä tekijöistä säädetään lain, asetuksin
ja määräyksin kuten edellä kuvattiin. Nämä asiat on
ilmaistu edellä kuviossa.

Vaikuttavaa esiopetus on silloin, kun sen tuotta-
mat valmiudet edistävät lapsen henkistä kasvua sekä
yhteiskunnan, kulttuurin ja myöhemmin työelä-
män kehitystä. Esiopetuksen tuloksia tarkastellaan
yhteiskunnallisena vaikuttavuutena ja asiakasvaikut-
tavuutena. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee
lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytysten kehit-
tymisenä ja koulutuksen tasa-arvon toteutumisena.
Lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä arvi-
oidaan opetussuunnitelman perusteiden tavoittei-
den mukaisesti eriteltynä yleisiin oppimisen tavoit-
teisiin sekä yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Yleisiä
oppimisedellytyksiä indikoivat sosiaaliset ja eettiset
taidot sekä työskentely- ja oppimisvalmiudet. Yksi-

tyiskohtaisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan
lapsen valmiuksilla oppimisen eri alueilla. Asiakas-
vaikuttavuus puolestaan merkitsee esiopetuksen pal-
velukykyä. Esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat
arvioivat näiden palveluiden käyttäjinä esiopetuspal-
velujen joustavuutta, esiopetuksen tarjoamaa kasva-
tuksen tukea, palvelun yksilöllisyyttä eli lapsen yk-
silöllisten oppimisedellytysten huomioon ottamista
sekä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia lapsensa
esiopetukseen.

Kolmantena tuloksellisuuden ulottuvuutena on
esiopetuksen taloudellisuus. Se merkitsee sitä, että
esiopetukselle on osoitettu asetettujen tavoitteiden
näkökulmasta riittävät voimavarat tuotettujen esi-
opetuspalvelujen määrän ja palvelutuotannon raken-
teen kannalta. Taloudellisuusindikaattoreina käyte-
tään kuntakohtaisia esiopetuksen käyttökustannuk-
sia esiopetusta saavaa lasta kohden sekä sitä, miten
hyvin esiopetuksen järjestämiseen ja opetushenkilös-
tön jatko- ja täydennyskoulutukseen on varattu voi-
mavaroja.

Toiminnalliset laatutekijät

Esiopetuksen tavoitteiden
saavuttaminen

Esiopetuksen
rahoitusjärjestelmä

Esiopetuksen laajuus ja järjestäminen

Henkilöstö

Oikeudet ja velvollisuudet

Yhteistyö

Lasten kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytykset

Palvelukyky

Rahoitusjärjestelmä

Saavutettavuus, päivähoitojärjestelyt,
ryhmäkoko, hallinto
Kelpoisuus antaa esiopetusta, pätevöittämis-
ja täydennyskoulutus
Turvallinen opiskeluympäristö, oppilashuolto,
kuljetusmatkaetuus, OPS mukainen opetus, arviointi
Yhteistyö kotien, muun varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen kanssa

Sosiaaliset, eettiset, oppimis- ja työskentelyvalmiudet,
valmiudet oppimisen eri sisältöalueilla, esiopetuksen
hyödyt ja puutteet
Kasvatuksen tuki, yksilöllisyyden huomioiminen,
osallistumismahdollisuudet, viihtyminen

Käyttökustannusten kehitys ja kohdentuminen

Taulukko 1. Selonteon viitekehys.
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5.2 Selonteon valmistelussa
käytetyt aineistot ja niiden
käsittely

Esiopetusselonteko valmisteltiin virkatyönä opetus-
ministeriössä. Selonteon valmistelussa käytettiin val-
miita tilastoaineistoja, peruspalveluiden arviointien
tuloksia ja Opetushallituksen suorittamaa esiope-
tuksen laadun arviointia. Kaikki aineistot kerättiin
syksyn 2003 ja kevään 2004 aikana.

Lääninhallitusten peruspalveluiden arvioinnin
avulla selvitettiin kunnallisen esiopetuksen laajuut-
ta, hallinnollisia järjestelyitä, esiopetusryhmien ko-
koa, oppilashuollollisten palvelujen riittävyyttä,
henkilöstötilannetta, kuljetusjärjestelyitä sekä esi-
opetukseen osallistumattomuuden syitä. Kysely
suunnattiin kaikkien kuntien (N=444) esiopetuk-
sesta hallinnollisesti vastaaville virkamiehille. Kyse-
lyyn vastausprosentti oli hyvää tasoa ja se vaihteli
Länsi-Suomen läänin 93 prosentista Oulun ja
Lapin läänin 100 prosenttiin.

Opetushallituksen toteuttamassa esiopetuksen
toimintaan liittyvien laatutekijöiden ja kasvatusta-
voitteiden saavuttamisen arvioinnissa käytettiin esi-
testattuja kyselylomakkeita ja otantaperusteista
monitahoarviointia. Tietoa kerättiin usealta eri koh-
deryhmältä kuten päiväkodin johtajalta tai koulun
rehtorilta, esiopetusta antavalta opettajalta, perus-
opetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajalta sekä
esiopetusta saavien lasten vanhemmilta.

Edellä mainittujen kyselyiden toteuttamiseksi
suoritettiin otanta. Arvioinnin otantayksiköksi valit-
tiin kunnat, koska tällä hetkellä koko maata katta-
vaa yhteistä tietokantaa esiopetusta antavista pai-
koista ei ole. Otannan perusteena olivat vuoden
2002 kuntatiedot ja kunnissa olevien 6-vuotiaiden
lasten määrät. Tavoitteena oli saada arvioinnin pii-
riin noin 5 % esiopetusikäisten lasten ikäluokasta,

mikä on noin 3 000–4 000 lasta.
Otannan ositteiksi otettiin lääni, EU-tavoitealue1

ja kuntaryhmä2. Lisäksi otettiin huomioon esiope-
tuksen järjestäjä, järjestämismuoto, esiopetusryhmi-
en muoto ja esiopetuspaikoissa olevien lasten luku-
määrä. Otokseen otettiin mukaan 60 kuntaa, joka
on riittävä määrä ositteisiin jakautumisen kannalta
ja joka myös takaa edustavan otoksen kaikista maan
kunnista. Otantaa tarkistettiin ikäluokan koon mu-
kaan, ja siksi näiden 60 kunnan lisäksi valittiin vii-
destä suuresta kunnasta satunnaisesti kaksi kuntaa,
jotta saataisiin myös ikäluokan koon mukaisesti
edustava otos. Koska Lapin läänin kunnat ovat pie-
niä, varmistettiin Lapin läänin tarpeeksi suuri lapsi-
otoskoko ottamalla Lapin läänistä pieni yliedustus.
Ruotsinkielisen esiopetuksen edustava otos varmis-
tettiin harkinnanvaraisella otannalla siten, että mu-
kaan otettiin selvästi ruotsinkielisistä kunnista
satunnaisesti kaksi kuntaa. Samoin myös ruotsinkie-
listen osuus tuli hieman yliedustetuksi, jotta voitiin
tehdä vertailuja suomenkielisten ja ruotsinkielisten
välillä. Lopullinen otoskuntamäärä nousi siten
64:ään. Ahvenanmaa ei kuulunut otokseen. Yksityi-
set esiopetuspaikat olivat otannassa mukana vain,
jos kunta ilmoitti kyseisen esiopetuspaikan kuulu-
van kuntansa lakisääteisen maksuttoman esiopetuk-
sen piiriin.

Otokseen tulleista päiväkodeista ja kouluista va-
littiin kaikki esiopetusryhmät (N=356) ja näiden
ryhmien opettajat (N=442). Mukaan tulivat ryhmi-
en kaikki esiopetusta saavat lapset (N=4329) ja hei-
dän vanhempansa (N=3716). Mukaan otettiin
myös perusopetuksen ensimmäisen luokan opettajat
(N=243) niistä kouluista, jotka saivat oppilaansa
otokseen tulleista esiopetuspaikoista. Kustakin kou-
lusta otettiin se ensimmäisen vuosiluokan opettaja,
jonka luokalle suurin osa tämän esiopetuspaikan
lapsista tuli.

1 EU-tavoitealueet: 0 = ei tavoitealue, 1= EU:n heikoimmin kehittyneet alueet, 2 = rakenteellisissa vaikeuksissa olevat alueet,
4 = siirtymäkauden alue
2 Kuntien tilastollinen ryhmittely: kaupunkimaiset kunnat: väestöstä vähintään 90 % asuu taajamassa tai suurimman taajaman väkiluku
on vähintään 15 000. Taajaan asutut kunnat: väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman
väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Maaseutumaiset kunnat: väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman
väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väki-
luku on alle 4 000. http://www.stat.fi/tk/tt/luokitukset/index_alue_keh.html
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Tämä menettely takaa sen, että tämän selonteon
yhteydessä voidaan tehdä vertailuja ja saatujen tulos-
ten perusteella johtopäätöksiä esiopetusuudistuksen
vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta läänien, kunta- ja kieliryhmien näkökulmasta.

Taulukko 2. Selonteossa käytetyt aineistot.

Otos Kyselyyn osallistuminen Prosenttia

suomen- ruotsin- suomen- ruotsin- suomen- ruotsin-
yht. kieliset kieliset yht. kieliset kieliset yht. kieliset kieliset

Esiopetusyksikköjen johtajat 254 225 29 254 225 29 100 100 100
Esiopetusta antavat opettajat 454 408 46 442 397 45 97 97 98
Esiopetusta saavat lapset 4 586 4 112 474 4 329 3 937 392 94 96 83
Vanhemmat 4 586 4 112 474 3 716 3 352 364 81 82 77
Alkuopetuksen opettajat 254 225 29 243 214 29 96 95 100
Esiopetusryhmä 356 319 37 356 319 37 100 100 100
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6 Arvio esiopetus-
uudistuksen vaikutuk-
sista ja asetettujen
tavoitteiden toteutu-
misesta

6.1 Esiopetuksen toiminnalliset
laatutekijät

6.1.1 Laajuus ja järjestäminen

Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa.
Enimmillään esiopetustunteja kertyy lapsille 950
tuntia, mutta tavallisin vuosituntimäärä on asetuk-
sen mukainen 700 tuntia. Noin 50 prosenttia esi-
opetuksen järjestäjistä tarjoaa esiopetusta asetuksen
ylittävän vuosituntimäärän. Päivittäinen esiopetus-
aika on yleisimmin 4 tuntia päivässä. Tämän mää-
rän esiopetusta saa 92 prosenttia esiopetukseen osal-
listuvista lapsista.
Opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksen mukaan vuonna 1999 esiopetukseen
osallistuvia lapsia oli kaikkiaan 52 096. Tästä lapsi-
määrästä 68 prosentilla esiopetus järjestettiin päivä-
hoidon yhteydessä. Vastaavasti luvanvaraiseen
koulutoimen järjestämään esiopetukseen osallistui
6 500 lasta, mikä vastaa noin 10 prosenttia koko
esiopetusikäisten ikäluokasta. Vuonna 2000–2001
toteutetun peruspalveluiden arvioinnin mukaan
perusopetuslain mukaisessa kunnan järjestämässä
esiopetuksessa oli 93 prosenttia 6-vuotiaiden ikäluo-
kasta.
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Virallisen tilaston mukaan kunnalliseen 6-vuo-
tiaiden lasten esiopetukseen osallistui syksyllä 2003
kaikkiaan 55 068 lasta. Esiopetukseen osallistumis-
prosentti suhteessa vuotuiseen 6-vuotiaiden lasten
ikäluokkaan on noussut tasaisesti vuosien 1999–
2003 välillä 78 prosentista 96 prosenttiin.

Esiopetukseen osallistuminen on nykyisin
Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkeaa tasoa.
Kehitys on ollut nopeaa. Vielä 1990-luvun puolessa-
välissä esiopetukseen osallistui keskimäärin 60 pro-
senttia koko 6-vuotiaiden ikäluokasta. Vastaava luku
muissa esiopetusta järjestävissä pohjoismaissa oli
tuolloin yli 90 prosenttia. Suomi on nopeasti nous-
sut esiopetusta järjestävien OECD-maiden kärki-
joukkoon esiopetuksen järjestämisen ja sen saavutet-
tavuuden suhteen.

Lasten osallistuminen yksityiseen ja valtion järjes-
tämään esiopetukseen on vähentynyt vuosittain.
Tämä johtuu kunnallisen esiopetuksen laajenemi-
sesta, jolloin yksityisen järjestämien esiopetuspalve-
luiden kysyntä on vähentynyt vuosittain. Vuonna
1999 yksityisen tai valtion järjestämään esiopetuk-
seen osallistui 10 000 lasta, mikä vastaa 15 pro-
senttia 6-vuotiaiden lasten ikäluokasta. Peruspalve-
luiden arvioinnin mukaan vuonna 2003 osuus ikä-
luokasta oli 0,8 prosenttia.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus ikäluo-
kasta vaihtelee maan eri läänien välillä hieman.
Vuonna 2002 esiopetuksessa oli erityisoppilaita
1 584, mikä vastaa 5,0 prosenttia kaikista perus-
asteen erityisoppilaista. Tavallisin erityisopetukseen
otto- tai siirtopäätöksen syy on vaikea kehitysvam-
ma (45 %) tai dysfasiasta johtuvat oppimisvaikeu-
det (26 %). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
oli vuonna 2003 yhteensä 3,1 prosenttia 6-vuotiai-
den lasten ikäluokasta. Lykkäystä koulun aloittami-
seen oli saanut 1,8 prosenttia esiopetuksessa olleis-
ta lapsista. Esiopetukseen osallistumisessa ei ole
merkittäviä eroja eri läänien, kunta- ja kieliryhmien
välillä.

Esiopetukseen osallistuvien
päivähoitojärjestelyt

Vuonna 2000–2001 kunnan järjestämässä esiope-
tuksessa olevista kuusivuotiaista lapsista 55 prosent-

tia oli myös päivähoidossa. Esiopetukseen osallistu-
mattomista lapsista kokopäivähoidossa oli 6 pro-
senttia ja osapäivähoidossa 2 prosenttia.

Lasten päivähoidosta annetun lain (239/1973)
mukaan kokopäivähoidolla tarkoitetaan yleensä
enintään kymmenen tunnin hoitoaikaa ja osapäivä-
hoidolla vastaavasti viiden tunnin hoitoaikaa vuoro-
kaudessa.

Suurin osa 6-vuotiaista lapsista, joilla ei ole kodin
ulkopuolisen päivähoidon tarvetta, osallistuu esi-
opetukseen. Kokopäivähoidossa olevien kuusivuoti-
aiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 1999,
mikä on seurausta sekä ikäluokkien pienenemisestä
että perusopetuslain mukaisen esiopetuksen laaje-
nemisesta kattamaan koko 6-vuotiaiden ikäryhmän.
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien 6-vuotiai-
den lasten osallistuminen esiopetukseen on vähäi-
sempää kuin kunnallisessa perhepäivähoidossa tai
kotihoidossa olevien lasten.

Vuonna 2004 esiopetukseen osallistuvista lapsis-
ta 64 prosenttia on myös päivähoidon piirissä. Näis-
tä päivähoitoa tarvitsevista lapsista lähes 90 % pro-
senttia saa päivähoitoa esiopetuksen yhteydessä ole-
vassa päivähoitopaikassa. Muussa päivähoitopaikassa
hoitoa saa 10 prosenttia lapsista.

Eniten päivähoitoa tarvitsevia lapsia on Etelä-
Suomen läänissä (72 %) ja vähiten Lapin läänissä
(50 %). Etelä-Suomessa 95 prosenttia päivähoitoa
tarvitsevista 6-vuotiaista lapsista saa hoitoa samassa
paikassa kuin missä esiopetuskin järjestetään. Länsi-
Suomen läänin alueella vastaava prosentuaalinen
osuus on 85.

Kaupunkimaisissa kunnissa esiopetusta saavista
lapsista 72 prosenttia on myös päivähoidon piirissä.
Näistä lapsista 95 prosenttia osallistuu esiopetuk-
seen samassa paikassa päivähoidon kanssa. Maaseu-
dulla päivähoitoon osallistuvien lasten suhteellinen
osuus on kaupunkeja ja taajaan asuttuja kuntia pie-
nempi. Maaseudulla esiopetusta saavista lapsista on
päivähoidon piirissä 53 prosenttia. Näistä 70 pro-
senttia saa päivähoitoa esiopetuksen yhteydessä ole-
vassa hoitopaikassa.

Ruotsinkielisessä esiopetuksessa olevista lapsista
75 prosenttia osallistuu myös päivähoitoon, joka on
järjestetty lähes poikkeuksetta (99 %) esiopetuksen
kanssa samassa paikassa.
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Ryhmäkoko
Esiopetuksessa ryhmän kokoa säätelee opetusminis-
teriön suositus sekä päivähoidon osalta päivähoito-
asetus, kuten edellä lainsäädäntöä koskevassa jaksos-
sa todettiin. Opetusministeriön 20 lapsen ryhmäko-
kosuositus ylitetään noin 30 prosentissa esiopetus-
ryhmistä. Suhteellisesti vähiten suosituksen ylittäviä
ryhmiä oli Lapin läänissä (12 %) ja Itä-Suomen lää-
nissä (15 %). Myös näissä lääneissä suosituksen ylit-
tävien ryhmien osuus on edellisvuotta suurempi.
Erityisesti päiväkodeissa ja yhdistetyissä ryhmissä
on suositusta suurempia ryhmäkokoja. Alueellisesti
tarkasteltuna eniten opetusministeriön suositusta
suurempia esiopetusryhmiä on Oulun ja Länsi-Suo-
men lääneissä.

Esiopetusryhmien lapsimäärät vaihtelevat suures-

ti. Pienimmillään ryhmäkoko on 3 lasta ja suurim-
millaan 43 lasta. Erillisiä opetusryhmiä on 52 pro-
senttia ja näiden ryhmien keskimääräinen koko on
16 lasta. Varhaiskasvatukseen yhdistettyjä ryhmiä
on 39 prosenttia. Näissä ryhmissä on keskimäärin
20 lasta. Perusopetukseen ryhmistä on yhdistetty 9
prosenttia ja näiden ryhmien koko on keskimäärin
12 lasta. Varhaiskasvatukseen yhdistetyissä ryhmis-
sä esiopetusikäisiä oli keskimäärin 11 ja perusope-
tukseen yhdistetyissä ryhmissä 4.

Noin 60 prosentissa esiopetusryhmistä on yksi
esiopetusta antava opettaja ja joka toisessa ryhmäs-
sä on myös avustavaa henkilöstöä. Kahden tai use-
amman opettajan tiimityöskentelyn mallia käyte-
tään 24 prosentissa esiopetusryhmiä.

Esiopetusryhmistä 67 prosenttia on kokopäivä-

Kuvio 4. Esiopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot vertailun kohteena olevissa OECD-maissa. Lähde: OECD 2003.

Taulukko 3. Esiopetusryhmien ryhmäkoko ryhmämuodoittain.

1–13 lasta 14–20 lasta yli 20 lasta yhteensä suurin

n % n % n % n % ryhmäkoko

erillinen esiopetusryhmä päiväkodissa 35 29 56 47 28 24 119 100 26
erillinen esiopetusryhmä koulussa 26 43 25 41 10 16 61 100 43
erillinen esiopetusryhmä muussa toimipaikassa 3 60 2 40 0 5 100 15
yhdistettynä varhaiskasvatukseen 19 14 39 28 81 58 139 100 42
yhdistettynä perusopetukseen 20 65 9 29 2 6 31 100 26

yhteensä 103 29 131 37 121 34 355 100 30
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ryhmiä. Tämä merkitsee sitä, että toiminta jatkuu
päivähoitona varsinaisen esiopetuksen jälkeen. Osa-
päiväisiä esiopetusryhmiä on 31 prosenttia, erityis-
ryhmiä 2,3 prosenttia, integroituja ryhmiä 8,7 pro-
senttia ja kielikylpyryhmiä 2 prosenttia.

Esiopetuksen hallintokunta
Esiopetus on useimmissa kunnissa sosiaali- ja kou-
lutoimen yhdessä hallinnoimaa. Koulutoimen yhte-
yteen hallinnointi on sijoitettu 35 prosentissa Suo-
men kuntia. Vastaavasti sosiaalitoimen alaisuudessa
esiopetusta hallinnoidaan 27 prosentissa kuntia.
Etelä-Suomen läänissä esiopetus on yleisimmin so-
siaalitoimen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä
koulutoimen ja Oulun ja Lapin läänissä sosiaali- ja

koulutoimen yhdessä hallinnoimaa.
Peruspalveluiden arvioinnin (2003) mukaan 47

prosentissa kuntia ruotsinkielisestä esiopetuksesta
vastaa opetustoimi. Vastaavasti sosiaalitoimen hallin-
nonalaan kuuluu 34 prosenttia ja 12 prosentissa
kuntia esiopetus on opetus- ja sosiaalitoimen yhdes-
sä hallinnoimaa.

Lasten lukumäärillä mitattuna Lapin läänissä on
suhteellisesti eniten lapsia sosiaalitoimen ja muissa
lääneissä sosiaali- ja koulutoimen yhdessä hallinnoi-
massa esiopetuksessa. Esiopetukseen osallistuvien
lasten lukumäärillä mitattuna kaikissa lääneissä yli
60 prosenttia lapsista osallistuu päiväkodeissa järjes-
tettyyn esiopetukseen. Peruskouluissa järjestettäväs-
sä esiopetuksessa lapsia on suhteellisesti eniten
Lapin ja Oulun lääneissä.

Taulukko 4. Esiopetuksen hallintokunta lääneittäin (% vastanneista kunnista)

Koulutoimi Sosiaalitoimi Sos.- ja koulut. Muu Yhteensä

Lääni n % n % n % n % n %

Etelä-Suomi 22 25,6 34 39,5 25 29,1 5 5,8 86 100,0
Länsi-Suomi 65 35,9 53 29,3 63 34,8 0 0,0 181 100,0
Itä-Suomi 28 43,8 10 15,6 25 39,1 1 1,6 64 100,0
Oulu 19 38,0 5 10,0 26 52,0 0 0,0 50 100,0
Lappi 8 36,4 5 22,7 9 40,9 0 0,0 22 100,0

Yhteensä 142 35,2 107 26,6 148 36,7 6 1,5 403 100,0

Kuvio 5. Lasten osuudet esiopetuksen järjestämispaikoissa lääneittäin. (% lapsista).

�
��

���	 
���

	�� 
��


�

��

��

	�

��

��


�

��

��

��

���

!����$����� %����$����� ���$�����  ��� %�&&�

�����'����&����� (����



42

Tuloksista ilmenee, että esiopetuksen hallinto-
kunta ja esiopetuksen järjestämispaikka ei kunnissa
kulje "käsi kädessä". Tämä on merkinnyt kahden
toimintakulttuurin yhteensovittamista toimintaa
ohjaavien periaatteiden laatimisessa ja kahden kasva-
tustradition sekä toimintakulttuurin näkemysten
huomioimista esiopetusta suunniteltaessa, sitä jär-
jestettäessä ja toteutettaessa. Tulokset osoittavat,
että huolenpito, kasvatus ja opetus ovat rakentuneet
sisään varhaiskasvatuksen toimintatapoihin toisin
kuin useimmissa OECD-maissa. Suomen mallia
voidaan luonnehtia käsitteellä educare, mikä sisältää
molempien traditioiden ja toimintakulttuurien
vahvuudet.

6.1.2 Oikeus turvalliseen oppimis-
ympäristöön ja oppilashuolto

Oppimisympäristö
Esiopetuksen oppimisympäristön tarkastelu perus-
tuu käsitykseen lasten aktiivisesta vuorovaikutukses-
ta oppimisympäristön osien välillä. Esiopetuksen
oppimisympäristöstä erotettiin sen fyysinen (esiope-
tuksen sisä- ja ulkotilat) ja sosiaalinen ulottuvuus
(sosiaalinen vuorovaikutus). Psyykkisen ympäristön
eli lasten kokemusmaailman tarkastelu rajattiin se-
lonteon ulkopuolelle.

Esiopetuksessa käytettyjen tilojen huolto ja kun-
nossapito on järjestetty tyydyttävästi. Esiopetustilo-
jen peruskorjaukset ovat 50 prosentissa esiopetus-
paikkoja toteutettu hyvin. Välttävällä tasolla piha-
alueiden ja leikkivälineiden huolto on 16 prosentis-
sa esiopetuspaikkoja.

Useimmissa esiopetuspaikoissa liikennejärjestely-
jen turvallisuudesta huolehditaan hyvin. Esiopetus-
tilojen ja liikennejärjestelyiden turvallisuuteen liit-
tyviä seikkoja laiminlyödään 7 prosentissa päiväko-
teja ja kouluja. Tämä merkitsee turvallisuusriskiä
noin 4 000 esiopetuksessa olevalle lapselle. Noin 30
prosentissa esiopetuksen järjestämispaikoista lasten
erilaiset tarpeet otetaan huomioon kiitettävästi ope-
tustilojen suunnittelussa. Hieman yli 10 prosenttia
päiväkodin johtajista ja koulun rehtoreista ilmoitti,
että tilojen suunnittelussa ei ollut huomioitu ollen-
kaan esiopetuksen edellyttämää toiminnan moni-
puolisuutta ja lasten tarpeita.

Esiopetus tapahtuu pääosin monipuolisen toi-
minnan ja turvallisen liikkumisen mahdollistavissa
viihtyisissä sisä- ja ulkotiloissa. Esiopetuksessa käy-
tettävät materiaalit ja työvälineet ovat hyvin lasten
saatavilla ja niitä on lapsilla käytettävissä toiminnan
laajuuteen nähden riittävästi. Esiopetusryhmistä 20
prosentilla on tyydyttävästi tarjolla materiaaleja ja
työvälineitä. Vastaava määrä esiopetuksesta tapahtuu
tiloissa, jotka rajoittavat esiopetuksen järjestämistä
siten, että opetussuunnitelman ja opetuksen tavoit-
teiden toteuttaminen on mahdollista tyydyttävästi.
Tämä ongelma tulee esille myös lasten puutteellise-
na mahdollisuutena lepoon ja omaan rauhaan. Tie-
tokoneen käyttöön on mahdollisuus 43 prosentilla
esiopetusryhmistä ja vastaavasti neljännes esiopetus-
tiloista on sellaisia, joissa lapsilla ei ole mahdolli-
suutta käyttää tietokonetta.

Esiopetuksen sosiaalinen ympäristö koetaan erit-
täin hyväksi, sillä esiopetuksen ilmapiiri on noin 10
prosentissa esiopetusryhmiä korkeintaan tyydyttä-
vää tasoa. Esiopetusta antavat opettajat viihtyvät
työssään hyvin. Myös aikuisten ja lasten sekä lasten
keskinäinen vuorovaikutus on hyvää tasoa lähes kai-
kissa ryhmissä (96 %). Joka viidennessä esiopetus-
ryhmässä tiedonkulku koetaan heikosti toimivaksi.

Esiopetuksen oppimisympäristössä ei esiinny
merkittäviä eroja läänien välillä. Esiopetustilojen
kunnosta huolehditaan paremmin kaupungeissa
kuin maaseudulla. Päivähoitopaikassa järjestetyssä
esiopetuksessa tilat arvioitiin toimivammiksi kuin
koulussa järjestetyssä. Suomenkielisen ja ruotsinkie-
lisen esiopetuksen välillä on nähtävissä sosiaalisessa
oppimisympäristössä eroja, sillä ruotsinkielisissä esi-
opetusyksiköissä ilmapiiri sekä lasten ja aikuisten
vuorovaikutussuhteet ovat parempaa tasoa kuin
suomenkielisissä yksiköissä.

Oppilashuolto
Esiopetuksen oppilashuollollisten palveluiden saata-
vuus vaihtelee sen mukaan mistä palvelusta on kyse.
Heikoin tilanne on erityislastentarhanopettajien
palvelujen riittävyyden suhteen. Myös puhetera-
peutti-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelui-
den saatavuudessa on puutteita. Sen sijaan esiope-
tuksen avustajapalvelujen saatavuus sekä koulussa



43

� �� �� 	� �� �� 
�

&�'����&�����

���)����������'���&����*�

�������

&�)������

���)���&����*�

�����������&�����

��&���+������*�

�����+���+�����+���������,��� ��������+���+�����+��������

että päiväkodissa järjestetyssä esiopetuksessa on
hyvä.

Niissä esiopetusryhmissä, joissa erityisopettajan
ja erityislastentarhanopettajan antamia palveluita
tarvitaan, joka kolmannessa ryhmässä palvelut on
todettu riittämättömiksi. Se, että lähes viidesosa
neuvolan tai kouluterveydenhoitajan palveluita tar-
vinneista esiopetusryhmien opettajista arvioi saa-
neensa palveluita riittämättömästi, on vakava puute.
Esiopetusta antavat opettajat arvioivat, että 40 pro-
sentissa neuvolapalvelut ovat olleet riittäviä. Keski-
määrin 20 prosentissa esiopetusryhmiä ei ole tarvit-
tu neuvolan tai kouluterveydenhoitajan palveluja
laisinkaan viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Noin 70 prosentissa esiopetusryhmiä tarvitaan
psykologipalveluita. Näistä ryhmistä 30 prosentissa
psykologipalvelut ovat riittämättömiä.

Esiopetuksessa käytetään myös puheterapeutin
palveluita paljon. Esiopetusryhmistä 80 prosentissa
on näitä palveluita käytetty viimeksi kuluneen vuo-
den aikana. Puheterapeutin palveluita tarvitsevista
joka kolmas esiopetusryhmä pitää palveluita riittä-
mättöminä.

Toimintaterapeuttia tarvitaan noin 50 prosentis-

sa esiopetusryhmiä. Riittämättömiksi toimintatera-
peuttiset palvelut arvioi joka kolmas esiopetusta an-
tava opettaja. Lapsen avustajaa tarvitaan keskimäärin
50 prosentissa esiopetusryhmistä. Näissä ryhmissä
joka kolmas esiopetusta antava opettaja pitää avus-
tajapalveluita puutteellisesti resursoituina.

Keskimäärin 60 prosentissa maamme esiopetus-
ryhmiä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Keski-
määrin joka toisessa esiopetusryhmässä on yksi eri-
tyistä tukea tarvitseva lapsi ja 15 prosentissa esiope-
tusryhmiä on kaksi erityistä tukea tarvitsevaa lasta.
Näistä lapsista erityisopetukseen otettuja tai siirret-
tyjä on noin 20 prosenttia. Erityistä tukea tarvitse-
ville lapsille on yleensä tehty lapsen esiopetuksen
suunnitelma. Ensimmäisen luokan opettajista 44 %
totesi, että suunnitelmaa ei ole tehty näille lapsille.
Tilanne on erityisen heikko eri kieli- ja kulttuuri-
ryhmiin kuuluvien lasten kohdalla, sillä esiopetuk-
sen suunnitelmaa ei ole tehty näille lapsille 70 pro-
sentissa esiopetuspaikkoja. Alkuopetuksen opettajis-
ta 53 prosenttia ilmoitti, että henkilökohtaista ope-
tuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa
(HOJKS) ei ollut tehty erityisopetukseen otetuille
tai siirretyille lapselle.

Kuvio 6. Oppilashuollollisten palveluiden riittävyys (% vastauksista).
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Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia on
joka viidennessä esiopetusryhmässä. Heitä on 1,8
prosenttia esiopetusikäisten lasten lukumäärään
suhteutettuna. Esiopetuksen henkilökunnassa on eri
kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavia ihmisiä noin 2
prosenttia.

Esiopetuksen järjestäjistä 50 prosenttia tarjoaa
eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville lapsille joko
suomen tai ruotsin kielen opetusta. Myös eri kieli-
ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten oman äidin-
kielen opetuksessa on kehittämistarvetta, sillä 84 pro-
sentissa ryhmistä nämä lapset eivät saa laisinkaan
oman äidinkielen opetusta. Näin ollen myös omakie-
liseen esiopetukseen on hyvin harvoin mahdollisuus.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset on tavallisimmin
huomioitu muodostettaessa esiopetusryhmiä. Taval-
lisimmin esiopetuksen järjestäjät osoittavat tällaisiin
ryhmiin avustajan (53 %). Toiseksi eniten käytetään
pienryhmäsijoitusta (n. 21 %) ja ainoastaan 13 prosen-
tissa on mahdollisuus käyttää erityisopetuspalveluita.

Esiopetuksen oppilashuollollisten palveluiden
saatavuudessa on eroja maan eri alueiden välillä. Itä-
Suomen läänissä ja muutoinkin maaseutumaisissa
kunnissa tukipalveluiden saatavuus on taajaan asut-
tuihin ja kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna ongel-
mallisempaa. Sen sijaan suomen- ja ruotsinkielisen
sekä päiväkodeissa järjestetyn ja koulussa järjestetyn
esiopetuksen oppilashuollon saatavuudessa ei ole
eroja.

6.1.3 Koulumatkaetuus

Esiopetuksen saavutettavuuden näkökulmasta on
tärkeää tarkastella esiopetuksen kuljetusjärjestelyitä.
Opetusministeriön selvityksen (2002) mukaan
koulun järjestämään esiopetukseen osallistuneista
lapsista keskimäärin 55 prosentilla matka esiope-
tukseen on enintään 3 kilometriä. Vastaava prosent-
tiosuus päivähoitopaikassa järjestettävässä esiopetuk-
sessa on 75. Ero koulun ja päiväkodin välillä johtuu
siitä, että pääosa esiopetuksesta järjestetään lasten
päivähoitopaikoissa ja päivähoitopaikkojen verkko
on kouluverkkoa tiheämpi.

Esiopetuksen koulumatkaetuutta koskeva säännös
tuli voimaan 1.8.2004. Säännöksen mukaan esiope-
tusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivä-
hoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai
päivähoitoon, jos oppilaan matka kotoa esiopetuk-
seen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoi-
tetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilo-
metriä pitempi.

Ennen koulumatkaetuutta koskevan säännös-
muutoksen voimaantuloa totetutetun peruspalvelui-
den arvioinnin (2003) mukaan esiopetuksen kulje-
tuslasten määrät vaihtelivat Etelä-Suomen läänin
3,6 prosentista Itä-Suomen läänin 24 prosenttiin
esiopetukseen osallistuvista lapsista. Kuljetusoppilai-
den lukumäärä oli 6 111. Itä-Suomen ja Länsi-
Suomen lääneissä kuljetuslasten osuus oli kasvanut
edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti kuljetuslasten
osuus oli vähentynyt Etelä-Suomen ja Lapin lää-
neissä, vaikka Lapin läänissä yli viiden kilometrin
etäisyydellä esiopetuspaikasta olleita on suhteelli-
sesti eniten.

6.1.4 Oikeus saada opetus-
suunnitelman mukaista opetusta

Suunnittelu
Esiopetuksen järjestäjät kokevat esiopetuksen suun-
nittelu- ja arviointityön tärkeäksi kehitettäessä toi-
mintaa. Lähes jokaisessa esiopetuspaikassa henkilös-
tö osallistuu käytössä olevan esiopetuksen opetus-
suunnitelman laadintaan. Opetushallituksen kun-
nilta keräämien tietojen mukaan esiopetuksen
opetussuunnitelmat laaditaan kunnissa tavallisim-
min yhteistyössä sekä koulutoimen että päivähoidon
edustajien kanssa. Yli sadassa kunnassa mukana ovat
olleet myös lasten huoltajat ja lasten terveyttä ja hy-
vinvointia edistävien tukipalvelujen edustajat. Myös
muista yhteistyökumppaneista on kuntien palaut-
teessa useita mainintoja.

Esi- ja perusopetuksen yhteistyönä opetussuun-
nitelmat laaditaan 50 prosentissa esiopetuksen jär-
jestäjiä. Esiopetusta antavista opettajista 50 prosent-
tia ei ole mukana alkuopetuksen opetussuunnitel-
matyössä. Vastaavasti 35 prosentissa kouluja alku-
opetusopettajat eivät osallistu esiopetuksen
opetussuunnitelman laadintaan. Esiopetusryhmien
opettajista neljännes ei osallistu opetussuunnitel-
man laadintaan ja vastaavassa määrässä esiopetus-
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paikkoja lasten vanhemmat eivät osallistu opetus-
suunnitelmien laadintaan.

Kuntien antamien vastausten mukaan esiopetuk-
sen opetussuunnitelmien käyttöönotto on pääosin
tapahtunut vuosien 2001 ja 2002 välisenä aikana.
Noin 40 kunnassa käyttöönotto on tapahtunut
vuonna 2003. Vastauksista ei käy ilmi, onko kysy-
myksessä koko opetussuunnitelma vai sen päiväko-
tikohtainen tai koulukohtainen osio.

Keskustelu lasten kasvatusperiaatteista ja huomi-
on kiinnittäminen oppimisen, opetuksen ja kasva-
tuksen taustalla vaikuttaviin oppimiskäsityksiin
kuuluu esiopetuksen työyhteisöjen toimintatapoi-
hin. Valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet antavat aikaisempaa paremmat lähtö-
kohdat suunnitella opetusta paikallisella tasolla.
Esiopetuksesta vastaavat opettajat kokevat myös pai-
kallisen opetussuunnitelman antaman tuen merkit-
tävänä ja käytännön työtä ohjaavana.

Selonteon yhteydessä arvioitiin myös 95 esiope-
tuksen paikallisen tason opetussuunnitelmaa. Tässä
yhteydessä kävi ilmi, että kuntien esiopetuksen ope-
tussuunnitelmat laaditaan yleensä tarkemmin esi-
opetussuunnitelman perusteiden antamien ohjeiden
mukaisiksi kuin esiopetuspaikkojen yksikkökohtai-
set opetussuunnitelmat. Erityisesti sisältöjen ja toi-
mintatapojen osalta opetussuunnitelmat tarkentu-
vat siirryttäessä kuntatasolta yksikkötasolle.

Yli 80 prosentissa kunta- ja yksikkökohtaisia ope-
tussuunnitelmia on selostettu esiopetuksen toimin-
ta-ajatus, keskeiset tavoitteet ja sisällöt, lapsen ke-
hittymisen ja oppimisen seurantaa sekä esiopetuksen
arviointia koskevia asioita. Kuntakohtaisissa opetus-
suunnitelmissa kuvataan myös esiopetuksen oppi-
misympäristöä, esiopetuksen pedagogiikkaa, erityis-
tä tukea tarvitsevien lasten opetuksen järjestämistä,
yhteistyön tapoja lasten kotien kanssa, esiopetuksen
tukipalveluiden järjestämistä sekä toiminnan toteu-
tumisen arviointia.

Puutteellisesti paikallisissa opetussuunnitelmis-
sa käsitellään yhdistetyissä opetusryhmissä tapah-
tuvan esiopetuksen järjestäminen. Myös kuvaukset
eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiope-
tuksesta, esiopetukseen osallistuvan henkilöstön vä-
lisestä yhteistyöstä, lapsen esiopetuksen suunnitel-
man laatimisesta sekä lapselle annettavasta todistuk-

sesta käsitellään puutteellisesti tai niitä ei ole käsitelty
laisinkaan.

Arviointi
Esiopetuksen arviointitoimintaa tarkastellaan työyh-
teisön toiminnan arviointina sekä lasten kasvu- ja
oppimisprosessin ja vuorovaikutussuhteiden edisty-
misen arviointina. Opetushallituksen (2000) koulu-
tuksen paikallisen tason arviointitoimintaa ja sosiaali-
ja terveysministeriön (2002) laadun kehittämistä ja
ohjaustoimintaa koskevien selvitysten perusteella voi-
daan arvioida, että esiopetuksen arviointikulttuuri on
vasta muotoutumassa.

Perusopetusta antavista kouluista keskimäärin 60
prosentilla opetuksen arviointi on suunnitelmallista.
Hieman heikompi tilanne on päivähoidon osalta,
sillä suunnitelmallista laadun arviointitapaa käyttää
vain kolmannes kunnista. Vanhempien ja lasten
osuus päivähoidon laatutyössä on varsin vähäistä ja
satunnaista.

Hyvän perustan koko esiopetuksen arviointikult-
tuurin muutokselle muodostaa se, että esiopetuksen
laatutyö koetaan hyödylliseksi ja haasteelliseksi työn
kehittämiseksi. Lasten kasvu- ja oppimisprosessin
sekä vuorovaikutussuhteiden kehittymistä arvioi-
daan suunnitelmallisemmin ja tavoitteisiin nähden
kattavammin kuin esiopetuksen työyhteisön toi-
mintaa. Säännöllisesti lasten kasvu- ja oppimispro-
sessia arvioitiin 75 prosentissa esiopetusryhmiä ja
lasten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä arvioi-
tiin paljon lähes kaikissa esiopetusryhmissä (90 %).

Kuntaryhmien välillä ilmenee eroja esiopetuksen
suunnittelussa ja arvioinnissa. Kaupunkimaisissa
kunnissa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin
panostetaan enemmän kuin taajaan asutuissa ja
maaseutumaisissa kunnissa. Läänien välisessä vertai-
lussa havaitaan, että Etelä-Suomen läänissä omaa
toimintaa arvioidaan enemmän kuin Itä-Suomen
läänissä. Samoin esiopetusta antavien opettajien
kasvatus- ja opetustyötä tuetaan merkittävästi
enemmän kaupungeissa kuin taajan asutuissa ja
maaseutumaisissa kunnissa. Suomenkielisten ja
ruotsinkielisten esiopetusyksikköjen välillä ei ole
merkittäviä eroja toiminnan suunnittelun ja esi-
opetuksen arvioinnin suhteen.
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Esiopetuksen työtavat
Esiopetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja:
opettajajohtoista ja itsenäistä työskentelyä sekä pari-
ja pienryhmätyöskentelyä. Toimintaan kuuluu
vapaata leikkiä, sääntö- ja roolileikkejä sekä liikun-
nallista toimintaa. Lisäksi työtapoihin kuuluu ongel-
manratkaisua ja lasta aktivoivia toiminnallisia tehtä-
viä lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

Oppimisen muodoista liikunnallista toimintaa ja
leikkiä käytetään eniten. Myös vapaata leikkiä käy-
tetään paljon 75 prosentissa esiopetusryhmiä. Tut-
kivaan työtapaan kuuluvaa ongelmanratkaisua käy-
tetään paljon 50 prosentissa esiopetusryhmistä ja
konkreettisia kokeiluja tehdään paljon noin 40 pro-
sentissa esiopetusryhmiä. Eriyttäminen ja lapsen ke-
hitystason huomioon ottaminen onnistuu hyvin,
sillä 60 prosentissa lapsen ikä ja kehitystason huo-
mioidaan hyvin työtapoja valittaessa. Työtapojen
käytössä ei ole merkittäviä eroja eri läänien, kieli- tai
kuntaryhmien eikä myöskään järjestämispaikkojen
välillä.

6.1.5 Kelpoisuus esiopetuksen
antamiseen ja henkilöstön
jatko- ja täydennyskoulutus

Kaikissa lääneissä lastentarhanopettajien kelpoisuu-
den omaavien henkilöiden osuus opetushenkilöstös-
tä on suurin. Tämä johtuu siitä, että esiopetusta jär-

jestetään eniten päiväkodeissa. Esiopetusta antavis-
ta opettajista naisia on 97 prosenttia. Opetushenki-
löstöstä 73 prosenttia on koulutukseltaan lasten-
tarhanopettajia, 9 prosenttia luokanopettajia, 2 pro-
senttia erityislastentarhanopettajia ja 12 prosenttia
sosiaalikasvattajia. Sosiaalikasvattajista keskimäärin
4 prosenttia on vailla vaadittavaa pätevöitymiskou-
lutusta. Esiopetusta antavien opettajien kelpoisuus-
tilanne on hyvä, sillä kaikista esiopetusta antavista
opettajista 94 prosentilla on tehtävään vaadittava
kelpoisuus.

Esiopetusryhmissä työskentelevän avustavan hen-
kilöstön kelpoisuustilanne on suhteellisen hyvä, sillä
avustavasta henkilöstöstä 72 prosentilla on tehtä-
vään soveltuva ammatillinen kelpoisuus. Heikompi
kelpoisuustilanne on erityistä tukea tarvitsevien las-
ten avustajilla, sillä heistä vain 50 prosenttia on
koulutettu tehtäväänsä. Kaupungeissa (84 %) ja
taajamissa (82 %) on enemmän kelpoista avustavaa
henkilökuntaa kuin maaseudulla (63 %). Myös päi-
väkodeissa (84 %) muun henkilökunnan kelpoi-
suustilanne on parempi kuin kouluissa (62 %).
Alueellisesti tarkasteltuna esiopetusta antavien opet-
tajien kelpoisuussuhteissa on eroa erityisesti Länsi-
Suomen ja Etelä-Suomen läänin välillä. Länsi-Suo-
men läänin alueella esiopetusta antavista opettajista
kelpoisia on 99 prosenttia. Vastaava luku Etelä-Suo-
men läänissä on 89.

Esiopetuspaikoista 20 prosenttia ei korvaa henki-

Taulukko 5. Esiopetuksesta vastaavan henkilöstön määrä ja koulutus lääneittäin.

Opetushenkilöstö Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Yhteensä

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm %

Luokanopettajia 36 1,6 172 9,1 150 20,4 120 19,4 63 27,3 541 9,4
Erityisopettajia 15 0,7 69 3,6 21 2,8 12 1,9 5 2,2 122 2,1
Lastentarhanopettajia
(myös kasv. tiet. kand. ja maist.) 1 823 79,9 1 421 75,1 491 66,6 441 71,4 146 63,2 4 322 75,0
Erityislastentarhanopettajia 92 4,0 86 4,5 36 4,9 21 3,4 8 3,5 243 4,2
Muita esiopetuksen opettajia,
joilla kelpoisuus 272 11,9 116 6,1 26 3,5 15 2,4 5 2,2 434 7,5
Vailla muodollista kelpoisuutta 45 2,0 29 1,5 13 1,8 9 1,5 4 1,7 100 1,7

Esiopetuksen opettajat yhteensä 2 283 100,0 1 893 100,0 737 100,0 618 100,0 231 100,0 5 762 100,0

Lähde: Peruspalveluiden arviointi 2003.
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löstövajetta muodollisesti kelpoisella sijaisella. Noin
joka kolmannessa esiopetuspaikassa ei varauduta ta-
loudellisesti sijaisten palkkaamiseen.

Esiopetuksen henkilöstön kelpoisuussuhteissa ei
ole eroja suomenkielisten ja ruotsinkielisten esiope-
tuspaikkojen välillä. Myös päiväkodeissa ja kouluis-
sa esiopetusta antavien opettajien kelpoisuussuhde
on keskimäärin sama.

Opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/1998, 7 §, muutettu 30.3.2000)
mukaan edellytetään asetuksessa säädetyin edelly-
tyksin vähintään vuoden päivähoitotehtävissä toimi-
neelta sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan tai
sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneelta ope-
tusministeriön hyväksymät 15 opintoviikon laajui-
set esiopetuksen opinnot. Ilman edellä mainittua
työkokemusta esiopetuksen opinnot ovat laajuudel-
taan 20 opintoviikkoa. Opetusministeriö on rahoit-
tanut vuosien 2001–2003 aikana esiopetusta anta-
vien opettajien 15–20 opintoviikon laajuista päte-
vöittämiskoulutusta. Pätevöittämiskoulutus tuottaa
säädösten edellyttämän kelpoisuuden antaa esiope-
tusta. Pätevöittämiskoulutukseen on osallistunut 2
228 opiskelijaa ja sen kokonaiskustannukset olivat
4,6 miljoonaa euroa. Aikaisemmin suoritettujen
opintojen perusteella tutkinto tunnustettiin 282
koulutukseen hakeutuneelle henkilölle. Koulutuk-
seen osallistuneista 42 prosenttia oli sosionomeja
(AMK), sosiaalikasvattajia oli 41 prosenttia, sosiaali-
alan ohjaajia oli 7 prosenttia ja sosionomin tutkinnon
suorittaneita 10 prosenttia. Koulutettavista 5 pro-
senttia keskeytti pätevöittämiskoulutuksen. Koulu-
tukseen osallistuneista 3 prosenttia oli miehiä.

Tyypillinen suomalainen esiopetusta antava opet-
taja on yli neljäkymmentävuotias lastentarhaopetta-
jakoulutuksen saanut nainen, jonka palvelussuhde
on toistaiseksi voimassa oleva. Yli neljäkymmentä-
vuotiaita on noin 56 prosenttia esiopetusta antavis-
ta opettajista. Vastaavasti nuoria alle 30-vuotiaita on
11 prosenttia. Yleensä esiopetusryhmän opettajalla
on 9 vuoden työkokemus mainitulta alalta.

Viimeisen kahden vuoden aikana esiopetusta
antavat opettajat ovat osallistuneet jatko- ja tai
täydennyskoulutukseen 3–5 päivää. Noin 20
prosenttia lastentarhanopettajista ja 40 prosenttia
luokanopettajista ei ole osallistunut laisinkaan

jatko- ja tai täydennyskoulutukseen viimeisen
kahden vuoden aikana. Valtion rahoittamaan
opetustoimen henkilöstön jatko- ja täydennys-
koulutukseen koulutuspoliittisesti tärkeillä paino-
alueilla osallistuu vuosittain noin 1 100 esiopetus-
ta antavaa opettajaa. Vuosina 2000–2002 esi- ja
alkuopettajien kehittämistä tuettiin noin 500 000
eurolla.

6.1.6 Yhteistyö kotien, varhais-
kasvatuksen, perusopetuksen
ja muiden tahojen kanssa

Esiopetusta antavien opettajien mielestä vanhem-
mat saavat riittävästi tietoa esiopetustoiminnasta.
Lasten koteihin tiedotetaan esiopetuksen tavoitteis-
ta, keskeisistä sisällöistä ja toimintatavoista paljon
70 prosentissa esiopetuspaikkoja. Kaupunkimaisissa
kunnissa esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta
tiedottaminen vanhemmille toimii paremmin kuin
maaseutumaisissa kunnissa.

Aktiivisimmin vanhemmat osallistuvat lapsen
kasvun ja oppimisen edistymistä koskeviin keskuste-
luihin. Myös esiopetuksen ja perusopetuksen
nivelvaiheessa yhteistyö kotien ja esiopetuksen välil-
lä on tiivistä. Sen sijaan varhaiskasvatuksen ja esi-
opetuksen nivelvaiheessa yhteistyö on heikompaa.

Yhteistyön määrä esiopetuksen ja perusopetuksen
välillä on 1–2 kertaa lukuvuodessa, mikä määrä
toteutuu noin 40 prosentissa esiopetusryhmiä.
Yhteistyö kohdentuu tiedonvaihtoon lasten kasvuun
ja oppimiseen liittyvistä asioista esiopetuksen ja pe-
rusopetuksen nivelvaiheessa. Tämä yhteistyömuoto
on toteutettu puutteellisesti yli kolmasosassa perus-
kouluja.

Esiopetuksen ja perusopetuksen ensimmäisen
luokan opettajien arvioiden mukaan yhteisiä ope-
tuksen suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuksia tai yh-
teistä jatko- ja täydennyskoulutusta esiopetuksen ja
perusopetuksen välillä on 35 prosentilla toiminnan
järjestäjistä. Viikoittaista yhteistyötä muiden esiope-
tusyksikköjen kanssa tekee noin 10 prosenttia esi-
opetusryhmistä.

Yhteistyön kehittymiseen vaikuttavat esiopetuk-
sen toimipaikkojen läheinen sijainti suhteessa kou-
luihin, hyvät henkilösuhteet, pitkät perinteet, yh-
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teistyön suunnitelmallinen organisointi, moniam-
matillinen yhteistyö sekä yhteiset koulutuspäivät.
Esteinä yhteistyölle ovat esimerkiksi esiopetuksen ja
koulun työaikojen erilaisuus, kiire, esiopetuksen ja
koulun toimipaikkojen välinen etäisyys sekä lasten
tuleminen useista eri päiväkodeista. Esteeksi koetaan
erilainen toimintakulttuuri, esi- ja alkuopetuksen
kuuluminen eri hallintokuntien alle, asenteet sekä
haluttomuus yhteistyön tekemiseen.

Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö koetaan
maaseudulla tärkeämpänä kuin kaupungissa ja taa-
jamissa. Vastaavasti muun varhaiskasvatuksen kans-
sa tehtävä yhteistyö koetaan kaupungeissa tärkeäm-
mäksi kuin maaseudulla. Nämä asiat ovat luonnol-
lisia seurauksia siitä, että maaseudulla esiopetus toi-
mii pääsääntöisesti kouluissa ja kaupungeissa muun
varhaiskasvatuksen osana.

Yhteistyössä näkyy kieliryhmien ja esiopetuksen
järjestämismuotojen välisiä eroja. Ruotsinkielisissä
esiopetusryhmissä muun varhaiskasvatuksen kanssa
tehtävä yhteistyö on aktiivisempaa kuin suomenkie-
lisissä esiopetusryhmissä. Ero selittyy sillä, että
ruotsinkieliset ryhmät toimivat useimmiten päivä-
kodeissa.

Tavallisimmat muut yhteistyötahot ovat seura-
kunnat, kirjastot, kunnan liikuntapalvelut, museot
ja eri työpaikat.

6.2 Esiopetuksen tavoitteiden
saavuttaminen

6.2.1 Lasten kasvu-, kehitys-
ja oppimisedellytykset

Esiopetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista
tarkastellaan esiopetuksessa olevien lasten kasvu-,
kehitys- ja oppimisedellytysten näkökulmasta. Esi-
opetusta antavat opettajat havainnoivat ja seurasivat
oman ryhmänsä esiopetusta saavien lasten kasvua,
kehittymistä ja oppimista ja antoivat arvionsa kun-
kin lapsen valmiuksista esiopetuksen päättövaihees-
sa sekä valmiuksissa esiopetusvuoden aikana tapah-
tuneista muutoksista. Tarkastelun kohteena ovat esi-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukai-
sesti lapsen sosiaaliset ja eettiset taidot, oppimis- ja

työskentelyvalmiudet sekä valmiudet oppimisen eri
alueilla. Nämä muodostuvat seuraavista kokonai-
suuksista: terveys ja motorinen kehitys, taiteellinen
ilmaisu, katsomus ja kulttuuri, luonto ja ympäristö,
suullinen ilmaisu, kielen havainnointi ja kirjallisuus
sekä matemaattiset valmiudet.

Esiopetuksessa olleet lapset olivat harjaantuneet
hyvin opetussuunnitelman perusteissa mainituissa
valmiuksissa. Eniten lapset olivat harjaantuneet ter-
veydestä huolehtimiseen ja motoriikkaan liittyvissä
valmiuksissa, sosiaalisissa ja eettisissä taidoissa sekä
kielen havainnointiin ja kirjallisuuteen liittyvissä
valmiuksissa. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet,
suullisen ilmaisun valmiudet, katsomukseen ja
kulttuuriin liittyvät samoin kuin matemaattiset val-
miudet ovat myös hyvää tasoa. Taideilmaisuun sekä
luonnon ja ympäristön tutkimiseen ja suojelemiseen
lapset ovat harjaantuneet hieman heikommin, mut-
ta kuitenkin lähes hyvälle tasolle.

Kaikkien arvioitujen valmiuksien perusteella voi-
daan lasten kehitystasoa koulun käynnin aloittami-
seen luonnehtia keskimäärin hyviksi. Suurin osa
lapsista on saavuttanut esiopetusvuoden päättövai-
heessa vähintäänkin hyvät valmiudet ja erittäin hy-
vään tasoon yltää noin neljännes lapsista. Korkein-
taan kohtalaiset koulun käynnin aloittamiseen tar-
vittavat valmiudet saavuttaa 16 % lapsista. Heikkoja
tuloksia on noin 1,5 %:lla lapsista. Erityistä tukea
tarvitsevista lapsista noin 40 prosentilla kokonaisval-
miudet ovat vähintään hyviä ja vastaavasti noin 11
prosentilla heikkoja.

Esiopetusvuoden aikana lapsen valmiuksissa ta-
pahtuu muutosta parempaan. Suurimmat muutok-
set tapahtuvat suulliseen ilmaisuun, kielen havain-
nointiin ja kirjallisuuteen sekä matemaattisiin tai-
toihin liittyvien valmiuksien harjaantumisessa. Kes-
kimääräinen muutos hieman parempaan tapahtuu
myös oppimis- ja työskentelyvalmiuksissa, tervey-
den huolehtimisessa ja motorisessa kehityksessä, tai-
teellisessa ilmaisussa sekä luontoon ja ympäristöön
liittyvissä valmiuksissa.

Vähäisimmät muutokset tapahtuvat sosiaalisissa
ja eettisissä taidoissa sekä katsomuksellisessa yleissi-
vistyksessä. Taiteelliseen ilmaisuun sekä luontoon ja
ympäristöön liittyvissä valmiuksissa esiopetus ei ky-
kene nostamaan näiden valmiuksien tasoa muita
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valmiuksia vastaavalle tasolle.
Kaikkien arvioitujen valmiuksien muutosten pe-

rusteella esiopetusvuoden aikana tapahtunutta ko-
konaismuutosta voidaan luonnehtia muutokseksi
keskimäärin hieman parempaan.

Esiopetus tuottaa parempia valmiuksia ja kehit-
tää lapsen oppimisen edellytyksiä. Vajaalla prosen-
tilla lapsista muutosta tapahtuu huonompaan suun-
taan ja keskimäärin viidennekselle lapsista esiopetus
ei tuo muutoksia arvioituihin valmiuksiin esiope-
tusvuoden aikana.

Tytöt harjaantuvat taidoissa ja valmiuksissa poikia
paremmin. Eroja oli havaittavissa taiteellisessa ilmai-
sussa, sosiaalisissa ja eettisissä taidoissa, oppimis- ja
työskentelytaidoissa, kielen havainnoinnissa ja kirjal-
lisuudessa sekä terveyteen ja motoriikkaan liittyvis-
sä valmiuksissa. Kaikkien arvioitujen taitojen ja val-
miuksien perusteella saaduista kehityksen tasoa ku-
vaavista tuloksista voidaan todeta, että tytöillä on
hieman poikia paremmat koulun käynnin aloitta-
miseen tarvittavat valmiudet. Esiopetusvuoden ai-
kana lasten valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa
ei ole sukupuolten välillä eroa.

Läänien, EU:n tavoitealueiden, eri kunta- ja kieli-
ryhmien lasten välillä ei ollut merkittäviä eroja valmiuk-

sissa eikä valmiuksissa tapahtuneissa muutoksissa.
Ennen esiopetusta päivähoitoon osallistuneiden ja

osallistumattomien lasten valmiuksissa ja valmiuk-
sissa tapahtuneissa muutoksissa ei ole merkittäviä
eroja. Kuitenkin voidaan todeta, että muutos on
systemaattisesti hieman suurempi niillä lapsilla, jot-
ka eivät ole osallistuneet aikaisempaan päivähoitoon.

Kun lasten valmiuksien tasoa tarkastellaan esiope-
tuksen ryhmämuodoittain, voidaan havaita muilla
oppimisen alueilla paitsi sosiaalisissa ja eettisissä tai-
doissa ja kielen havainnointiin ja kirjallisuuteen liit-
tyvissä valmiuksissa ryhmien välisiä eroja. Perusope-
tukseen yhdistetyissä ryhmissä lasten valmiudet ovat
heikompaa tasoa kuin muissa ryhmissä. Esiopetus-
ta antavat opettajat arvioivat oppimis- ja työskente-
lyvalmiudet, terveyteen ja motoriikkaan, taiteelli-
seen ilmaisuun, katsomukseen ja kulttuuriin, luon-
toon ja ympäristöön ja matematiikkaan liittyvät val-
miudet perusopetukseen yhdistetyissä ryhmissä
heikommiksi kuin päiväkodin ryhmissä.

Kaikkien arvioitujen taitojen ja valmiuksien pe-
rusteella saadusta kehityksen tasoa kuvaavasta tulok-
sesta voidaan todeta, että perusopetukseen yhdiste-
tyissä ryhmissä lasten arvioidut valmiudet ovat hei-
kompia kuin muissa ryhmissä. Ero selittyy sillä, että

Kuvio 7. Lasten kaikkien valmiuksien taso (keskiarvojakauma). Kuvio 8. Lasten valmiuksissa tapahtunut muutos
(keskiarvojakauma).
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perusopetukseen yhdistetyssä ryhmässä opettaja ar-
vioi ryhmänsä esiopetusta saavia lapsia suhteessa jo
koulunsa aloittaneisiin. Tällöin käytetyt arviointi-
kriteerit ovat vaativampia. Esiopetuksen aikana val-
miuksissa tapahtuneissa muutoksissa ei ole merkit-
täviä eroja ryhmämuotojen välillä.

Esiopetusta antavien opettajien arvioita ryhmän-
sä lasten valmiuksista ja niissä tapahtuneista muu-
toksista esiopetusvuoden aikana tarkastellaan erik-
seen eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten
osalta verrattuna muihin lapsiin. Eri kieli- ja kult-
tuuriryhmiin kuuluvien lasten valmiuksissa ei ole
eroa sosiaalisissa ja eettisissä taidoissa, oppimis- ja
työskentelytaidoissa, terveyteen ja motoriikkaan liit-
tyvissä valmiuksissa eikä taiteellisessa ilmaisussa.
Suurimmat erot ovat havaittavissa kieleen ja kirjalli-
suuteen liittyvissä, suulliseen ilmaisuun liittyvissä ja
matemaattisissa valmiuksissa. Eri kieli- ja kulttuuri-
ryhmiin kuuluvien lasten valmiudet arvioitiin hei-
kommiksi myös katsomukseen ja kulttuuriin sekä
luontoon ja ympäristöön liittyvissä valmiuksissa.
Kaikkien arvioitujen taitojen ja valmiuksien perus-
teella saaduista kehityksen tasoa kuvaavista tuloksis-
ta voidaan todeta, että eri kieli- ja kulttuuriryhmiin
kuuluvilla lapsilla on keskimääräistä heikommat
koulun käynnin aloittamiseen tarvittavat valmiudet
toisiin lapsiin verrattuna.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten
valmiuksissa tapahtuneet muutokset ovat hyvin sa-
mansuuntaisia muiden lasten valmiuksissa tapahtu-
neiden muutosten kanssa.

6.2.2 Esiopetuksen hyödyt
ja puutteet

Alkuopetuksen opettajat pitävät suurimpana hyöty-
nä sitä, että lasten yhteistyötaidot ja ryhmätyösken-
telytaidot sekä oppimis- ja työskentelyvalmiudet
kehittyvät esiopetuksessa. Tiedot ja taidot ovat myös
kehittyneet. Lapsille koulun aloitus on helpompaa,
koska useimmille lapsille luokkatoverit ovat jo en-
tuudestaan tuttuja.

Vaikka suurin osa lapsista osaa kuunnella ja kes-
kittyä omaan työhönsä, myös kielteiset piirteet, ku-
ten lasten levottomuus, itsekeskeisyys ja malttamat-
tomuus tulevat, esille lasten käyttäytymisessä. Alle

10 prosenttia alkuopetuksen opettajista arvioi yh-
teistyötaidoissa tapahtuneen muutosta huonom-
paan suuntaan viime vuosien aikana. Eniten muu-
tosta huonompaan on tapahtunut työrauhan anta-
misessa, tavaroista huolehtimisessa, hyvissä käytös-
tavoissa sekä toisten työn arvostamisessa.

Esiopetuksen puutteina osa alkuopetuksen opet-
tajista piti koululle ominaisiin työskentelytapoihin
tottumattomuutta. Lasten toiminnalta puuttuvat
useimmiten selkeät tavoitteet, kiinnostuksen koh-
teet ovat usein vapaasti valittavissa ja viihtymisnäkö-
kulma painottuu liikaa. Toisaalta esiopetusta kriti-
soidaan myös liian koulumaiseksi ja tiedollisia ta-
voitteita painottavaksi. Puutteeksi koetaan myös esi-
ja alkuopetuksen yhteistyön vähäisyys ja opetus-
suunnitelmallinen päällekkäisyys.

Parannusehdotuksina alkuopetuksen opettajat
esittävät aikaisempaa tehokkaampaa yhteistyötä esi-
ja alkuopetuksen välille. Lapsia koskevaa yhteistyö-
tä ja opetussuunnitelmallista yhteistyön kehittämis-
tä pidetään ajankohtaisena. Myös erityistä tukea
tarvitsevien lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen
ongelmiin saatavan ammattiavun tarpeellisuus tuo-
daan esille. Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden osalta tuodaan esille tarkemman määritte-
lyn tarpeellisuus kouluun ja esiopetukseen kuuluvi-
en asioiden välillä. Kehittämisehdotuksissa tuodaan
esille, että henkilöstöllä olisi mahdollisuuksia jatko-
ja täydennyskoulutukseen.

6.2.3 Esiopetuksen palvelukyky

Lasten vanhempien arvioiden mukaan heidän lapsil-
laan on mahdollisuus edetä esiopetuksessa omien
taipumustensa mukaisesti ja esiopetusta antava hen-
kilökunta on hyvin tietoista heidän lastensa kiin-
nostuksen kohteista. Myös tiedonsaantia lapsen kas-
vusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä tukea ongel-
matilanteisiin pidetään riittävänä. Lasten vanhem-
mista 60 prosenttia arvioi lapsensa saaneen
tukipalveluita tarvettaan edellyttävällä tavalla. Hie-
man alle 10 prosentissa vanhempien mielestä nämä
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät seikat huo-
mioidaan puutteellisesti tai jätetään kokonaan huo-
miotta esiopetuksessa. Suurin osa lasten vanhem-
mista on saanut etukäteistietoa esiopetuksesta.
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Mahdollisuuksia osallistua esiopetuksen opetus-
suunnitelman laatimiseen tai toiminnan toteutuk-
seen on 10 prosentilla vanhemmista ollut riittäväs-
ti ja vastaavasti 70 prosentilla lasten vanhemmista ei
tätä mahdollisuutta ole ollut. Osallistuminen oman
lapsen opetussuunnitelman laatimiseen on myös
vähäistä. Sen sijaan esiopetuksen toiminnan arvioin-
tiin on puolella vanhemmista ollut ainakin jonkin
verran mahdollisuuksia osallistua.

Esiopetuspaikan ilmapiiri ja henkilökunnan suh-
tautuminen lapsiin ja lasten vanhempiin koettiin
hyväksi. Suurin osa esiopetuksessa olevien lasten
vanhemmista arvioi lapsensa osallistuvan mielellään
esiopetukseen ja toiminnan olevan lasta kiinnosta-
vaa. Vanhempien mielestä lapsilla on myös riittäväs-
ti kavereita.

Vanhemmat arvostivat sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä olemisen oppimista sekä tiedollisia tavoit-
teita, esimerkiksi lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä
matematiikkaan liittyviä asioita. Runsaasti mainin-
toja sai koulunkäyntiin valmentautuminen. Tärkeä-
nä nähtiin ammattitaitoinen henkilökunta.

Tyytymättömyyden aiheita olivat mm. tiedon-
kulku, liian isot ryhmät, pihavalvonta ja esiopetus-
tilat. Vanhempien esittämistä esiopetuksen paran-
nusehdotuksista eniten mainintoja sai esiopetus-
henkilöstön ja vanhempien välinen yhteistyö sekä

yleisellä että henkilökohtaisella tasolla. Käytännön
järjestelyinä toivottiin muutoksia ryhmien kokoon
ja koostumukseen sekä parempia esiopetustiloja ja
enemmän henkilökuntaa. Vanhemmat toivoivat
myös yhtenäisyyttä eri esiopetusyksiköiden välille.

Vanhempia pyydettiin arvioimaan esiopetusta
kokonaisuutena asteikolla 4–10. Lasten vanhempien
esiopetukselle antamien "kouluarvosanojen" keski-
arvo on 8,7. Vanhempien antamat arvosanat on esi-
tetty kuviossa 9.

Esiopetuksessa olevien lasten vanhemmista 90
prosenttia arvioi lapsen osallistuvan mielellään esi-
opetukseen ja että toiminta on lasta kiinnostavaa.
Vanhempien mielestä lapset pitävät esiopetuksessa
tehtävien tekemisestä. Eniten mainittuja olivat ma-
tematiikan tehtävät sekä lukemiseen ja kirjoittami-
seen liittyvät tehtävät. Toisaalta nämä tehtävät mai-
nittiin myös vähiten pidettyinä asioina. Tehtäviä pi-
dettiin liian vaikeina tai liian helppoina tai niitä oli
liian vähän. Mieluisiksi ja toisaalta vähiten mielui-
siksi asioiksi mainittiin erilaiset kädentaidot. Leikki-
minen ja liikunta sekä ryhmässä olo ja kaverit koe-
taan tärkeiksi.

Joidenkin lasten mielestä vähiten pidettyjä olivat
koulun ja päiväkodin päivittäiseen toimintaan liit-
tyvät asiat kuten ruokailu tai aamupiiri. Päiväkodin
puolella mainintoja sai päivälepo. Vaikeuksia oli ai-

Kuvio 9. Vanhempien esiopetukselle antamien arvosanojen jakautuma (% vastauksista).
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heuttanut esikoulutapojen opettelu, esimerkiksi
oman vuoron odottaminen ja paikallaan istuminen.
Ikävinä asioina mainittiin myös vaikeudet kaverei-
den kanssa, kiusaaminen, liian vähäinen leikkiaika
sekä melu ja rauhattomuus.

Kieliryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja van-
hempien saamassa palvelussa. Kaupungeissa lasten
vanhempien osallistumismahdollisuudet olivat
maaseutua paremmat. Esiopetuksen ryhmämuoto
on yhteydessä siihen, miten hyvin yhteistyö van-
hempien kanssa toimii. Päiväkotien yhteydessä jär-
jestetyssä esiopetuksessa vanhemmat saavat enem-
män tietoa esiopetuksesta ja lapsen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen edistymisestä kuin koulun yhtey-
dessä olevassa esiopetuksessa olevien lasten
vanhemmat.

Kaikkiaan esiopetukseen osallistumattomia vuon-
na 2003 on 4 prosenttia kuusivuotiaiden ikäluokas-
ta. Tavallisimpia vanhempien esille tuomia syitä esi-
opetukseen osallistumattomuuteen ovat lapsen osal-
listuminen muuhun toimintaan (esimerkiksi seura-
kunnan kerhoon tai musiikkileikkikouluun) ja se,
että vanhemmat haluavat lapsen olevan kotihoidos-
sa tai että lapsi ei tarvitse esiopetusta. Joidenkin
vanhempien mielestä esiopetuksen viikoittainen
tuntimäärä on liian suuri, päivittäinen osallistumi-
nen tai päivähoidon järjestäminen on ollut hanka-
laa. Vanhempien esittämistä muista syistä esille
tuotiin se, että vanhemmat haluavat lasten saavan
nauttia lapsuudesta. Lapsuutta ei saa lyhentää ja
lapsella täytyy olla aikaa omalle luovuudelle.

6.3 Esiopetuksen
rahoitusjärjestelmä

Esiopetuksen kustannustehokkuutta arvioidaan esi-
opetuksen oppilaskohtaisten kustannusten perus-
teella. Tarkastelun lähtökohtana pidetään sitä, että
oppilaskohtainen kustannus kuvaa esiopetusjärjes-
telmän tai -järjestelyjen tehokkuutta, jota voidaan
tarkentaa erilaisilla järjestelmän toimintaa kuvaavil-
la indikaattoreilla. Esiopetuksen oppilaskohtaiset
kustannukset mittaavat esiopetukseen suunnattuja
voimavaroja ja näiden voimavarojen jakautumista
toiminnoittain.

Esiopetuksen valtionosuuden laskennallinen pe-
ruste oli vuonna 2003 oppilasta kohden keskimää-
rin 4 009 euroa. Edellisvuoteen verrattuna oppilas-
kohtaiset kustannukset ovat kasvaneet noin 6 pro-
senttia. Vuonna 2003 esiopetusta järjestettiin 430
kunnassa. Toteutuneiden kustannusten ja valtion-
osuuden laskennallisen perusteen välinen ero oli 7
prosenttia eli noin 14,4 miljoonaa euroa.

Yksityisen järjestäjän tarjoama esiopetus maksoi
keskimäärin 4 923 euroa.

Esiopetuksen käyttökustannuksista opetuksen
osuus on 66 prosenttia. Opetuksesta aiheutuviin
kustannuksiin sisällytetään opetustoiminnan välittö-
mät rehtoreiden, johtajien ja opettajien palkat laki-
sääteisine henkilösivukuluineen, eläkkeet, opettajien
henkilöstökoulutus, materiaalien ja palveluiden
ostot, koneiden ja kaluston vuokrat, matkustus- ja
kuljetuspalvelut sekä muut opetustoiminnan välit-
tömät kustannukset.

Kunnat käyttävät esiopetuksen oppilashuoltoon
keskimäärin 320 euroa oppilasta kohden. Oppilas-
huoltoon käytettyjen taloudellisten voimavarojen
osuus esiopetuksen käyttökustannuksista on 8 pro-
senttia. Oppilashuollon kustannuksiin luetaan
oppilaiden tapaturmien hoidosta aiheutuneet
menot, oppilaiden tapaturmien vakuutusmaksut,
oppilastestaukset ja muun oppilashuoltohenkilö-
kunnan, kuten koulunkäyntiavustajien (muun kuin
vammaisopetuksen osalta) palkat lakisääteisine sivu-
kuluineen. Kodin ja koulun tai päiväkodin väliset
koulukuljetukset sekä kansanterveys- ja lastensuoje-
lulain alainen toiminta kuten esimerkiksi kouluter-
veydenhuollosta, koulupsykologista ja koulukuraat-
torista aiheutuneet kustannukset eivät sisälly kustan-
nuksiin.

Kunnat käyttivät oppilasruokailuun vuonna
2003 keskimäärin 461 euroa lasta kohden. Määrä
on keskimäärin 12 prosenttia esiopetuksen kustan-
nuksista. Ruokailusta aiheutuneet menot ovat hie-
man kasvaneet vertailuajankohtana. Esiopetukseen
osallistuneille järjestetystä ruokailusta aiheutuneet
kokonaiskustannuksiin sisältyvät palkat lakisääteisi-
ne henkilösivukuluineen, elintarvikkeet, kalusto,
laitteet, kuljetukset sekä muut ruokailun järjestämi-
seen liittyvät kustannukset. Vertailutietoon sisälty-
vät myös muilta ostetut ruokailupalvelut.
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Esiopetuksen sisäiseen hallintoon kunnissa käy-
tettiin vuonna 2003 keskimäärin 131 euroa lasta
kohden. Sisäisen hallinnon kustannuksiin sisältyvät
esiopetuksen järjestäjän välittömästi esiopetuksen
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuten si-
säisen hallinnon palkat lakisääteisine henkilösivuku-
luineen, eläkkeet, materiaalin ja palvelujen ostot,
koneiden ja kaluston vuokrat, koulujen ja päiväko-
tien johtokuntien kokouspalkkiot ja muut koulujen
ja päiväkotien sisäiseen toimintaan liittyvät kustan-
nukset, joita ei voida lukea edellä ryhmiteltyihin
kustannuksiin. Sisäisen hallinnon kustannukset ovat
keskimäärin 3 prosenttia esiopetuksen kokonaiskus-
tannuksista.

Kuntien esiopetuksen kiinteistökustannuksiin
käytettiin keskimäärin 394 euroa oppilasta kohden,
mikä on lapsikohtaisista kustannuksista keskimäärin
10 prosenttia. Kiinteistökustannukset ovat pysyneet
vertailuajankohtana samalla tasolla. Kiinteistökus-
tannuksiin sisältyvät kiinteistöä välittömästi palvele-
van tontin ja kadun kunnossapitokustannukset,
kiinteistöhenkilökunnan palkat lakisääteisine henki-
lösivukuluineen, eläkkeet, materiaalin ja palvelujen
ostot, vuokrat ja muut kiinteistöjen hoitoon sekä
ylläpitoon liittyvät kustannukset. Kiinteistöissä
sijaitsevien opettajien ja muun henkilökunnan
asuntojen osuus ei sisälly kiinteistökustannuksiin.
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7 Johtopäätökset

1 Esiopetukseen
osallistuminen

Kaikilla lapsilla on ollut oikeus esiopetukseen
1.8.2001 alkaen. Esiopetus on lapselle vapaaehtois-
ta. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan
asuville lapsille esiopetusta oppivelvollisuuden alka-
mista edeltävänä vuonna.

Esiopetuksen koulumatkaetuus on ollut voimas-
sa 1.8.2004 lukien.

Kuusivuotiaiden ikäluokasta 96 % osallistuu
esiopetukseen. Osallistumisaste on erittäin
korkea koko maassa. Suomi on saavuttanut
nopeasti OECD:n tason esiopetukseen
osallistuvien lasten määrässä ja nykyisin
Suomen vertailuluvut ovat OECD:n huippua.
Koulumatkaetuuden säätäminen on parantanut
kaikkien lasten mahdollisuutta osallistua
esiopetukseen. Opetusministeriö seuraa
koulumatkasäännöksen vaikutuksia.

2 Esiopetuksen laajuus
ja sisältö

Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuo-
dessa ja lapsen työpäivään saa kuulua enintään 5
oppituntia.

Esiopetuksessa lapselle tulee taata tasavertaiset
mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittami-
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seen. Lapsen tulisi omaksua perustietoja, -taitoja ja
-valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edelly-
tystensä mukaisesti.

Yli 50 prosentissa esiopetusryhmiä järjestettiin
esiopetusta enemmän kuin 700 tuntia vuodessa.
Lapsen esiopetuspäivän pituus on keskimäärin nel-
jä tuntia.

Esiopetuksessa käytetään monipuolisia lapsen
kasvulle ja kehittymiselle tärkeitä työtapoja kuten
opetussuunnitelman perusteissa edellytetään. Tällai-
sia ovat esimerkiksi liikunnallinen toiminta, leikki,
ongelmanratkaisu ja konkreettiset kokeilut riippu-
matta siitä missä esiopetusta järjestetään.

 Esiopetuksen päättyessä lasten valmiudet kou-
lunkäynnin aloittamiseen ovat hyvät. Suurimmalle
osalle lapsista esiopetus oli tuottanut lisää valmiuk-
sia. Kehittymistä tapahtuu sosiaalisissa ja eettisissä
valmiuksissa, suullisessa ilmaisussa, kielen havain-
noinnissa ja kirjallisuudessa sekä matematiikkaan
liittyvissä valmiuksissa. Sukupuolten välillä ei ole
eroa esiopetusvuoden aikana valmiuksissa tapahtu-
neissa muutoksissa.

Perusopetukseen yhdistetyssä ryhmässä lasten
valmiudet arvioitiin hieman heikommiksi kuin
muissa ryhmissä ja aikaisemmin päivähoitoon osal-
listuneiden hieman paremmiksi. Maahanmuuttaja-
taustaisten lasten valmiudet olivat jääneet heikom-
miksi erityisesti kieleen ja suulliseen ilmaisuun sekä
matematiikkaan liittyvissä valmiuksissa.

Esiopetus on edistänyt lasten suotuisia kasvu-,
kehitys- ja oppimisvalmiuksia yhdenvertaisesti
koko maassa. Korkealaatuisista ja tasa-arvoisista
tuloksista huolimatta koulutuksen perusturvaa
esiopetuksessa tulee edelleen vahvistaa.

3 Ryhmäkoko

Lainsäädännössä ei ole esiopetuksen ryhmäkoko-
säännöksiä muutoin kuin erityisopetuksen ja vai-
keimmin vammaisten lasten osalta.

 Riippumatta siitä, järjestetäänkö esiopetusta
koulussa tai päivähoitopaikassa, opetusministeriön
ryhmäkokosuositus ylittyy joka kolmannessa esiope-
tusryhmässä.

Jokaisen lapsen persoonallisuuden kehityksen
monipuolinen tukeminen sekä lapsen ja
opettajan välisen vuorovaikutuksen toteutuminen
esiopetuksen tavoitteiden mukaisesti edellyttää,
että opetusministeriön suosituksen mukaiset
ryhmäkoot toteutuvat järjestämispaikasta
riippumatta.

4 Oppilashuolto

Esiopetuksessa lapsilla on oikeus saada maksutta
opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava
oppilashuolto. Esiopetuksen tavoitteiden toteutu-
minen edellyttää lapsen terveydestä sekä fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huoleh-
timista. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille
lapsille tulee laatia henkilökohtainen opetuksen jär-
jestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Esiopetusryhmistä 60 %:ssa on erityistä tukea
tarvitsevia lapsia. Joka kolmannessa esiopetusryh-
mässä oppilashuollon palvelut ovat riittämättömiä.
Kaikille erityisopetukseen siirretyille tai otetuille
lapsille ei ole laadittu lainsäädännön edellyttämää
henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa
suunnitelmaa (HOJKS).

Noin puolelle maahanmuuttajataustaisista lapsis-
ta on tarjottu suomen tai ruotsin kielen opetusta.
Oman äidinkielen tai omakielistä opetusta saa joka
kymmenes lapsi.

Oppilashuolto tulee turvata koko maassa
kaikille sitä tarvitseville lapsille lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Jokaiselle erityis-
opetukseen otetulle tai siirretylle lapselle
tulee laatia lainsäädännön edellyttämä
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma.

Yhteistyötä opetus- ja sosiaalitoimen sekä
lasten vanhempien ja viranomaisten välillä
tulee edelleen kehittää.
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5 Turvallinen
oppimisympäristö

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus tur-
valliseen oppimisympäristöön. Hyvä oppimisympä-
ristö on terveellinen ja tukee monipuolisesti lapsen
turvallisuutta.

Lasten oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppi-
misympäristöön toteutuu hyvin. Esiopetusta anne-
taan pääosin monipuolisen toiminnan mahdollista-
vissa, turvallisissa ja viihtyisissä tiloissa. Päivähoito-
paikoissa tilat arvioitiin kuitenkin toimivammiksi
kuin kouluissa. Puutteita ilmenee esiopetukseen
tarkoitettujen tilojen kunnossapidossa sekä esiope-
tuspaikkojen suunnittelussa ja liikennejärjestelyiden
turvallisuudessa.

Vaikka esiopetustilat pääosin ovat
asianmukaiset, tulee erityistä huomiota
kiinnittää siihen, että 20 %:ssa tilat rajoittavat
esiopetuksen järjestämistä siten, että
opetussuunnitelman ja opetuksen tavoitteiden
saavuttaminen on mahdollista.

Lasten turvallisen liikkumisen takaamiseksi
esiopetustiloja sekä lähiympäristön
liikennejärjestelyjä tulee edelleen parantaa.

Esiopetustilojen kunnossapitoon tulee
osoittaa riittävät resurssit.

6 Henkilöstön kelpoisuus-
tilanne sekä pätevöittämis-
ja täydennyskoulutus

Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta on
säädetty asetuksella. Opetustoimen henkilöstön
oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämi-
sestä ensisijainen vastuu on henkilöillä itsellään.
Työnantajan kustantaman henkilöstökoulutuksen
tehtävänä on turvata henkilöstön osaaminen työn-
antajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtion
rahoittamalla opetustoimen henkilöstökoulutuksel-
la edistetään osaamista koulutusta koskevan lainsää-
dännön muuttuessa, opetussuunnitelman tai tut-

kintojen perusteiden uudistuessa ja valtakunnallis-
ten mietintöjen, kansallisten tai alueellisten kehittä-
mishankkeiden sekä muiden vastaavien uudistusten
toimeenpanoa edistettäessä.

Opetushenkilöstön kelpoisuustilanne on hyvä
riippumatta esiopetuksen järjestämispaikasta, sillä
94 % opettajista on kelpoisia tehtäväänsä.

Opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/1998, 7 §, muutettu 30.3.2000)
mukaan edellytetään asetuksessa säädetyin edelly-
tyksin vähintään vuoden päivähoitotehtävissä toimi-
neelta sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan tai
sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneelta ope-
tusministeriön hyväksymät 15 opintoviikon laajui-
set esiopetuksen opinnot. Ilman edellä mainittua
työkokemusta esiopetuksen opinnot ovat laajuudel-
taan 20 opintoviikkoa.  Opetusministeriö on ra-
hoittanut vuosien 2001–2003 aikana esiopetusta
antavien opettajien 15–20 opintoviikon laajuista
maksutonta pätevöittämiskoulutusta, joka suunnattiin
päivähoidon tehtävissä toimiville asetuksessa sääde-
tyt edellytykset täyttäville sosiaalikasvattajan, sosiaa-
liohjaajan ja sosionomin tutkinnon suorittaneille.
Pätevöittämiskoulutukselle asetut laadulliset ja
määrälliset tavoitteet toteutuivat hyvin.

Opetusministeriö on tukenut siirtymäkauden
aikana 3 opintoviikon laajuista maksutonta opetus-
toimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Sosiaali-
ja terveysministeriön hallinnon alalla ei ole varattu
valtion talousarviossa vastaavia henkilöstön täyden-
nyskoulutusresursseja. Opetustoimen henkilöstön
täydennyskoulutukseen on osallistunut kuitenkin
myös päivähoidon henkilöstöä.

Opetuksen järjestäjän tulee jatkossa suunnata
voimavaroja esiopetusta antavan henkilöstön
täydennyskoulutukseen riippumatta siitä, onko
henkilöstö opetustoimen tai päivähoidon
alaista henkilöstöä.

Esiopetuksen järjestämispaikoista 20 % ei ole
korvannut henkilöstövajetta kelpoisella sijaisella,
mikä vaikeuttaa esiopetuksen tavoitteiden
saavuttamista, vaarantaa lasten turvallisuutta
ja henkilöstön työssäjaksamista.
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7 Esiopetukseen
osallistuvien lasten
mahdollisuus päivähoitoon

Esiopetusta voidaan järjestää kunnan päätöksen
mukaisesti joko koulussa tai päivähoitopaikassa tai
muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetusta järjestet-
täessä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osal-
listuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoi-
topalveluita.

 Koulussa järjestettävään esiopetukseen osallistuu
21 % ja päivähoidossa järjestettävään 79 % esiope-

kunnissa ja ruotsinkielisissä esiopetusryhmissä suu-
rin osa esiopetusikäisistä saa päivähoitoa esiopetuk-
sen yhteydessä olevassa hoitopaikassa.

Esiopetukseen osallistuvien lasten
mahdollisuus päivähoitoon toteutuu hyvin.
Myös jatkossa tulee huolehtia siitä, että
esiopetukseen osallistuvalla lapsella on
mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita ja
että matkat esiopetuksen järjestämispaikkojen
ja päivähoitopaikkojen välillä ovat
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

8 Esiopetuksen hallinto

Kunta päättää, minkä hallintokunnan alaisuuteen se
esiopetuksen sijoittaa. Hallintokunnasta riippumat-
ta kunta voi järjestää esiopetusta koulussa, päivähoi-
topaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Esiopetuksen hallinnosta vastaa 37 %:ssa kunnis-
ta sosiaali- ja opetustoimi yhdessä. Hallinto on si-
joitettu 35 %:ssa opetustoimen ja 27 %:ssa sosiaa-
litoimen yhteyteen.

Lasten ja perheiden näkökulmasta on hyvä,
että esiopetuspaikka ja päivähoitopalvelut
ovat lähellä.

Esiopetuksen hallinto on murrosvaiheessa.
Esiopetuksen hallinto ja esiopetuksen
järjestämispaikka voi kunnassa kuulua eri
toimielimen alaisuuteen, mikä aiheuttaa

ongelmia esimerkiksi esiopetuksen
kustannusten kohdentamisessa, henkilöstön
mitoituksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Hallinnollisten muutosten yhteydessä tulee
turvata lasten ja perheiden sekä henkilöstön
yhdenvertaisuus.

9 Yhteistyö

Esiopetusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä ko-
tien kanssa. Varhaiskasvatusta ja perusopetusta kos-
kevat valtakunnalliset ohjausasiakirjat on uudistettu
lapsen hyvinvointia, oppimista ja kasvua edistäväk-
si kokonaisuudeksi vuosien 2000–2004 aikana.

 Vanhemmista 70 % saa hyvin tietoa lapsensa
kasvusta ja kehityksestä. Päivähoitopaikassa yhteis-
työ vanhempien kanssa on tiiviimpää kuin koulus-
sa järjestetyssä esiopetuksessa. Vanhemmat osallistu-
vat opetussuunnitelman laadintaan joka viidennes-
sä esiopetuspaikassa. Esiopetuksen yhteistyö muun
varhaiskasvatuksen kanssa on tiiviimpää kuin perus-
opetuksen kanssa.

Vanhempien mahdollisuuksia osallistua
lapsensa kasvua ja kehitystä koskeviin
keskusteluihin ja muuhun yhteistyöhön
erityisesti esiopetuksen siirtymävaiheissa
tulee lisätä. Esiopetuspaikkojen välistä sekä
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
siirtymävaiheen yhteistyötä tulee tehostaa.

10 Esiopetuksen valtion-
osuuden perusteen
ohjaavuutta tulee tehostaa

Esiopetuksen rahoituksesta säädetään opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa.

Esiopetuksen valtionosuuden laskennallinen pe-
ruste oli vuonna 2003 noin 4 009 euroa. Valtion-
osuuden laskennallinen peruste on 7 % suurempi
kuin kuntien siihen käyttämä rahamäärä, ero on
14,4 miljoonaa euroa.

Esiopetuksen käyttökustannuksista opetuksen

tukseen  osallistuvista  lapsista.  Kaupunkimaisissa
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kustannusten osuus oli 66 %. Kunnat käyttivät op-
pilashuoltoon keskimäärin 320 euroa lasta kohden.

 Erityisopetukseen, henkilöstön sijaisten palkkaa-
miseen ja esiopetushenkilöstön täydennyskoulutuk-
seen ei ole varattu tarpeeksi määrärahoja.

Esiopetuksen kustannusten kohdentumista
ja tilastointia tulee parantaa, jotta voidaan
paremmin seurata kustannusten kehittymistä.

Esiopetuksen rahoitusta tulisi suunnata
havaittuihin ongelma-alueisiin kuten
oppilashuoltoon, erityisopetukseen, sijaisten
palkkaamiseen ja täydennyskoulutukseen
sekä tilojen kunnossapitoon.
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Liite 1.

Eduskunnan hyväksymät
lausumat

1. Eduskunta edellyttää hallituksen
huolehtivan siitä, ettei esiopetuksen
päivittäinen työaika muodostu alkuopetuksen
päivittäistä työaikaa pidemmäksi.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus
selvittää, aiheuttaako nykytilanne
eriarvoisuutta pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien
vammaisten lasten kohdalla ja
tekee tarvittaessa muutosesitykset
asianomaiseen lainsäädäntöön.

3. Eduskunta edellyttää, että täydennys-
koulutusta järjestetään myös perusopetuslain
mukaista esiopetusta antaville luokan-
opettajille ja lastentarhanopettajille.

4. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan
siitä, että opettajien pätevyyksiin liittyvän
siirtymäkauden pituus on kolme vuotta.

5. Eduskunta edellyttää, että hallitus
valmistelee säännösmuutokset, jotka
antavat kunnille mahdollisuuden halutessaan
siirtää päivähoidon hallinto ja ohjaus
sosiaalilautakunnalta opetustoimesta
vastaavalle lautakunnalle.

6. Eduskunta edellyttää hallituksen
ryhtyvän toimenpiteisiin säädösmuutosten
tekemiseksi niin, että perusopetuslain
mukaiseen esiopetukseen osallistuvat
oppilaat saatetaan koulumatkaedun piiriin
1.8.2001 lukien.

7. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun
esiopetusuudistus koko laajuudessaan
tulee voimaan, esiopetusuudistusta koskevan
selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen
vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden
toteutumista.
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Kysely koulun rehtorille/ päiväkodin johtajalle

% % % % %
ei  ol- hyvin jonkin melko erittäin keski- keski-

Toimintakulttuuri N lenkaan vähän verran paljon paljon arvo jonta

J12. Esiopetuksen suunnittelutyö 254 0 4 17 45 35 4,1 0,83
J13. Esiopetuksen arviointityö 254 1 7 37 40 15 3,6 0,85
J14. Esiopetusta antavien opettajien kasvatus- ja

opetustyön tukeminen 252 2 14 43 32 9 3,3 0,88
J15. Esiopetuksen ja vanhempien välinen yhteistyö 253 0 2 16 56 27 4,1 0,72
J16. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen

välinen yhteistyö 254 1 13 28 40 19 3,6 0,97
J17. Esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö 254 1 14 35 30 20 3,5 0,99

Esiopetuksen oppimisympäristö

% % % % %
ei  ol- välttä- tyydyttä- erinomai- keski- keski-

Esiopetustilojen kunto N lenkaan västi väasti hyvin sesti arvo jonta

J23. Päiväkodissamme/koulussamme on tehty
tarvittavat peruskorjaukset. 219 8 18 26 34 14 3,3 1,15

J24. Ylläpitäjä huolehtii välineiden ja piha-alueiden
huollosta, kunnosta ja turvallisuudesta. 249 2 16 36 38 8 3,4 0,90

J25. Päiväkotimme/koulumme lähiympäristön
liikennejärjestelyissä on huomioitu lasten
turvallinen liikkuminen. 246 7 15 37 32 9 3,2 1,04

J26. Esiopetustilojen suunnittelussa on otettu
huomioon lasten erilaiset tarpeet. 242 11 16 38 29 6 3,0 1,06

J27. Esiopetukseen käytettävissä tiloissa on otettu
huomioon toiminnan edellyttämä monipuolisuus. 246 11 13 35 31 11 3,2 1,14

Esiopetuksen rahoitusjärjestelmä

% % % % %
ei  ol- välttä- tyydyttä- erinomai- keski- keski-

Taloudelliset resurssit N lenkaan västi väasti hyvin sesti arvo jonta

J28. Esiopetuksen järjestämiseen on varattu
määrärahaa. 240 4 15 32 42 7 3,3 0,96

J29. Esiopetukseen on varattu investointimäärärahaa. 189 39 23 22 15 2 2,2 1,15
J30. Esiopetukseen on varattu sijaisten palkkaamista

varten määrärahaa. 226 33 20 28 14 4 2,4 1,19
J31. Erityisesiopetuksen järjestämistä varten on

varattu määrärahaa. 193 22 23 26 25 5 2,7 1,20
J32. Esiopetukseen on varattu henkilöstön

koulutusmäärärahaa. 239 14 31 30 23 3 2,7 1,06

Liite 2.
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Kysely esiopetusta antavalle opettajalle

Esiopetuksen oppimisympäristö

% % % % %
ei ollen- välttä- tyydyttä- erittäin keski- keski-

N kaan västi västi hyvin  hyvin arvo hajonta

Sisätilat

E19. Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan. 356 0 2 15 54 30 4,1 0,72
E20. Lapsilla on mahdollisuus lepoon ja

rauhalliseen olemiseen. 356 2 16 35 32 15 3,4 0,99
E21. Tiloissa on otettu huomioon lasten

turvallinen liikkuminen. 355 1 5 22 50 23 3,9 0,83
E22. Tiloissa on kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. 356 1 4 23 56 17 3,8 0,78
E23. Työvälineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla

omatoimista työskentelyä varten. 356 1 1 13 49 36 4,2 0,74
E24. Lapsilla on käytettävissään eri toiminnoissa

tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja. 356 0 3 20 51 26 4,0 0,75
E25. Lapsilla on mahdollisuus käyttää tietokonetta. 356 26 18 13 24 19 2,9 1,49
E26. Tilat antavat mahdollisuuden toteuttaa esiopetus-

suunnitelmaa ja opetuksen tavoitteita. 356 0 2 22 53 23 4,0 0,73

Ulkotilat

E27. Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan. 356 0 7 24 40 28 3,9 0,90
E28. Tiloissa on otettu huomioon lasten turvallinen liikkuminen. 356 0 6 26 48 20 3,8 0,83
E29. Tiloissa on kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. 355 1 13 32 42 13 3,5 0,89
E30. Tilat antavat mahdollisuuden toteuttaa esiopetus-

suunnitelmaa ja opetuksen tavoitteita. 354 0 6 24 48 23 3,9 0,84

Ilmapiiri ja vuorovaikutus

E31. Ryhmässäni aikuiset kuuntelevat lapsia ja
ottavat huomioon heidän mielipiteensä. 356 0 0 3 59 38 4,4 0,54

E32. Ryhmäni lapset työskentelevät ja leikkivät keskenään. 355 0 0 4 49 47 4,4 0,58
E33. Työyhteisömme aikuiset viihtyvät työssään. 354 0 1 8 53 38 4,3 0,63
E34. Työyhteisössämme vallitsee hyvä ilmapiiri. 356 0 0 10 47 43 4,3 0,68
E35. Työyhteisössämme tiedonkulku toimii. 356 0 1 22 57 20 4,0 0,69
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Opetussuunnitelman mukainen opetus

% % % % %
ei ollen- jonkin erittäin keski- keski-

Opetussuunnitelman laadinta ja merkitys N kaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

E38. Uudet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
antavat minulle aiempaa paremmat lähtökohdat
suunnitella opetustani. 354 0 5 40 46 9 3,6 0,72

E39. Ryhmässäni käytössä oleva esiopetuksen opetus-
suunnitelma tukee ja ohjaa minua käytännön työssäni. 356 0 2 25 55 18 3,9 0,72

E40. Lapsen esiopetuksen suunnitelma tukee ja
ohjaa minua käytännön työssäni. 336 8 5 18 52 17 3,7 1,08

Toiminnan suunnittelu

E41. Käytän aikaa toiminnan suunnitteluun. 355 0 1 18 65 16 4,0 0,63
E42. Lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa. 356 1 23 60 15 1 2,9 0,69
E43. Keskustelemme työyhteisössäni kasvatusperiaatteista. 356 0 3 23 48 25 4,0 0,79
E44. Olen kiinnittänyt huomiota opetuksen perustana olevaan

oppimiskäsitykseen esiopetusuudistuksen jälkeen. 352 1 8 32 46 13 3,6 0,84

Työtavat

Esiopetusryhmässäni

E45. lapset työskentelevät opettajan johdolla yhtenä ryhmänä. 353 0 7 37 47 9 3,6 0,76
E46. lapset työskentelevät  pareittain tai pienryhmissä. 354 1 3 31 52 13 3,7 0,76
E47. lapset työskentelevät itsenäisesti. 355 0 7 41 44 9 3,5 0,75

Esiopetusryhmässäni käytän opetuksessani

E48. vapaata leikkiä. 356 0 6 28 53 13 3,7 0,76
E49. sääntöleikkejä. 354 1 3 48 43 6 3,5 0,68
E50. roolileikkejä  ja draamaa. 356 1 19 55 22 3 3,1 0,76
E51. liikunnallista toimintaa ja leikkiä. 356 0 2 22 58 19 3,9 0,69
E52. ongelmanratkaisua. 356 0 6 42 41 11 3,6 0,78
E53. konkreettisia kokeiluja ja tutkimista. 356 0 11 47 35 7 3,4 0,78
E54. erilaisia oppimistehtäviä lapsen oman

kehitystason mukaan. 356 0 4 30 51 15 3,8 0,74
E55. tietokonepohjaisia oppimistehtäviä. 356 40 32 23 4 1 1,9 0,94

Toiminnan arviointi

E68. Arvioimme työyhteisössämme omaa toimintaamme. 356 1 6 34 47 13 3,7 0,80
E69. Hyödynnämme arvioinnin tuloksia toimintamme

suunnittelussa. 356 0 5 34 49 11 3,7 0,76
E70. Arvioin jatkuvasti lasten kasvu- ja oppimisprosessien

edistymistä. 353 0 1 21 59 19 4,0 0,66
E71.

edistymisestään ja työskentelystään. 356 1 11 47 36 5 3,3 0,78
E72. Seuraan lasten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. 355 0 1 6 63 30 4,2 0,59
E73. Keskustelen lasten kanssa ja havainnoin heitä saadakseni

selville heidän kiinnostuksensa kohteita. 356 0 1 16 57 26 4,1 0,68

Keskustelen jokaisen lapsen kanssa hänen
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Oppilashuolto

% % % % %
aivan melko koh- melko

riittämät- riittämät- tuul- riit- riit- keski- keski-
Tuen riittävyys N tömät tömät liset tävät  tävät arvo hajonta

E56. Erityislastentarhanopettaja 278 24 11 17 26 21 3,1 1,48
E57. Erityisopettaja 208 23 15 30 17 16 2,9 1,36
E58. Neuvola/kouluterveydenhoitaja 279 4 14 42 20 21 3,4 1,08
E59. Psykologi 252 11 18 29 29 13 3,2 1,18
E60. Puheterapeutti 287 22 15 28 19 16 2,9 1,36
E61. Toimintaterapeutti 193 19 18 28 21 15 2,9 1,32
E62. Lapsen avustaja 184 23 11 16 21 29 3,2 1,54

% % % % %
ei ollen- jonkin erittäin keski- keski-

Tukipalvelut N kaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

E64. Jos lapsella havaitaan oppimisvaikeuksia tai tuen tarvetta
kasvun tai oppimisen alueella, hän saa tarvittavaa tukea. 339 2 9 42 37 11 3,5 0,86

E65. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset saavat
suomen/ruotsin kielen opetusta. 43 47 14 12 14 14 2,3 1,53

E66. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset saavat
oman äidinkielensä opetusta. 43 84 5 12 0 0 1,3 0,67

E67. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset saavat
omakielistä esiopetusta. 42 91 2 2 2 2 1,2 0,82

Henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö

% % % % %
ei ollen- jonkin erittäin keski- keski-

N kaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

Tiedottaminen

E74. Vanhemmat saavat tietoa esiopetuksen
tavoitteista ja sisällöistä. 356 0 1 25 56 17 3,9 0,70

E75. Vanhemmat saavat tietoa esiopetuksen toimintatavoista. 356 0 1 22 61 17 3,9 0,65
E76. Vanhemmat saavat jatkuvasti tietoa esiopetuksen

toiminnasta ja tapahtumista. 356 0 1 17 54 28 4,1 0,68

Osallistuminen

E77. Vanhemmat ovat mukana esiopetustoiminnan
suunnittelussa/toteutuksessa. 356 16 45 34 3 2 2,3 0,85

E78. Vanhemmat ovat mukana esiopetustoiminnan
arvioinnissa. 356 9 30 43 15 3 2,7 0,92

E79. Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen kasvun
ja oppimisen edistymisestä. 354 1 1 21 58 19 3,9 0,70

E80. Keskustelimme vanhempien kanssa lapsen siirtymisestä
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 351 13 15 34 32 5 3,0 1,11

E81. Keskustelemme vanhempien kanssa lapsen siirtymisestä
esiopetuksesta perusopetukseen. 356 0 2 25 56 16 3,9 0,70

E82. Ryhmäni lasten vanhemmilla on mahdollisuus tavata
toisiaan ja keskustella keskenään. 349 2 17 54 22 5 3,1 0,82
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Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja muiden tahojen kanssa

% % % % %
1-2 2-3 1-2

ei kertaa kertaa kertaa
N ollen- lukuvuo-lukukau- kuukau- joka keski- keski-

Yhteistyön määrä kaan dessa dessa dessa viikko arvo hajonta

E83. Esiopetusta edeltävä varhaiskasvatus 348 8 17 13 13 49 3,8 1,41
E84. Perusopetus 348 5 37 25 14 19 3,0 1,22
E85. Muiden esiopetusyksikköjen opettajat 348 9 18 33 26 13 3,2 1,15
E86. Seurakunta 350 5 42 25 26 2 2,8 0,95
E87. Kirjasto 349 4 16 26 46 8 3,4 0,99

% % % % %
ei ollen- jonkin erittäin keski- keski-

Yhteistyön tavat N kaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

E90. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstö
keskustelevat lapsesta, kun tämä siirtyy muusta
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 355 7 14 31 29 19 3,4 1,15

E91. Esiopetuksella ja muulla varhaiskasvatuksella
on yhteistä toimintaa. 355 7 16 29 24 24 3,4 1,20

E92. Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö
keskustelevat lapsesta, kun tämä siirtyy
esiopetuksesta perusopetukseen. 353 3 15 42 26 14 3,3 1,00

E93. Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstöllä on
yhteisiä suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuksia. 355 13 29 36 14 8 2,7 1,10

E94. Esiopetuksella ja perusopetuksella on yhteisiä
opetustuokiota ja projekteja. 355 28 31 26 8 8 2,4 1,18

E95. Esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstöllä on
yhteistä koulutusta. 355 25 37 29 7 2 2,2 0,98
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*I Arvioi lapsen perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia esiopetuksen päättövaiheessa. Valitse vaihtoehdoista 1–5 se, joka parhaiten vastaa käsitystäsi.
1=ei toteudu ollenkaan, ei koskaan, erittäin harvoin, 2=toteutuu heikosti, n. 25 % tilanteista, 3=toteutuu kohtalaisesti, n. 50 %
tilanteista, 4=toteutuu hyvin, n. 75 % tilanteista, 5=toteutuu erittäin hyvin, pääsääntöisesti, aina kun mahdollista, kaikissa tilanteissa

**II Arvioi lisäksi, onko lapsen tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa tapahtunut muutosta esiopetusvuoden aikana. Valitse vaihtoehdoista
1–5 se, joka parhaiten vastaa käsitystäsi.

1=muutos paljon huonompaan, 2=jonkin verran huonompaan, 3= ei ollenkaan muutosta, 4=muutos jonkin verran parempaan,
5=muutos paljon parempaan
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Kysely esiopetusta antavalle opettajalle; lapsen seuranta ja arviointi

Lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset ja
niissä tapahtuneet muutokset esiopetusvuoden aikana

I Tiedot, taidot ja valmiudet %*    II Muutos %**

Sosiaaliset ja eettiset taidot (N=4 328):
Lapsi

L1. noudattaa yhteisesti
sovittuja sääntöjä. 0 3 14 39 43 4,2 0,82 0 3 36 50 12 3,7 0,71

L2. osaa työskennellä ja leikkiä
yhdessä toisten lasten kanssa. 0 3 15 42 39 4,2 0,82 0 1 26 59 15 3,9 0,66

L3. huolehtii omista ja
yhteisistä tavaroista. 0 4 19 41 36 4,1 0,84 0 1 33 58 9 3,7 0,61

L4. noudattaa hyviä käytöstapoja. 0 3 14 37 47 4,3 0,81 0 2 41 49 8 3,6 0,66
L5. osaa työskennellä ja leikkiä

yhdessä erilaisten lasten kanssa. 1 5 21 41 33 4,0 0,89 0 1 28 60 11 3,8 0,63
L6. antaa toisille työrauhan. 1 5 16 33 46 4,2 0,92 0 2 41 48 9 3,6 0,69
L7. käsittelee pettymyksiä vahingoitta-

matta toisia tai ympäristöä. 1 4 10 25 61 4,4 0,85 0 1 53 37 8 3,5 0,67
L8. auttaa toisia. 1 4 20 44 32 4,0 0,87 0 0 40 53 7 3,7 0,61
L9. arvostaa toisten työtä. 1 4 19 45 31 4,0 0,85 0 1 43 51 5 3,6 0,60

Oppimis- ja työskentelyvalmiudet (N=4 323):
Lapsi

L10. on omatoiminen
arkipäivän tilanteissa. 0 2 11 35 52 4,4 0,78 0 0 27 60 13 3,9 0,63

L11. keskittyy tekemäänsä työhön. 0 4 17 38 41 4,1 0,88 0 1 27 59 13 3,8 0,65
L12. kuuntelee yhteisesti annettuja

ohjeita ja toimii niiden mukaan. 1 6 19 36 38 4,1 0,92 0 2 26 59 14 3,8 0,66
L13. arvioi omaa työtään. 1 6 26 49 19 3,8 0,83 0 1 34 59 7 3,7 0,59
L14. on innokas oppimaan uutta. 0 2 13 37 47 4,3 0,80 0 1 31 56 13 3,8 0,65
L15. ei lannistu virheistään,

vaan yrittää uudelleen. 1 7 18 44 31 4,0 0,89 0 1 30 56 13 3,8 0,66
L16. osaa työskennellä ja

leikkiä itsenäisesti. 0 4 14 36 45 4,2 0,85 0 0 34 56 10 3,8 0,63
L17. leikkii pitkäjänteisesti. 1 4 15 35 46 4,2 0,88 0 1 40 51 8 3,7 0,63
L18. osaa ottaa rooleja leikeissä. 1 5 18 38 39 4,1 0,92 0 0 39 53 7 3,7 0,62
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I Tiedot, taidot ja valmiudet %*    II Muutos %**

Valmiudet oppimisen eri alueilla (N=4 312):
Lapsi

L19. on kiinnostunut huolehtimaan
omasta terveydestään ja ja päivit-
täisestä henkilökohtaisesta
hygieniastaan. 1 3 18 45 33 4,1 0,83 0 0 44 51 5 3,6 0,58

L20. on mielellään mukana yhteisessä
liikunnallisessa toiminnassa. 0 2 9 29 60 4,5 0,77 0 0 35 52 13 3,8 0,66

L21. hallitsee perusliikkeitä ja motorisia
taitoja (esim. juoksu, hypyt,
pallon heitto ja kiinniotto) 0 2 10 32 55 4,4 0,78 0 0 24 64 12 3,9 0,59

L22. hallitsee hienomotorisia perustaitoja
(esim. kynän, saksien käyttö). 0 3 12 30 55 4,4 0,83 0 0 21 62 17 4,0 0,62

L23. osaa ilmaista itseään erilaisin
taiteen keinoin 1 6 25 42 27 3,9 0,89 0 0 24 65 10 3,8 0,58

L24. on kiinnostunut tutkimaan
omaa viestintäympäristöään ja
viestimään itse kuvan, äänen
ja musiikin avulla. 1 7 33 41 18 3,7 0,88 0 0 35 59 5 3,7 0,57

L25.  on kiinnostunut oman lähipiirinsä
luonnosta ja kulttuuriperinnöstä. 0 3 24 50 22 3,9 0,79 0 0 35 60 5 3,7 0,57

L26. tuntee oman katsomuksensa
mukaisia tapoja. 1 3 21 51 24 3,9 0,78 0 0 37 58 4 3,7 0,56

L27. tuntee tärkeimmät juhla-ajat ja
tietää, miksi niitä vietetään. 0 3 16 47 33 4,1 0,81 0 0 27 64 9 3,8 0,58

L28. osaa havainnoida ja tutkia
(esim. mittaamalla) ympäristöään
ja sen ilmiöitä. 1 5 22 48 25 3,9 0,83 0 0 20 70 10 3,9 0,54

L29. osaa kuvata ja selittää ympäristöä
ja luontoa koskevia asioita. 1 5 20 48 28 4,0 0,84 0 0 20 71 9 3,9 0,54

L30. huolehtii ympäristönsä
siisteydestä. 0 4 25 47 24 3,9 0,81 0 0 34 59 7 3,7 0,59

L31. ymmärtää materiaalin säästämisen
ja kierrätyksen merkityksen. 1 7 35 45 13 3,6 0,81 0 0 38 57 5 3,7 0,57

L32. ymmärtää oman toimintansa
vaikutuksia ympäristöön. 1 6 29 49 16 3,7 0,82 0 1 32 62 6 3,7 0,57

L33. osallistuu keskusteluun sekä
puhujana että kuuntelijana. 1 7 22 38 33 4,0 0,94 0 1 18 61 20 4,0 0,64

L34. osaa ilmaista omia ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja keskustella niistä. 1 6 20 37 36 4,0 0,95 0 0 20 62 18 4,0 0,63

L35. osaa kertoa omista kokemuksistaan. 1 5 15 36 43 4,2 0,89 0 0 22 61 16 3,9 0,63
L36. omaa monipuolisen sanavaraston. 1 5 15 36 44 4,2 0,90 0 0 25 65 10 3,8 0,58
L37. kuuntelee lukemista ja kerrontaa

keskittyneesti. 1 4 13 33 51 4,3 0,86 0 1 33 54 12 3,8 0,67
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I Tiedot, taidot ja valmiudet %*    II Muutos %**

Valmiudet oppimisen eri alueilla:
Lapsi...

L38. on kiinnostunut tutkimaan
tekstejä, sanoja, kirjaimia
ja äänteitä. 1 6 17 32 44 4,1 0,96 0 0 16 56 28 4,1 0,65

L39. kuulee ja tunnistaa
sanojen äänteitä. 2 6 15 32 46 4,2 0,97 0 0 12 55 33 4,2 0,64

L40. tunnistaa/käyttää puheessaan
matemaattisia käsitteitä 1 5 17 44 34 4,1 0,88 0 0 15 72 13 4,0 0,54

L41. tunnistaa lukukäsitteen 1 4 11 35 49 4,3 0,87 0 0 14 69 17 4,0 0,57
L42. osaa luokitella, vertailla ja

asettaa järjestykseen ympäristön
ilmiöitä ja asioita jonkin
ominaisuuden mukaan 1 3 12 38 46 4,3 0,83 0 0 13 71 15 4,0 0,54

L43. on kiinnostunut matemaattisista
(esim. määriin, aikaan liittyvistä)
ilmiöistä ja ongelmista 1 6 23 40 31 3,9 0,93 0 0 22 66 12 3,9 0,58

L44. osaa kertoa tai näyttää, miten
hän ajattelee käsitellessään
ongelmaa. 2 9 31 39 19 3,6 0,96 0 0 29 62 10 3,8 0,60
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Kysely perusopetuksen ensimmäisen luokan opettajalle

Yhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa

% % % % %
ei ol- jonkin hyvin keski- keski-

lenkaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

Yhteistyö (N=239)

P1. Osallistuminen esiopetussuunnitelman tekoon 35 18 19 11 17 2,6 1,49
P2. Osallistuminen alkuopetussuunnitelman tekoon 50 14 14 12 10 2,2 1,42
P3. Yhteisiä tapaamisia, neuvotteluja ja suunnittelua 7 30 42 13 8 2,9 1,01
P4. Yhteisiä opetustuokiota ja projekteja 30 31 24 9 6 2,3 1,17
P5. Yhteisiä tapahtumia ja juhlia 24 23 30 14 9 2,6 1,23
P6. Yhteistä koulutusta 29 36 27 4 4 2,2 1,04
P7. Alkuopetusopettajat tutustuvat lapsiin jo esiopetuksen aikana. 11 25 33 17 14 3,0 1,19
P8. Lapsia koskeva yhteistyö jatkuu alkuopetuksen aikana. 16 39 25 11 9 2,6 1,15

Yhteistyö (N=231) ennen esiopetusuudistusta

P9. Yhteistyötä opetussuunnitelmien laatimiseksi 47 28 15 6 4 1,9 1,09
P10.Yhteisiä tapaamisia ja neuvotteluja 15 44 29 7 5 2,4 1
P11.Yhteisiä opetustuokioita ja projekteja 41 29 18 8 4 2,1 1,14
P12.Lapsia koskevaa yhteistyötä 15 38 34 7 6 2,5 1,03
P13.Yhteistä koulutusta 41 39 13 4 3 1,9 0,97

Oppilashuolto

% % % % %
ei ol- jonkin hyvin keski- keski-

lenkaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

Tukipalvelut (N=163)

P43.Alkuopetusopettajat saaneet tietoa
lasten ongelmista ja oppimisvaikeuksista. 4 12 35 32 17 3,47 1,04

P44.Lapset saaneet tukea kasvuun ja kehitykseen
liittyvissä ongelmissa. 2 9 43 31 15 3,48 0,91

P45.Lapset saaneet tukea oppimisvaikeuksiin. 3 11 46 25 15 3,36 0,97
P46.Lapset tottuneet toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. 2 4 26 44 24 3,84 0,92
P49.Ennen esiopetusuudistusta oli erityistä tukea tarvitsevien

lasten tunnistamista ja tukitoimia. 7 21 50 18 4 2,92 0,92

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tukipalvelut (N=44)

P50.Alkuopetusopettajat saaneet tietoa eri kieli- ja
kulttuuriryhmiin kuuluvista lapsista. 11 27 48 10 4 2,67 0,94

P51.Lapset saaneet suomen/ruotsin kielen opetusta. 16 9 22 29 24 3,38 1,37
P52.Lapset saaneet omakielistä esiopetusta. 65 4 20 0 11 1,87 1,36
P53.Lapset saaneet tietoa omasta kulttuuritaustastaan. 29 29 19 14 9 2,48 1,31
P54.Lapset tottuneet toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. 4 7 9 52 28 3,93 1,02
P56.Ennen esiopetusuudistusta oli eri kieli- ja kulttuuriryhmiin

kuuluvien lasten tukitoimia. 24 40 30 3 3 2,21 0,96
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Lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset

% % % % %
ei juuri noin lähes
kukaan 1/4 puolet 3/4 kaikki keski- keski-

Lapset osasivat koulun alkaessa osannut osasi osasi osasi  osasivat arvo hajonta

P15. noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä 0 6 24 42 28 3,9 0,89
P16. työskennellä yhdessä toisten lasten kanssa 1 6 22 46 25 3,9 0,87
P17. auttaa toisia 1 16 35 33 15 3,5 0,96
P18. arvostaa toisten työtä 1 18 31 39 11 3,4 0,95
P19. antaa työrauhan 3 17 31 38 11 3,4 0,98
P20. toimia ja leikkiä erilaisten lasten kanssa 1 7 24 47 21 3,8 0,86
P21. huolehtia omista ja yhteisistä tavaroista 1 15 33 40 11 3,4 0,92
P22. noudattaa hyviä käytöstapoja 2 8 26 50 14 3,7 0,87

% % % % %
muutos muutos muutos muutos
paljon jonkin ei jonkin paljon

huonom- verran muu- verran parem- keski- keski-
Esiopetusuudistuksen tuomat muutokset paan huonomp. tosta paremp. paan arvo hajonta

P15. noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä 1 3 43 40 13 3,6 0,78
P16. työskennellä yhdessä toisten lasten kanssa 0 6 35 45 14 3,7 0,79
P17. auttaa toisia 0 5 56 34 5 3,4 0,67
P18. arvostaa toisten työtä 1 7 56 32 4 3,3 0,69
P19. antaa työrauhan 3 9 44 36 8 3,4 0,88
P20. toimia ja leikkiä erilaisten lasten kanssa 0 4 43 42 11 3,6 0,74
P21. huolehtia omista ja yhteisistä tavaroista 2 8 48 37 5 3,3 0,78
P22. noudattaa hyviä käytöstapoja 2 8 47 38 5 3,4 0,79

% % % % %
ei

juuri noin lähes keski- keski-
Lapset olivat koulun alkaessa kukaan 1/4 puolet 3/4  kaikki arvo hajonta

P24. Innostuneita oppimaan 0 0 5 35 60 4,6 0,58
P25. Halukkaita yrittämään uudestaan, mikäli epäonnistuivat 1 3 20 58 18 3,9 0,78
P26. Omatoimisia 0 9 38 39 14 3,6 0,85

% % % % %
muutos muutos muutos muutos
paljon jonkin ei jonkin paljon

huonom- verran muu- verran parem- keski- keski-
Esiopetusuudistuksen tuomat muutokset paan huonomp. tosta paremp. paan arvo hajonta

P24. Innostuneita oppimaan 0 3 56 31 10 3,5 0,72
P25. Halukkaita yrittämään uudestaan, mikäli epäonnistuivat 1 6 54 36 3 3,3 0,68
P26. Omatoimisia 0 6 40 42 12 3,6 0,78
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% % % % %
ei juuri noin lähes
kukaan 1/4 puolet 3/4 kaikki keski- keski-

Lapset osasivat koulun alkaessa osannut osasi osasi osasi  osasivat arvo hajonta

P27. Kuunnella 2 8 29 41 20 3,7 0,93
P28. Keskittyä omaan työhönsä 0 12 35 41 12 3,5 0,86
P29. Arvioida omaa työtään 4 25 44 21 6 3,0 0,93
P30. Kertoa omista kokemuksistaan 1 7 23 44 25 3,9 0,9
P31. Ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan 1 8 34 39 18 3,7 0,9

% % % % %
muutos muutos muutos muutos
paljon jonkin ei jonkin paljon

huonom- verran muu- verran parem- keski- keski-
Esiopetusuudistuksen tuomat muutokset paan huonomp. tosta paremp. paan arvo hajonta

P27. Kuunnella 1 11 40 40 8 3,4 0,81
P28. Keskittyä omaan työhönsä 2 9 43 39 7 3,4 0,83
P29. Arvioida omaa työtään 0 3 63 32 2 3,3 0,56
P30. Kertoa omista kokemuksistaan 1 3 46 44 6 3,5 0,68
P31. Ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan 1 4 48 39 8 3,5 0,72

% % % % %
ei juuri noin lähes
kukaan 1/4 puolet 3/4 kaikki keski- keski-

Lapset osasivat osannut osasi osasi osasi  osasivat arvo hajonta

P32. Luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyviä asioita 2 12 29 34 23 3,6 1,02
P33. Matematiikan oppimiseen liittyviä asioita 1 9 22 42 26 3,8 0,94
P34. Havainnoida ja tutkia ympäristöä 1 6 32 46 15 3,7 0,83
P35. Ottaa huomioon ympäristön suojeluun liittyviä asioita 4 23 40 28 5 3,1 0,92
P36. Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön 6 29 40 21 4 2,9 0,94
P37. Terveyteen liittyviä asioita 2 13 47 28 10 3,3 0,89
P38. Taidekasvatukseen liittyvää ilmaisua 1 10 29 40 20 3,7 0,92
P39. Kädentaitoja 1 6 32 41 20 3,7 0,88
P40. Leikkiä ja liikkua sekä ulkona että sisätiloissa 0 1 16 39 44 4,2 0,79
P41. Uskontoon/elämänkatsomustietoon liittyviä asioita 4 20 43 24 9 3,2 0,97

% % % % %
muutos muutos muutos muutos
paljon jonkin ei jonkin paljon

huonom- verran muu- verran parem- keski- keski-
Esiopetusuudistuksen tuomat muutokset paan huonomp. tosta paremp. paan arvo hajonta

P32. Luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyviä asioita 0 3 28 45 24 3,9 0,8
P33. Matematiikan oppimiseen liittyviä asioita 0 2 31 47 20 3,9 0,75
P34. Havainnoida ja tutkia ympäristöä 0 1 49 45 5 3,6 0,61
P35. Ottaa huomioon ympäristön suojeluun liittyviä asioita 0 1 67 30 2 3,3 0,53
P36. Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön 1 1 71 26 1 3,3 0,53
P37. Terveyteen liittyviä asioita 1 4 63 29 3 3,3 0,63
P38. Taidekasvatukseen liittyvää ilmaisua 0 4 46 41 9 3,5 0,74
P39. Kädentaitoja 1 7 41 39 12 3,6 0,83
P40. Leikkiä ja liikkua sekä ulkona että sisätiloissa 1 3 45 39 12 3,6 0,76
P41. Uskontoon/elämänkatsomustietoon liittyviä asioita 1 6 68 24 1 3,2 0,62
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Kysely esiopetusta saavien lasten vanhemmille
Esiopetuksen palvelukyky

Henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö

% % % % %
ei ol- jonkin hyvin keski- keski-

lenkaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

Tiedon saanti (N = 3679)

V4. Saaneet tietoa esiopetuksen tavoitteista ja sisällöistä. 1 7 23 44 25 3,9 0,92
V5. Saaneet tietoa esiopetuksen toimintatavoista. 1 7 25 43 24 3,8 0,91
V6. Saamme säännöllisesti tietoa esiopetuksen

toiminnasta ja tapahtumista. 1 7 19 38 35 4,0 0,96
V7. Mahdollisuus keskustella henkilöstön kanssa

lasta koskevista asioista. 0 2 9 34 55 4,4 0,75

Vanhempien osallistumismahdollisuudet (N= 3644)

V15. päiväkodin/koulun esiopetussuunnitelman laatimiseen. 47 23 20 7 3 1,9 1,08
V16. esiopetuksen toiminnan toteutukseen. 35 30 25 8 2 2,1 1,04
V17. esiopetuksen toiminnan arviointiin. 22 24 31 18 5 2,6 1,16
V18. oman lapsen esiopetuksen suunnitelman laatimiseen. 27 21 27 17 8 2,6 1,26
V19. lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen arviointiin. 8 16 34 30 12 3,2 1,11
V20. Vanhemmat voineet tutustua muiden lasten vanhempiin. 6 22 43 20 9 3,0 1,00

Oppilashuolto

% % % % %
ei ol- jonkin erittäin keski- keski-

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen (N=3638) lenkaan vähän verran hyvin  hyvin arvo hajonta

V8. Henkilökunta tietoinen lapsemme kiinnostuksen kohteista. 0 3 18 46 33 4,0 0,83
V9. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioitu. 1 5 23 47 24 3,9 0,86
V10. Lapsi saanut edetä omien edellytystensä mukaisesti. 1 4 16 50 29 4,0 0,82
V11. Saaneet tietoa lapsemme kasvun, kehityksen ja

oppimisen edistymisestä. 1 8 23 40 28 3,8 0,97
V12. Saaneet tarvittaessa tukea ongelmatilanteisiin. 2 5 20 45 28 3,9 0,94

% % % %
hyvin jonkin melko hyvin keski- keski-
vähän verran paljon paljon arvo hajonta

V14. Tukipalveluiden saatavuus (N=919) 15 28 38 19 2,6 0,95
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Esiopetuksen oppimisympäristö

% % % % %
ei ol- jonkin erittäin keski- keski-

lenkaan vähän verran hyvin  hyvin arvo hajonta

Sisätiloissa (N=3669)

V21. lapset voivat toimia turvallisesti. 0 2 9 51 38 4,3 0,70
V22. lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin. 1 3 14 48 34 4,1 0,78
V23. lapsilla on käytettävissään tarvittavia välineitä ja materiaaleja. 0 3 15 51 31 4,1 0,76
V24. lapsilla on mahdollisuus lepoon ja rauhalliseen olemiseen. 4 11 25 39 21 3,6 1,04
V25. on kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. 1 4 20 49 26 4,0 0,83

Ulkotiloissa

V26. lapset voivat liikkua turvallisesti. 1 4 14 54 27 4,0 0,81
V27. lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin. 1 7 21 44 27 3,9 0,92
V28. on kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. 3 13 32 35 17 3,5 1,02

% % % % %
erittäin kohta- erittäin keski- keski-

Ilmapiiri (N= 3671) huono huono lainen hyvä  hyvä arvo hajonta

V29. Esiopetuspaikan ilmapiiri 0 1 10 52 37 4,2 0,67
V30. Henkilöstön suhtautuminen lapsiin 0 0 6 44 50 4,4 0,63
V31. Lasten keskinäiset välit 0 1 13 68 18 4,0 0,58
V32. Henkilöstön suhtautuminen vanhempiin 0 1 8 47 44 4,4 0,67

% % % % %
ei ol- jonkin erittäin keski- keski-

Lapsen viihtyminen (N= 3670) lenkaan vähän verran paljon  paljon arvo hajonta

V46. On ollut lastamme kiinnostavaa toimintaa. 0 1 14 53 32 4,2 0,69
V47. Lapsi osallistuu mielellään esiopetukseen. 0 2 8 41 49 4,4 0,71
V48. Lapsella on kavereita ryhmässä. 0 3 17 45 35 4,1 0,79

Kokonaisarvosana esiopetukselle

V51. Arvosana esiopetukselle (N= 3615) % (frekv.) Keskiarvo Keskihajonta

nro 4 0,1 3
nro 5 0,2 6
nro 6 1,4 52
nro 7 6,5 236
nro 8 28,5 1031
nro 9 50,5 1824
nro 10 12,8 463

8,7 0,86
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