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 Yleisessä julkisessa varhaiskasvatuskeskustelussa on viime vuosina 

noussut vahvasti esiin yhteiskunnan pyrkimys saattaa yhä suurempi osa lapsista 

varhaiskasvatuksen piiriin. Keskustelua on käyty myös esiopetuksen muuttami-

sesta kaksivuotiseksi. Tavoitteena on tukea koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjota 

lapsille tasavertaiset olosuhteet oppimisvalmiuksien kehittymiselle. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli tutkia esikouluopettajien kokemuksia siitä, mikä merkitys lap-

sen hoitopaikalla on kouluvalmiuksien kehittymisen kannalta, kun vertaan koti-

hoidossa ja päivähoidossa olleita lapsia. 

 Tutkimus oli fenomenologis-hermeneuttinen. Aineisto koostui yh-

destä esikouluopettajan avoimesta haastattelusta sekä kahdeksan esikouluopet-

tajan kirjoittamista tarinoista. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneutti-

sen sekä osittain myös narratiivisen analyysin avulla. Aineistosta nousi kuusi 

kouluvalmiuteen liittyvää teema: sosiaaliset taidot, motoriset taidot, luku- ja kir-

joitusvalmiudet, matemaattiset valmiudet, jaksaminen ja motivaatio. Tutkimus 

osoitti, että eroja kouluvalmiustaidoissa on nähtävissä erityisesti sosiaalisissa 

sekä hienomotorisissa taidoissa. Eroja tai lapsen hoitopaikan merkitystä niiden 

taustalla ei kuitenkaan nähty merkittävinä. Esikouluvuosi nähtiin tärkeänä eroja 

tasoittavana tekijänä. 

Asiasanat: kouluvalmius, esikoulu, päivähoito, lapsen kotihoito 



SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................... 2 

SISÄLTÖ ............................................................................................................................. 3 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 5 

2 VARHAISKASVATUS KOULUVALMIUDEN RAKENTAJANA.............. 8 

2.1 Varhaiskasvatuksen määrittelyä...................................................................... 8 

2.2 Lasten päivähoidon toteutuminen Suomessa ............................................. 10 

2.3 Suomessa tuetaan lasten kotihoitoa .............................................................. 12 

3 VALMISTAUTUMINEN KOULUN ALOITUKSEEN .................................. 14 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma osana päiväkodin arkea ............................ 14 

3.2 Kouluvalmiuden määrittelyä ......................................................................... 15 

3.3 Esikoulun tehtävästä ........................................................................................ 18 

3.4 Esikouluvuosi kouluvalmiustaitojen näkökulmasta ................................. 19 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄT ....................................................................................... 22 

4.1 Tutkimuksen tehtävä ....................................................................................... 22 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ............................................................................. 23 

5.1 Metodologiset valinnat .................................................................................... 23 

5.2 Tutkittavien valinta ja aineiston keruu ........................................................ 26 

5.3 Tutkimusaineiston analyysi ............................................................................ 29 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia ........................... 30 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET ............................................................................. 33 

6.1 Koululaisen taitoja ............................................................................................ 33 

6.1.1 Sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen ................................... 33 

6.1.2 Motoriset taidot .................................................................................. 37 

6.1.3 Lukivalmiudet .................................................................................... 39 



6.1.4 Matemaattiset valmiudet ................................................................. 41 

6.2 Eskarissa koululaiseksi .................................................................................... 43 

6.2.1 Jaksaminen .......................................................................................... 44 

6.2.2 Motivaatio ........................................................................................... 45 

6.2.3 Muita huomioita ................................................................................ 47 

6.2.4 Esikouluvuoden merkitys tutkimustulosten valossa................. 50 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .............................................................. 52 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 59 

LIITTEET ........................................................................................................................... 68 



1 JOHDANTO

“Suomalainen varhaiskasvatus on hyvää ja siitä pitää tehdä vielä parempaa. 

Näin linjaa opetusministeriön asettama työryhmä. Se sai vuoden alussa tehtä-

väkseen pohtia, miten varhaiskasvatusta kehitetään. Erityisesti matalan tulo-

tason ja vähän kouluttautuneiden perheistä tulevat lapset hyötyvät, jos pääse-

vät jo aikaisin kunnalliseen päivähoitoon tai laadukkaaseen perhepäivähoi-

toon. Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatusryhmissä hoidetut lapset 

oppivat sosiaalisuutta ja itsenäisyyttä, mistä on työryhmän mielestä hyötyä 

lapsen kasvulle.” (Yle uutiset 29.6.2017)  

 

 Edellä oleva on lainaus Ylen uutisesta (29.6.2017), jossa kerrotaan 

opetusministeriön työryhmän selvityksestä. Selvityksen mukaan lasten päivä-

hoitoa tulisi lisätä nykyisestä alentamalla pienituloisten perheiden päivähoito-

maksuja ja heikentämällä lasten kotihoidon tukemista yhteiskunnan taholta. Tä-

män mukaan yhteiskunnallisena tavoitteena on siirtää varhaiskasvatus kodeista 

päivähoitoon nykyistä voimakkaammin. Yleisesti näyttää olevan oletuksena se, 

että päivähoito on lapsen edun mukaista, päivähoidon henkilökunta on koulu-

tettua ja päivähoidolta odotetaan suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta 

toimintaa. Päivähoitoa pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä palveluna. Suurin 

osa suomalaisista perheistä käyttää joko kunnallisia tai yksityisiä päivähoidon 

palveluja. Osa suomalaisista lapsista hoidetaan kuitenkin kotona pääsääntöisesti 

joko vanhemman tai muun huoltajan toimesta. Vuonna 2017 Kelan maksamaa 

kotihoidontukea sai 44.8% 9kk – 2-vuotiaista lapsista. (Säkkinen & Kuoppala 

2017.) Näkyykö tämä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen nivel-

vaiheessa? Millainen vaikutus lapsen hoitopaikalla on kouluvalmiuteen, kun 

verrataan kotihoidossa ja päivähoidossa ollutta lasta? Tämä tutkimus etsii näkö-

kulmia näihin kysymyksiin.  

 Julkista keskustelua on käyty myös esiopetuksen muuttamisesta 

kaksivuotiseksi, mm. Esikoulu kannattaisi aloittaa jo 5-vuotiaana 2018, Opetus-
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hallitus selvittää kaksivuotista esiopetusta 2018, OAJ vaati esiopetusta jo 5 vuo-

tiaille – samalla se muuttuisi kaksivuotiseksi 2018, Neljäsosa 5-vuotiaista mak-

suttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 2018. Lapsella olisi tällöin oikeus mak-

suttomaan varhaiskasvatukseen jo viisivuotiaana. Muutoksen tavoitteena on vä-

hentää lasten luokkayhteiskuntakehitystä, kehittää koulutuksellista tasa-arvoa ja 

tasoittaa eroja lasten oppimisvalmiuksien välillä. Opetushallitus yhdessä opetus- 

ja kulttuuriministeriön kanssa on parasta aikaa laatimassa selvitystä kaksivuoti-

sen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Selvitykseen liittyy maksutto-

man varhaiskasvatuksen kokeilu, jossa on mukana 20 kuntaa eri puolilta Suo-

mea. Kokeilulla selvitetään myös sitä, mikä merkitys maksuttomuudella on var-

haiskasvatuksen osallistumisasteeseen sekä vanhempien työssäkäyntiin. (Neljäs-

osa 5-vuotiaista maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 2018.) 

 Mielipiteet siitä, mikä on paras tapa hoitaa alle kouluikäiset lapset 

voi karkeasti jakaa kahteen suuntaukseen. Suurin osa mielipiteistä vaikuttaa kan-

nattavan ammattitaitoista päivähoitoa, jossa toiminta on tarkkaan suunniteltua 

ja organisoitua. Päivähoidon katsotaan ehkä myös tarjoavan laadukkaampaa ja 

virikkeellisempää huolenpitoa kuin kotihoidon. Näin myös lasten vanhemmat 

vapautuvat työskentelemään yhteiskunnan hyödyksi. Toisen mielipiteen mu-

kaan lapsen on paras kasvaa ja kehittyä kotona läheisten hoidossa. Tähän jouk-

koon kuuluu myös perheitä, joissa taloudellisista tai muista syistä johtuen ei 

voida järjestää lasten kotihoitoa. Vanhempien mielipiteistä riippumatta moni 

vanhempi kantaa huolta lapsensa kasvusta ja kehityksestä sekä siihen vaikutta-

vista tekijöistä. Kykenenkö tarjoamaan lapselleni hyvän ja tulevaisuutta tukevan 

varhaislapsuuden? Toteutuvatko varhaiskasvatuksen tavoitteet kotihoidossa? 

Onko lapsen kouluvalmiutta ja koulunkäyntiä ajatellen merkitystä sillä onko 

lapsi päivähoidossa kodin ulkopuolella vai kotihoidossa? 

 Päivähoidosta on runsaasti tutkimuksia (mm. Karila, Kosonen & Jär-

venkallas 2017; Ahonen 2015; Virkki 2015; Kettukangas 2017.) Päivähoito on 

suunnitelmallista, henkilökunta on koulutettua ja sillä on hyvä tukiverkko taka-

naan. Tutkimukset kohdistuvat sekä päivähoidon kehitykseen, nykytilanteeseen 
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että tulevaisuuden näkymiin ja tavoitteisiin. Lasten kotihoitoa sen sijaan on tut-

kittu Suomessa hyvin vähän. Millaista hoivaa saavat lapset, jotka ovat kotihoi-

dossa? Kuinka suuri merkitys lapsen hoitopaikalla on hänen kehityksensä kan-

nalta? Onko hoitopaikalla vaikutuksia lapsen valmiuksiin koulun aloittamisen 

suhteen? 

 Hiilamo, Merikukka ja Haataja (2018) ovat tutkimuksessaan selvittä-

neet lasten päivähoidon ja kotihoidon vaikutusta yksilön myöhempään koulu-

menestykseen sekä peruskoulussa että jatko-opinnoissa. Samaa aihetta ovat tut-

kineet myös Karhula, Erola ja Kilpi-Jakonen (2016) sekä Kosonen ja Huttunen 

(2018). Hiilamon ym. tutkimuksen tulosten mukaan päivähoidossa olleet lapset 

menestyivät peruskoulun päättötodistuksia verrattaessa hieman paremmin kuin 

kotihoidossa olleet lapset. Sen sijaan jatko-opinnoissa eroja ei ollut havaittavissa. 

Samansuuntaisia tuloksia saivat tutkimuksessaan myös Karhula ym. Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena on edellisistä poiketen selvittää esikouluopettajien ko-

kemusten kautta sitä, onko lapsen hoitopaikalla vaikutuksia lasten kouluvalmiu-

den kehittymiseen päivähoidon, esikoulun ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Mi-

ten lapsen hoitopaikka vaikuttaa koulutaipaleen alkumetreillä?  

 Hieman yli kymmenen vuotta sitten tein kandidaatin tutkimuksen 

samaan aiheeseen liittyen. Kiinnostuin aiheesta silloin, koska se liittyi läheisesti 

omaan elämäntilanteeseeni. Olin pohtinut paljon sitä, jääkö kotihoidossa ennen 

kouluikää ollut lapsi paitsi jostakin, mitä päivähoito kykenee tarjoamaan ja millä 

voisi olla merkitystä kouluvalmiustaitojen kehittymisessä. Kandidaatin tutki-

muksessa tein kyselyn sekä esikoulun että ensimmäisen luokan opettajille. Tut-

kimuksen tulokset viittasivat siihen, että mahdollisesti havaitut erot tasoittuvat 

esikouluvuoden aikana ja hoitopaikan vaikutusta ensimmäisen luokan alkaessa 

ei enää ole havaittavissa. (Katajalaakso 2006.) Tästä syystä valitsin tämän tutki-

muksen tutkimuskohteeksi esikouluopettajat ja heidän kokemuksensa lapsen 

hoitopaikan vaikutuksista kouluvalmiuteen. 
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2 VARHAISKASVATUS KOULUVALMIUDEN RA-

KENTAJANA 

2.1 Varhaiskasvatuksen määrittelyä 

Jo 1800-luvun Suomessa on pienten lasten kasvatusta ja opetusta järjestetty ko-

tien ulkopuolella. Varhaiskasvatus-käsitteen synty sijoittuu kuitenkin vasta 

1970-luvun alkuun. Varhaiskasvatus-käsite vakiinnutti nopeasti asemansa erito-

ten yliopistojen väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen myötä. Kasvatus-

tieteen piirissä sen omaksuminen kuitenkin huomattavasti hitaampaa. (Kinos & 

Palonen 2012, 229.) Varhaiskasvatuksen määritelmät ovat vaihdelleet eri aikoina. 

Laajan määritelmän mukaan varhaiskasvatus käsittää kaiken sen yhteiskunnal-

lisen toiminnan, jonka tavoitteena on vaikuttaa lasten kasvuolosuhteisiin ja edis-

tää lapsen mahdollisimman suotuisaa kehitystä. Näin määritellen varhaiskasva-

tus voidaan jakaa tavoitteelliseen kasvatukseen, kasvatuksellisia seurauksia ai-

heuttavaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä kasvatuksellisiin tukitoimiin. 

Laajan määritelmän mukaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt koostuvat 

kaikista niistä paikoista, joissa tapahtuu kasvatuksellista vuorovaikutusta aikuis-

ten ja lasten välillä. (Karila, Kinos & Virtanen 2001, 13.) Kasvatus on siis kahden 

tahon, kasvattajan ja kasvatettavan, välistä vuorovaikutusta, jossa kasvattajana 

voidaan yksittäisen henkilön sijaan pitää myös jotain laajempaa tahoa, kuten päi-

vähoitoa (Huttunen, 1997, 45). Varhaiskasvatus voidaan määritellä myös vuoro-

vaikutusprosessiksi, jossa lapsi kasvaa ja kehittyy aktiivisena toimijana. Kasvu ja 

kehitys tapahtuu elämyksellisessä, kokemuksellisessa ja omaehtoisessa vuoro-

vaikutuksessa vertaisryhmäkontaktien sekä aikuisten tavoitteellisen ohjauksen 

kautta. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 3.) 

 Tieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna varhaiskasvatus on melko 

uusi käsite. Vasta vuonna 1995, jolloin lastentarhanopettajakoulutus siirtyi Suo-

messa varhaiskasvatusyksiköiksi yliopistojen yhteyteen, voidaan varhaiskasva-

tuksen sanoa konkreettisesti liittyneen tiedeyhteisöön. (mm. Kinos, Karila & Pa-

lonen, 2010, 230.) Näin varhaiskasvatuksen käsite on vielä vakiintumaton, laaja 
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ja kompleksinen (Virkki 2015, 34). Sen voi katsoa kuitenkin koostuvan tieteelli-

sestä tiedosta liittyen lapsuuden erityisluonteeseen sekä lapsen oppimiseen, kas-

vuun ja kehitykseen. Siihen liitetään myös ymmärrys lapsen kasvun ja kehityk-

sen kontekstuaalisuudesta ja suhteesta ympäristöön. (Välimäki 1999, 25.) Sekä 

Valtioneuvoston varhaiskasvatusta koskeva linjaus (2002, 9.) että Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet (2016) asettavat yhteiskunnallisen varhaiskasvatuk-

sen perustaksi kasvatustieteelliseen tietoon ja tutkimukseen perustuvan koko-

naisvaltaisen näkemyksen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Lähes-

tymistapa käytännön työhön on siis hyvin monitieteellinen (Virkki 2015, 20, 34). 

Härkönen (2009) korostaa varhaiskasvatukseen liittyvien lähitieteiden merki-

tystä sen käsitteen muodostumisessa. Hänen mukaansa varhaiskasvatusta tulee 

kehittää itsenäisenä tieteenalana mutta sen on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua 

lähitieteiden kuten kasvatustieteen kanssa. (Härkönen 2009, 77–86.) 

 Kuten jo edellä tuli esille, Härkösen (2003a ja 2003b) tutkimusten 

mukaan varhaiskasvatuskäsitteeseen liittyy keskeisesti käytännön toiminta. Täl-

löin varhaiskasvatuksella tarkoitetaan aikuisten ja lasten käytännöllistä kasva-

tuksellista toimintaa ja työskentelyä. Se sisältää varhaiskasvatustyön, kasvatuk-

sellisen vuorovaikutuksen lapsen ja aikuisen välillä, läsnäolon, toiminnallisuu-

den ja osallisuuden. Härkönen liittää varhaiskasvatuskäsitteen määrittelyyn 

myös varhaiskasvatusajattelun. Varhaiskasvatusajattelulla tarkoitetaan varhais-

kasvatukseen liittyviä käsityksiä ja merkityksenantoja. Käsitykset ovat omaksut-

tuja tietoja tai mielikuvia, joihin merkityksen anto liittyy. Merkitykset sisältävät 

aina tulkintaa.  

 Suomessa varhaiskasvatus ja sen suunnittelu perustuu varhaiskas-

vatuslakiin (Varhaiskasvatuslaki 1973/36). Varhaiskasvatukseen on oikeutettu 

jokainen lapsi, joka ei ole vielä kouluvelvollisuuden piirissä sekä myös tätä van-

hempi lapsi, mikäli olosuhteet niin edellyttävät. Esiopetus on osa varhaiskasva-

tusta mutta sitä määrittelee perusopetuslaki (Perusopetuslaki 1998/628). Lasten 

kasvatus on ensisijaisesti huoltajien vastuulla ja varhaiskasvatuksen tehtävänä 

on tukea ja täydentää tätä kasvatustehtävää. Varhaiskasvatus on osa suomalaista 

koulutusjärjestelmää ja tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle yhdenvertaiset 
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edellytykset kasvaa, kehittyä ja oppia. Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, 

jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat pedagogiikkaa painottavan kokonai-

suuden. Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu lapsen etuun, hyvinvointiin, 

huolenpitoon ja suojeluun. Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen, yhdenver-

tainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen syrjintäkielto ovat myös arvomaail-

man keskiössä. Tavoitteena on tarjota lapselle hyvä ja onnellinen lapsuus. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8–11, 14–16.) Tässä tutkimuksessa 

varhaiskasvatus käsittää kaiken sen kasvatukseen tähtäävän toiminnan, mitä 

Suomessa toteutetaan ennen oppivelvollisuuden alkamista. Se käsittää kaiken 

kunnallisen ja yksityisen päivähoidon ja lasten kotihoidon sekä kaiken lapsen ja 

aikuisen välisen tavoitteellisen vuorovaikutuksen kaikissa sen muodoissaan. 

2.2 Lasten päivähoidon toteutuminen Suomessa 

Päivähoidon kehittyminen Suomessa nivoutuu tiiviisti yhteiskunnan murrok-

seen, teollistumiseen ja kansakoulujärjestelmän syntyyn. Alkunsa päivähoitojär-

jestelmä sai sotien jälkeen yhteiskunnan jälleenrakentamisen aikoihin. Suomen 

elinkeinorakenteen murros oli voimakasta ja kaupungistuminen kiivasta. Tämä 

muutos sisälsi myös naisten työn siirtymisen kodeista yhä enemmän kotien ul-

kopuolelle. Vuonna 1973 tuli voimaan laki lasten päivähoidosta. Tämä laki vel-

voitti kuntia tarjoamaan päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville, mikä yli kaksin-

kertaisti päivähoitopaikkojen määrän muutamassa vuodessa. Päivähoitojärjes-

telmän synnyn taustalla vaikuttivat vahvasti työvoima- ja sosiaalipolitiikka 

mutta osaltaan ideologia oli myös lastensuojelullinen. (Alila ym. 2014, 8–9.) Tä-

män päivän Suomessa alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus kun-

nan järjestämään päivähoitoon vanhempainvapaan jälkeen. Mikäli vanhemmat 

eivät ole työssä tai opiskele kokopäiväisesti, oikeus on rajattu 20 tuntiin viikossa. 

Tämä laki tuli voimaan elokuussa 2016. Kunnilla on kuitenkin lain suoma mah-

dollisuus olla rajaamatta tätä oikeutta. Varhaiskasvatus toteutuu käytännössä 
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kunnan tarjoamassa päiväkoti- tai perhepäivähoidossa, kunnan myöntämän pal-

velusetelin avulla tai Kelan yksityisen hoidon tuella. (Varhaiskasvatuslaki 

1973/36.) 

 Vuonna 2016 Suomessa oli 243 946 lasta varhaiskasvatuksen piirissä, 

mikä on 68% maan 1-6-vuotiaista lapsista. Alle yksivuotiaat lapset olivat pää-

sääntöisesti kotihoidossa. Päivähoidossa olleiden lasten osuus on kasvanut jat-

kuvasti. Vuonna 2016 55% päivähoidossa olleista lapsista oli kunnan kustanta-

massa kokopäiväisessä päiväkotihoidossa. Kaikkiaan kunnan kustantamassa 

päiväkotihoidossa oli 76% varhaiskasvatuksen piirissä olleista lapsista ja perhe-

päivähoidossa heitä oli 10%. Perhepäivähoidon osuus on ollut jo pitkään las-

kussa ja päivähoidossa olleiden lasten prosentuaalinen määrä väestön vastaa-

vasta ikäluokasta vaihteli suuresti. Yksivuotiaita lapsia päivähoidossa oli 28% 

ikäluokasta ja kaksivuotiaita 54%. (Säkkinen & Kuoppala 2017, 1–6.) 

 Palvelusetelin avulla lapsen päivähoito voidaan useissa kunnissa 

järjestää kunnan hyväksymissä hoitopaikoissa perheen valinnan mukaan. Palve-

luselin avulla päivähoito toteutettiin vuonna 2016 7,5% osalta kaikista päivähoi-

dossa olleista lapsista. Palvelusetelin käyttö on lisääntynyt 1,4 prosenttiyksikköä 

vuodesta 2015. Kelan yksityisen hoidon tuella toteutettiin 16 338 lapsen varhais-

kasvatus. Tukea voi anoa Kelalta, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. 

Kaikista varhaiskasvatuksessa olleista lapsista yksityisen hoidon tukea hyödyn-

nettiin 6,7% lapsista. Yksityisen hoidon tuen käyttö on ollut laskussa pitkään ja 

vuodesta 2015 se väheni 5,2%. Kunnallisen varhaiskasvatuksen, palvelusetelin 

tai Kelan yksityisen hoidon tuen sijaan alle 3-vuotiaalle voidaan hakea Kelalta 

myös kotihoidon tukea, joka pääsääntöisesti maksetaan vanhemmalle tai lapsen 

muulle huoltajalle. (Säkkinen & Kuoppala 2017, 1–6, 8–9.) 

 Varhaiskasvatuksen piirissä olleiden lasten määrissä on selkeitä alu-

eellisia eroja. Keski-Pohjanmaalla varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten 

osuus 1-6-vuotiaiden ikäluokasta 55%, kun Ahvenanmaalla sama luku on 80%. 

Näihin lukuihin sisältyy myös sekä palvelusetelin käyttö että Kelan yksityisen 

hoidon tuki. (Säkkinen & Kuoppala, 2017, 7.) Tämä tutkimus toteutettiin alueella, 
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jossa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus ikäluokasta oli vuonna 2016 

suhteellisen pieni verrattuna koko maan keskimääräiseen tilanteeseen.   

  

2.3 Suomessa tuetaan lasten kotihoitoa  

Päivähoidon ohella lapsen vanhemmilla on oikeus valita myös lasten kotihoidon 

tuki. Lasten kotihoidon tukea voidaan maksaa perheelle, jossa alle kolmevuoti-

asta lasta hoidetaan kotona kunnallisen tai yksityisen päivähoidon sijaan. Oikeus 

tukeen alkaa vanhempainpäivärahakauden päätyttyä, kun lapsi on noin yhdek-

sän kuukauden ikäinen. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitoli-

sästä, jota perheen on mahdollista hakea, mikäli perheen tulot eivät ylitä asetet-

tuja tulorajoja. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon 

tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea. Tuki mak-

setaan vanhemmalle tai muulle huoltajalle. Vanhempien lisäksi hoitajan voi toi-

mia joku muu hoitaja, kuten isovanhempi tai muu sukulainen. Kotihoidontuen 

lisäksi joissakin kunnissa on mahdollista saada kuntalisää, jonka määrä ja myön-

tämisperusteet vaihtelevat kuntakohtaisesti. (Laki lasten kotihoidontuen ja yksi-

tyisen hoidon tuesta 2016/109; Kansaneläkelaitos 2018.) Suomessa suurin osa ko-

tihoidontuen saajista on naisia. Vuonna 2017 93 900 naista sai kotihoidontukea, 

kun miehistä sitä sai vain 7 200 miestä. Näin ollen vain 7,2% lasten kotihoidon-

tuen saajista oli miehiä. Miesten osuus on tosin ollut viimeisten vuosien aikana 

nousussa. Kokonaisuudessaan lasten kotihoidontukea saaneiden määrä on las-

kenut. (Kansaneläkelaitos 2018.) Kuitenkin lähes 90% perheistä saa kotihoidon-

tukea vähintään muutaman kuukauden ajan vanhempainrahakauden jälkeen. 

Keskimäärin kotihoidontukea saadaan 14 kuukauden ajan. (Salmi & Närvi 2017, 

18, 67).  

 Lasten kotihoidon tuki on subjektiivisen päivähoito-oikeuden ohella 

etuus, jolla pyritään turvaamaan lapsen hyvinvointi, tukemaan perheen talou-

dellista toimeentuloa sekä vahvistamaan vanhempien työsuhdeturvaa (Salmi & 

Närvi 2017, 229). Ennen subjektiivisen päivähoito-oikeuden osa-aikaistamista 
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yhteiskunta on kotihoidontuen avulla pyrkinyt tarjoamaan valinnanvapauden 

erilaisten hoitomuotojen välillä. Mahdolliset kotihoidontuen uudet rajoitukset 

(Säkkinen & Kuoppala 2017) muuttaisivat tätä tilannetta merkittävästi. Kotihoi-

dontuki on osaltaan tukenut lapsen hoidon järjestämistä erityisesti äitien valin-

tana. Sekä yhteiskunnallinen poliittinen keskustelu että vanhempien mielipiteet 

tuovat esiin tarpeen siitä, että isien osuus tukien käyttäjinä haluttaisiin kasvavan. 

Tämä on myös yksi perhevapaiden uudistamistavoitteiden lähtökohdista. Per-

heen hoitomuodon valintaan vaikuttavat kuitenkin monet perhekohtaiset ehdot 

ja olosuhteet. Ei myöskään voida suoraan sanoa, mikä yksiselitteisesti vaikuttaa 

vanhempien valintoihin lasten kotihoidon ja päivähoidon välillä. (Salmi & Närvi 

2017, Hietamäki ym. 2017.) 

 Kotihoidontuen voidaan nähdä tukevan lapsen ensisijaisen hoitajan 

(useimmiten äiti) ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta kannustamalla vanhempia 

hoitamaan lasta kotona. Näin vanhemman ja lapsen kiintymyssuhde vahvistuu, 

kun lapsen ei tarvitse erota ensisijaisesta hoitajastaan. Keltinkangas-Järvisen mu-

kaan tämä on erityisen tärkeää lapsen ollessa 8-10 kuukauden ikäinen, sillä ky-

seinen ikä on erityisen kriittinen kiintymyssuhteen näkökulmasta, koska lapsi ei 

kykene tuolloin käsittelemään pitkää eroa ensisijaisesta hoitajastaan. (Keltinkan-

gas-Järvinen 2012.) Toisaalta monet tutkimustulokset tukevat varhaiskasvatuk-

sen myönteistä vaikutusta lapsen kehitykseen (mm. Melhuis ym. 2015). Varhais-

kasvatuksen kautta lapsille voidaan tarjota tasavertaiset mahdollisuudet kehit-

tyä. Erityisen tärkeänä se on nähty heikomman sosioekonomisen taustan omaa-

vien lasten kohdalla. (mm. Felfe & Lalive 2014, Melhuis ym. 2015, Sipilä & Öster-

backa 2013.) Lasten kotihoidon laatua koskevaa tutkimusta on hyvin vähän tut-

kimuksen painopisteen ollessa yksilöön liittyvien näkökulmien sijasta yhteis-

kunnallisissa painopisteissä kuten työllisyydessä. 
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3 VALMISTAUTUMINEN KOULUN ALOITUK-

SEEN 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma osana päiväkodin arkea  

Varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen on ollut päiväkotien arkea jo pitkään, 

mutta elokuussa 2015 voimaan astunut uusi varhaiskasvatuslaki on tuonut sii-

hen muutoksia. Aikaisemmin sosiaalihuoltolaki ja Varhaiskasvatuksen perusteet 

ovat velvoittaneet päivähoidon järjestäjää varhaiskasvatussuunnitelman laatimi-

seen (Alasuutari & Alasuutari 2011, 37). Ohjeet niiden laatimiseen ovat kuitenkin 

olleet epätarkat, mikä on johtanut monenkirjavuuteen kuntien laatiessa omia ver-

sioitaan varhaiskasvatussuunnitelmasta (Alasuutari & Karila 2009, 71-73).  

Elokuussa 2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain mukaan jokaiselle päivä-

hoidossa olevalle lapselle tulee laatia varhaiskasvatussuunnitelma. Se on otettu 

käyttöön elokuusta 2017 alkaen ja se laaditaan aina yhteistyössä päivähoidon am-

mattilaisten, lapsen ja lapsen huoltajien kesken. Siihen kirjataan yhdessä asetetut 

tavoitteet lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tulee seurata 

ja se tulee tarkistaa vähintään vuosittain mutta aina kuitenkin lapsen tarpeiden 

mukaan.  (Varhaiskasvatuslaki 1973/36) 

 Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan paikallisesti Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lain mukaan varhaiskasvatuksessa tu-

lee korostaa pedagogiikan merkitystä. Varhaiskasvatuksen tulee edistää lapsen 

suotuisaa kehitystä sen kaikilla osa-alueilla sekä tukea oppimisen edellytyksiä. 

Tavoitteena on myös tunnistaa mahdollinen tuen tarve ja tarjota yksilöllisiä ja 

monialaisia tukimuotoja lapsen tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa toimi-

taan yhdessä lapsen ja lapsen huoltajien kanssa lapsen kehityksen ja hyvinvoin-

nin vahvistamiseksi ja vanhempien kasvatustyön tukemiseksi. (Varhaiskasvatus-

laki 1973/36; VASU2017.) 
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 Varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevaa tutkimusta on vielä melko 

vähän. Kekkonen (2009, 164) on tarkastellut varhaiskasvatussuunnitelmaa van-

hempien näkemysten kautta. Vanhemmat ovat olleet tutkimuksen pohjana ole-

vassa Vaikuta vanhempi -kyselyssä tyytymättömiä mm. kasvatuskeskustelujen 

määrään sekä lapsen kasvatusta koskevan kommunikoinnin yksisuuntaisuuteen. 

Heiskanen (2017) tuo esiin varhaiskasvatussuunnitelman merkityksen pedago-

gisena työkaluna. Suunnitelmat, tavoitteet, menetelmät, tukimuodot ja sopimuk-

set muodostavat varhaiskasvatussuunnitelma keskeisen sisällön. Varhaiskasva-

tussuunnitelman tulee Heiskasen mukaan keskittyä lapsen sijasta toiminnan ku-

vaamiseen ja sekä sen laatimisessa että toteutuksessa tärkeää on varhaiskasva-

tushenkilöstön, lapsen sekä lapsen huoltajien välinen yhteistyö. Varhaiskasva-

tussuunnitelman lähtökohdaksi asetetaan lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon 

kohteet. Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi tulee toteuttaa vähintään kerran 

vuodessa ja arvioinnin keskiössä on toiminta. Heiskanen korostaa myös varhais-

kasvatussuunnitelman jatkuvuutta vuodesta toiseen, esikouluun ja esikoulusta 

perusopetukseen saakka. 

3.2 Kouluvalmiuden määrittelyä 

Kouluvalmiuden määrittely on monitahoista ja se on sidoksissa aina vallalla ole-

vaan kulttuuriin ja aikakauteen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kouluval-

miutta erityisesti suhteessa suomalaiseen koulujärjestelmään sekä päivähoidon, 

esikoulun ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Lapsen valmiutta aloittaa koulun-

käynti ryhdyttiin tutkimaan Saksassa 1900-luvun alkupuolella. Koulukypsyys-

testien avulla seulottiin oppilaat, joiden koulunaloitusta lykättiin vuodella. Suo-

messa asiaan herättiin hieman myöhemmin. Tuolloin lapsen koulukypsyys näh-

tiin synnynnäisinä ominaisuuksina, joihin ei katsottu ulkoapäin voivan vaikut-

taa. Jokaisen lapsen nähtiin kehittyvän omaa tahtiaan. (Oinonen 1969, 27-29.) 

Kouluvalmiuskäsitettä on käytetty pitkään rinnakkain koulukypsyyskäsitteen 

kanssa. Pääsääntöisesti muutos koulukypsyyskäsitteestä kouluvalmiuskäsit-
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teeksi tapahtui 1970-luvun aikoihin. Mm. Oinonen (1969, 22−24) puhui kouluval-

miuskäsitteestä ja suositteli koulukypsyyskäsitteestä luopumista. Vaikka käsit-

teen nimi on muuttunut, ei sen sisällöllisessä merkityksessä ole juurikaan tapah-

tunut muutoksia. Edelleen käsitteellä tarkoitetaan pääasiassa lapsen valmiuksia 

oppia. (Linnilä 2006, 15, 98.) 

 Jo pitkään on ollut käytössä määritelmä, jonka mukaan kouluval-

mius on yksilön kehityksen eri osa-alueiden summa (Linnilä 2006, 31, 38). Se si-

sältää yksilön kognitiivisen, motorisen, fyysisen ja sosiaalisen kyvykkyyden sekä 

oman toiminnan ohjauksen (Ahonen, Lamminmäki, Närhi & Räsänen 1995, 170). 

Kognitiivinen kyvykkyys on laaja osa-alue, joka sisältää kaikki ymmärtämiseen 

ja käsittämiseen liittyvät tekijät sisältäen havaitsemisen, kielen, ajattelun ja muis-

tin kehittymisen. (Linnilä 2006, 46.) Kouluvalmiuden kannalta myös motorinen 

kyvykkyys on tärkeä. Motorinen kyvykkyys liittyy sekä lapsen sisäisiin että ym-

päristöön liittyviin toimintoihin. Kouluvalmiuksia tarkasteltaessa motorisista 

taidoista erityisesti hienomotoriset taidot nousevat keskeiseen rooliin. (Linnilä 

2006, 51-52.) Fyysisellä kyvykkyydellä tarkoitetaan lapsen riittävää fyysistä ke-

hittyneisyyttä jaksaakseen ja kyetäkseen aiempaa itsenäisempään toimintaan 

(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2008, 72). Sosiaali-

nen kyvykkyys puolestaan mahdollistaa henkilökohtaisten ja ympäristössä ole-

vien resurssien hyödyntämisen henkilökohtaisten ja sosiaalisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Poikkeus 1995, 126). Siihen liittyy keskeisesti myös lapsen käsi-

tys itsestään ja kyvyistään (Linnilä 2006, 38-39.) Kaikki tämä on tiiviisti sidoksissa 

tarkkaavaisuuteen ja motivaatioon (mm. Linnilä 2006). Motivaation merkitys op-

pimisessa onkin keskeistä ja se näkyy myös oppimisen tutkimuksessa viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Kouluvalmiuden näkökulmasta motivaatio on keskei-

sessä roolissa. (Linnilä 2006, 47-48.) 

 Näiden tekijöiden lisäksi Helinin (2000) mukaan kouluvalmius on 

myös kokonaisvaltainen valmius, joka mahdollistaa sen, että lapsi on valmis tu-

lemaan kouluun, osallistumaan opetukseen ja oppimaan. Lapsi, jonka kouluval-

mius on kehittynyt, kykenee jakamaan aikuisen huomion muiden lasten kanssa. 

Hän kykenee työskentelemään tavoitteellisesti ja ponnistelemaan tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Kouluvalmis lapsi kykenee tekemään myös asioita, jotka eivät 

ole hänelle mieluisia. (Helin 2000, 14). Kouluvalmius sisältää myös kyvyn vas-

taanottaa ja käsitellä tietoa. Liikasen (1984, 12-13) mukaan lapsen tiedon vastaan-

otto- ja käsittelykyky kehittyy määrättyjen vaiheiden kautta. Aluksi lapsen tie-

don vastaanotto ja sen käsittely liittyy voimakkaasti motoriikkaan ja motoriseen 

kehitykseen. Seuraavassa vaiheessa motoriikkaan liittyy havainnointi, joka ke-

hittyessään alkaa ohjata motorisia toimintoja. Tästä kehitys jatkuu siihen, että 

lapsi kykenee havainnoimaan myös ilman motorista toimintaa, jolloin lapsi ky-

kenee mm. kuulo- ja näköaistinsa avulla havainnoida yksityiskohtia ja samanlai-

suuksia. Kehityksen tässä vaiheessa lapsi ymmärtää kuulemaansa ja kykenee 

muistamaan ohjeet ja toimimaan niiden mukaan. Tämä kehitys on jokaisella lap-

sella yksilöllinen ja se tulee huomioida lapsen kouluvalmiutta tarkastellessa.  

 Pitkään näkemys oli, että lapsen tulee olla valmis koulua varten, ei 

koulun lasta varten. Kuitenkin jo 60-luvulla heräsi kysymyksiä siitä, voisiko 

koulu mukautua vastaanottamaan erilaisia oppijoita (Oinonen 1969, 69). Tästä 

huolimatta vasta 1980-luvulla peruskoululain myötä kysymykset alkoivat herät-

tää laajempaa keskustelua. Sosiaalisten taitojen merkitys kouluvalmiudessa tun-

nustettiin ja keskustelu koulun valmiudesta ottaa vastaan jokainen oppilas hänen 

kyvyistään riippumatta voimistui. (Lyytinen 1994, 88.) Jokaisen oppilaan oikeus 

esikouluun toi mahdolliseksi laadukkaan kouluvalmiuksien kehittämisen esi-

opetusvuoden aikana (Ahonen ym. 1995, 170-171). 

 2000-luvulla keskustelu onkin lähes kokonaan siirtynyt siihen, miten 

koulu olisi mahdollisimman valmis ottamaan vastaan jokaisen oppivelvollisuus-

ikäisen oppilaan ja tarjoamaan hänelle yksilöllistä, juuri hänen tarpeidensa mu-

kaista opetusta ja kasvatusta. Linnilä (2011) tuo esiin kolme osa-aluetta, joiden 

kautta koulu voi valmistautua ottamaan vastaan jokaisen oppilaan: opettajien 

ammattitaidon, lapsen kuunteleminen ja kunnioittaminen sekä yhteistyö van-

hempien kanssa. Näistä Linnilä korostaa erityisesti lapsen ääntä, joka tulee esiin 

mm. huomioimalla lapsen kehitystaso sekä se, että lapsen tehtävä ei ole miettiä 

soveltuvuuttaan kouluun. Hänelle tulee tarjota aito mahdollisuus iloita koulun 
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alkamisesta ilman ympäristön asettamia ylimääräisiä paineita ja odotuksia. Lin-

nilä pitää tärkeänä myös vanhempien ja koulun välistä tasa-arvoista kasvatus-

kumppanuutta, jossa sekä koulu että vanhemmat nähdään asiantuntijoina lasta 

koskevissa asioissa. (Linnilä 2011, 36, 81, 96.) 

3.3 Esikoulun tehtävästä 

Suomessa esiopetuksella tarkoitetaan käytännössä kuusivuotiaille tarkoitettua 

maksutonta opetusta. Sen tavoitteena on tukea lasten kasvua ja kehittää heidän 

oppimisedellytyksiään yhteistyössä kotien kanssa. Tavoitteena on myös positii-

visten oppimiskokemusten ja leikin kautta vahvistaa lapsen myönteisen minäku-

van ja itsetunnon rakentumista sekä tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

Kunnat vastaavat esiopetuksen järjestämisestä. (Perusopetuslaki 1998/628.) 

Lasten tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai sitä vastaavaan ja esi-

opetukseen tavoitteet täyttävään toimintaan ennen oppivelvollisuuden alka-

mista. Tämän velvoitteen toteutumisesta vastaa oppilaan huoltaja. (Perusopetus-

laki 1998/628.) Suomen ensimmäiset esikoulukokeilut toteutettiin 1960-luvulta 

alkaen joko sosiaalitoimen tai koulutoimen alaisuudessa. Tavoitteena oli poistaa 

koulutuksen eriarvoisuutta. Toisena tavoitteena oli siirtää nuorempien ikäluok-

kien toimintaa sosiaalitoimesta kouluhallinnon alaisuuteen. Tässä vaiheessa 

myös esikoulujen sisällöissä ryhdyttiin painottamaan aiempaa enemmän oppi-

mista.  (Kinos & Palonen 2012, 235-236.) 1970-luvulla tavoitteena oli saattaa 

kaikki kuusivuotiaat esiopetuksen piiriin ennen perusopetuksen alkamista 

(Niikko 2001, 12). Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut, mikä Virtasen mukaan 

(2009, 109) oli seurausta hallinnollispoliittisista, taloudellisista ja koulutuspoliit-

tisista haasteista. 

 Vuonna 1985 voimaan tulleessa perusopetuslaissa esiopetus määri-

teltiin käsittämään vain kuusivuotiaita lapsia, sen tuli olla vapaaehtoista ja järjes-

tetty joko päivähoidossa tai perusopetuksessa. (Virtanen 2009, 143-144.) Vuonna 

1996 laadittiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden tavoitteena oli 

olla yhteneväiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Siinä 
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määriteltiin esiopetuksen olevan osa sekä varhaiskasvatusta että esiopetusta. 

Siitä huolimatta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita tuli noudattaa vain 

koulun järjestämässä esiopetuksessa, päiväkodissa järjestettävää esiopetusta se 

ei velvoittanut. (Niikko 2001, 75-76.) Ensimmäinen velvoittava esiopetussuunni-

telma otettiin käyttöön 2002 ja se velvoitti kuntia järjestämään esiopetusta kai-

kille kuusivuotiaille. Samalla perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan ope-

tussuunnitelma laadittiin pedagogiseksi jatkumoksi esiopetussuunnitel-

malle.  (Kinos & Palonen 2012, 244.) 

 Vuonna 2014 perusopetuslakia muutettiin esiopetukseen osallistu-

misen osalta. Nyt esiopetus muuttui velvoittavaksi siten, että jokainen lapsi vel-

voitetaan perusopetusta edeltävänä vuonna osallistumaan esiopetukseen tai 

muuhun vastaavaan toimintaan, mikä täyttää esiopetuksen opetussuunnitelman 

tavoitteet. Tämän velvoitteen toteutumisesta vastaa oppilaan huoltaja. (Perus-

opetuslaki 1998/628.) Tämän lakimuutoksen tavoitteena on turvata lasten oikeus 

oppimiseen ja oppimisvalmiuksien kehittämiseen ennen siirtymistä perusope-

tukseen. Näin pystytään myös paremmin ennalta ehkäisemään myöhempiä op-

pimisvaikeuksia, kun mahdolliset tuen tarpeet voidaan havaita ja niihin voidaan 

puuttua jo esiopetusvuoden aikana. (Opetushallitus 2015.) 

 

3.4 Esikouluvuosi kouluvalmiustaitojen näkökulmasta 

Kuten jo aikaisemmin tuli esille, aikaisempi proseminaatutkielmani tuloksista 

nousi esikouluvuoden merkitys kouluvalmiudessa esiintyvien erojen tasaajana 

(Katajalaakso 2006). Esikouluvuosi nähdäänkin usein tärkeänä kouluun valmis-

tautumisen näkökulmasta (mm. Rimm-Kaufman & Pianta 2000, Karikoski 2008). 

Esikoulussa valmistaudutaan koulun aloittamiseen ja harjoitellaan taitoja, joita 

koulussa tarvitaan. Esikoulussa painopiste on tiedon sijaan taitojen harjaantumi-

sessa. Tieto tarjotaan esikoulussa koulua useammin integroituina kokonaisuuk-

sina, joissa eri aiheet ja oppiaineet yhdistetään erilaisiksi projekteiksi ja tee-

moiksi. Opetus koostuu eheytetyistä kokonaisuuksista ja oppimisprosesseista, 
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joiden aiheet nousevat lasten elinpiiristä ja laajentavat heidän maailmanku-

vaansa. Tavoitteena on edistää lasten oppimisvalmiuksia ja taitoja monipuoli-

sesti. Tärkeinä nähdään mm. kyky kuunnella, ottaa vastaan ohjeita ja toimia nii-

den mukaan, ymmärtää suuremmalle ryhmälle annetut viestit, toimia osana ryh-

mää ja olla myös omatoiminen. (Karikoski 2008, 40; Kinos & Palonen 2013, 26-

29.) Myös nyt käytössä olevan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteena 

on aikaisempaa enemmän tarjota opetus oppiainerajat ylittävinä kokonaisvaltai-

sina oppimiskokonaisuuksina (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014).  

 Karikosken (2008, 89) mukaan esikouluvuoteen liitetään laajempi, 

kokonaisvaltainen lapsikäsitys, joka sisältää sekä kasvun, kehityksen ja oppimi-

sen tarpeet että lapsen henkilökohtaisen kehitysvaiheen. Esikouluvuoteen liittyy 

erityisen vahvasti sosiaalinen kasvu ja kehitys. Tärkeää on oppia toimimaan ryh-

mässä ja yhdessä toisten kanssa. Toisaalta esikouluvuosi asettaa lapselle jo uu-

denlaisia odotuksia, jotka liittyvät vahvasti kouluvalmiuteen liittyviin taitoihin. 

Lapsen odotetaan esikouluvuoden aikana saavuttavan tietyt motoristen, kogni-

tiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen tasot (mm. Linnilä 2006). Kinos 

ja Palonen (2013, 26.) asettavat esikouluvuoden tärkeimmäksi tavoitteeksi lapsen 

persoonallisuuden kehityksen tukemisen. Nämä taidot ja niiden kehitys tukevat 

lapsen kouluvalmiutta ja siirtymää esikoulusta alkuopetukseen.  

 Esikouluvuosi koostuu monipuolisista oppimisympäristöistä, jotka 

tukevat lapsen oppimista, kasvua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppi-

misympäristöt tarjoavat toiminnallisia työtapoja, jotka tukevat leikkiä ja luovia 

ratkaisuja monin eri tavoin. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten ak-

tiivisuutta, terveen itsetunnon muodostumista, sosiaalisten taitojen kehittymistä 

ja itsenäisten sekä yhteisöllisten oppimistaitojen rakentumista. Rauha, kiireettö-

myys ja turvallisuus ovat esikouluvuoden aikana tärkeitä. Esikouluvuoden ai-

kana huomioidaan myös oppilaiden yksilölliset tarpeet ja pyritään havaitsemaan 

mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeet ja reagoidaan niihin. (Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2014.) 
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 Esikouluvuosi voidaan nähdä varhaiskasvatusta ja alkuopetusta yh-

distävänä siltana. Sen aikana erityistä huomiota tulisi kiinnittää lapsen kehitys-

tarpeisiin. Jokainen esikouluikäinen lapsi tarvitsee tukea esikoulun ja alkuope-

tuksen nivelvaiheessa ja sen tulisi olla mahdollista kaikissa olosuhteissa. Tuen 

muoto ja määrä on aina sidoksissa vallitseviin olosuhteisiin; aikaan, kulttuuriin, 

yhteisöön ja yksilöön. (Linnilä & Pihlaja 2002, 238-240.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

4.1 Tutkimuksen tehtävä 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisia kokemuksia esikoulun opettajilla 

on lapsen hoitopaikan vaikutuksista lasten kouluvalmiuteen verrattaessa päivä-

hoidossa ja kotihoidossa olleita lapsia. Voivatko esikouluopettajien kokemukset 

heijastaa eroavaisuuksia päivähoidossa olleiden lasten ja kotihoidossa olleiden 

lasten välillä? Tutkimuksen tarkoituksena on saada kosketuspintaa tutkimusai-

heeseen esikouluopettajien kirjoittamien tarinoiden kautta. Esikouluopettajien 

kokemukset valikoituivat tutkimuskohteeksi, koska he ovat työssään päivittäin 

tekemisissä kouluvalmiuteen liittyvien asioiden kanssa. Tavoitteena on selvittää 

miten esikoulun opettajat kokevat lapsen esikoulua edeltävän hoitopaikan mer-

kityksen lapsen kouluvalmiutta tarkasteltaessa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Metodologiset valinnat 

Tutkimus on fenomenologis-hermeneuttinen, jossa keskeisiä käsitteitä ovat ih-

miskäsitys sekä tiedonkäsitys. Keskeistä on se, millainen ihminen on tutkimus-

kohteena, miten tästä tutkimuskohteesta saadaan tietoa ja millaista tuo tieto on 

luonteeltaan. Tutkimuksen keskiössä on kokemuksen, merkityksen ja yhteisölli-

syyden käsitteet. Myös ymmärtäminen ja tulkinta on tärkeää. (Laine 2007, 28.) 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus muotoutuu aina kulloisessakin tilan-

teessa tutkijan, tutkittavan ja tutkimusaiheen erityislaatuisuuden mukaan. Tut-

kijan tulee aina tavoitella niitä merkityksiä, joita on yksilön kokemusten taustalla. 

Nämä merkitykset pitäisi pystyä tavoittamaan mahdollisimman autenttisina. 

Tutkijan tulee kuitenkin tiedostaa, että hän ei missään tutkimuksen vaiheessa ky-

kene irrottautumaan täysin omasta subjektiivista perspektiivistään. Tästä syystä 

tutkimuksen aikana tutkijan tulee olla kriittinen ja reflektiivinen omaa tulkin-

taansa kohtaan. Tutkijassa välittömästi heräävä spontaani tulkinta on vasta läh-

tökohta, johon tulkinta ja ajattelu perustuu. Spontaani ymmärrys tulee aina ky-

seenalaistaa ja tutkijan tulee pyrkiä irrottautumaan omista ennakkoluuloistaan ja 

tavoistaan ymmärtää maailmaa. Vain niin tutkimuksella voidaan saavuttaa 

yleistä pätevyyttä.  (Laine 2007, 33-34.) 

 Fenomenologian tavoitteena ei ole tavoitella kokemuksesta irrallista 

objektiivista totuutta vaan yksilön henkilökohtaisen kokemuksen subjektiivista 

prosessia. Näin tämän tutkimuksen tavoitteena on myös päästä mahdollisimman 

lähelle tutkittavien autenttista kokemusta. Kokemusta ei tule sekoittaa asentei-

siin tai mielipiteisiin vaan kokemuksessa ja sen merkityksissä välittyy yksilön 

tapa ajatella, nähdä ja ymmärtää (Pramling Samuelsson, Johansson, Davidsson 

& Fors 2000). Tämän kokemuksen pyrin tavoittamaan niin autenttisena kuin 

mahdollista. Koska tutkijana en kuitenkaan kykene mitenkään täysin irrottautu-

maan omasta subjektiivisesta perspektiivistäni (LIITE 1), tulee minun koko ajan 
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olla kriittinen omaa tulkintaani kohtaan. Koko tutkimusprosessin ajan pyrin ref-

lektoimaan omaa ymmärrystäni ja antamaan tilaa tutkimusaineistosta nouseville 

uusille ajatuksille ja kysymyksille. Tavoitteenani on hermeneuttisen ymmärryk-

sen mukaisesti löytää tutkimusaineistosta yksilöllisyyden kautta näkemystä sii-

hen, onko lapsen hoitopaikalla vaikutuksia kouluvalmiuden kehittymiseen. 

 Fenomenologisessa tutkimuksessa kysymysten herääminen, niihin 

vastausten etsiminen ja edelleen uusien kysymysten esiin nouseminen on kes-

keistä. Tätä ajatusta pidän ohjenuoranani koko prosessin ajan. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että tutkimukseni ei tule antamaan valmiita vastauksia tai objektiivista 

tietoa. Sen sijaan sen tarkoituksena on antaa uutta näkökulmaa ja uusia ajatuksia 

tutkittavasta aiheesta. Tavoitteena on löytää ymmärrys tutkittavaan ilmiöön liit-

tyen ja tämä uuden ymmärryksen tarkoituksena on puolestaan herättää jälleen 

uusia kysymyksiä ilmiöstä. Ilmiön ymmärtäminen sisältää ne merkityssuhteet, 

joita tutkimusaineistosta nousee ja uusi ymmärrys rakentuu näiden merkitysten 

varaan. Ja merkityssuhteet muodostuvat tutkijan, tutkittavien kokemusten sekä 

tutkimusaiheen vuorovaikutuksen kautta. Näiden merkityssuhteiden vuoropu-

helusta rakentuu uusi ymmärrys, uusi tapa nähdä maailmaa. 

 Laadullisessa tutkimuksessa keskeisenä lähtökohtana on nostaa 

esiin tutkittavien ääni ja heidän omat tulkintansa (Hakala 2001, 17). Fenomeno-

logian tavoitteena on ymmärtää yksilön kokemusta mahdollisimman puhtaana. 

Sekä avoin haastattelu että vapaamuotoisen tarinan kirjoittaminen tarjoavat tut-

kittavalle mahdollisuuden kuvata kokemustaan vapaasti ilman ulkopuolelta tu-

levia ylimääräisiä rajoitteita. Tutkija on ennen haastattelua tai tutkittavan kirjoit-

taman tarinan lukemista perehtynyt tutkimusaiheeseen ja tavoitteena on saada 

haastateltavalta tutkimuksen kannalta olennaista ja luotettavaa tietoa (Hirsjärvi 

& Hurme 2010, 43). 

 Tässä tutkimuksessa tutkittavan kirjoittama tarina heijastaa hänen 

yksilöllisiä kokemuksiaan tutkimusaiheesta ja minä tutkijana pyrin löytämään 

vastauksesta mahdollisimman oikean tulkinnan. Tieto tutkittavan kokemuksesta 

välittyy tutkijalle ainoastaan tutkittavan kirjoittaman tekstin kautta. Tutkittavan 
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tapa ilmaista sisältää merkityksiä, joita tutkija tulkitsee ymmärtämällä ja tulkit-

semalla ja tässä ollaan tekemisissä yhteisöllisen elämän perusilmiöiden kanssa 

(Laine 2007, 31). Tutkijalla on jo jonkinlainen kosketuspinta tutkittavan merkitys-

maailmaan johtuen siitä, että hän yleensä elää saman kulttuurin vaikutuksen alla. 

Näin myös minun tutkimuksessani. Tässä tutkijaa ja tutkittavaa yhdistävässä tu-

tussa ja tunnetussa rakentuu pohja merkitysten ymmärtämiselle.  (Laine 2007, 31-

32.) Ymmärrykseen liittyy hermeneutiikassa läheisesti myös esiymmärryksen kä-

site. Sillä tarkoitetaan yksilön luontaista ymmärrystä elämän eri ilmiöistä, joita 

hän kohtaa kokemuksensa kautta. Tutkijasta puhuttaessa se tarkoittaa niitä kaik-

kia tapoja, joilla tutkija tutkittavaa ilmiötä ymmärtää ennen tutkimuksen teke-

mistä. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus jakautuu tässä kahteen tasoon: 

ensimmäinen taso, eli perustaso, koostuu tutkittavan koetusta elämästä ja sen si-

sältämästä esiymmärryksestä. Toinen taso muodostuu itse tutkimuksesta, joka 

kohdistuu perustasoon. (Laine 2007, 32.) Tutkijalla on tavoitteena saada tutkitta-

valta mahdollisimman tarkka kuvaus kokemuksesta (perustaso) ja tämän ku-

vauksen perusteella reflektoida, tematisoida ja käsitteellistää perustason merki-

tyksiä (toinen taso). Pyytämällä tutkittavia kirjoittamaan tarinan kahdesta oppi-

laasta, joista toinen on ollut kotihoidossa ja toinen päivähoidossa, pyrin saamaan 

tutkittavien kokemukset esiin mahdollisimman autenttisina. Vaikka tutkittava ei 

muistaisikaan tarkkoja tapahtumia, kuvaa hänen kirjoittamansa tarina hänen 

subjektiivista kokemustaan aiheesta. 

 Käytän tutkielmassani osittain myös narratiivista analyysiä. Sen tar-

kemmin narratiivisen tutkimuksen historiaan tai sen kehitykseen perehtymättä 

avaan nyt hieman narratiivisen analyysin tutkimuksellisia lähtökohtia. Narratii-

visessa tutkimuksessa tutkimusaihetta lähestytään kertomusten ja tarinoiden 

kautta. Tutkimuksen ja kertomuksen tai tarinan suhde on kaksijakoinen: kerto-

mukset ja tarinat voivat olla tutkimusmateriaalina ja toisaalta taas tutkimuksen 

voidaan katsoa tuottavan kertomusta maailmasta. Kummastakin näkökulmasta 

tarkasteltuna kertomukset ja tarinat välittävät tietoa maailmasta. (Heikkinen 

2007, 142.) Narratiivinen tutkimus perustuu ajatukseen siitä, miten ihminen tul-

kitsee maailmaa ja luo samalla käsitystä itsestään hyvin pitkälle kertomusten ja 
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tarinoiden, niiden tuottamisen ja kuulemisen kautta. Narratiivisuudella käsit-

teenä on viitattu ainakin itse tiedon prosessiin, tutkimusaineiston luonteeseen, 

aineiston analyysitapoihin sekä narratiivien käytännölliseen merkitykseen. 

(Heikkinen 2007, 144-145). 

 Tässä tutkimuksessa narratiivisuus ilmenee lähinnä tutkimusaineis-

ton ja osittain myös sen analysoinnin kautta. Narratiivisuus tulee aineistossa 

esiin tutkittavien kirjoittamissa tarinoissa. Narratiivisessa analyysissä aineistoa 

luokitellaan ja jäsennellään kategorioihin (Heikkinen 2007, 149; Kujala 2008, 29). 

Narratiivista aineistoa ei voi kuitenkaan tiivistää numeroiksi tai kategorioiksi 

vaan sen analysointi sisältää aina tulkintaa (Heikkinen 2007, 148). Narratiivisessa 

tutkimustavassa tarinoita luettaessa tarinan kertoja, tutkimuksen taustateoria ja 

tutkijan reflektiivinen lukutapa ja tulkinta käyvät jatkuvaa dialogia (Kujala 2008, 

27). Merkityksellisiä ovat tarinan kirjoittajan antamat ja tarinan kautta tutkijalle 

välittyvät merkitykset. Tutkittava ja tutkija luovat yhdessä lopulliset merkityk-

set. (Heikkinen 2007, 155.) 

 Narratiivisuus tutkimusaineiston analysoinnissa sopiikin hyvin yh-

teen fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusmetodin kanssa. Sekä fenomenolo-

gis-hermeneuttinen että narratiivinen lähestymistapa korostavat objektiivisen 

tiedon sijaan henkilökohtaisuutta ja subjektiivisuutta.  (Heikkinen 2007, 156.) 

Narratiivinen lähestymistapa tuo mukanaan myös haasteita. Sen aineisto on tyy-

pillisesti monipuolinen, laaja ja ainutkertainen. Narratiivinen aineisto edellyttää 

runsasta tulkintaa ja sen analysointi vaatii tutkijalta oman esiymmärryksen vah-

vaa tiedostamista. 

5.2 Tutkittavien valinta ja aineiston keruu 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää esikouluopettajien kokemuksia lapsen 

esikoulua edeltävän hoitopaikan merkityksestä lapsen kouluvalmiuteen. Tutki-

muskohteeksi valittiin esikouluopettajia, koska he ovat päivittäin tekemisissä 

kouluvalmiuteen liittyvien asioiden kanssa. Tutkimuksen aineistona on esikou-
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luopettajien kirjoittamat tarinat. Jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta esikoulu-

opettajalta pyydettiin kaksi tarinaa. Toinen tarina kertoo lapsesta, joka on ollut 

joko kunnan järjestämässä tai yksityisessä päivähoidossa. Toisessa esikouluopet-

tajan kirjoittamassa tarinassa lapsi on ollut koko esikoulua edeltävän ajan koti-

hoidossa. Tutkittaviin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti ja vain yksi pyyde-

tyistä kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen. Yhteensä tutkimusaineisto käsittää 

kahdeksan esikouluopettajan tarinat. 

 Kirjoitettujen tarinoiden lisäksi tutkimuksen aineisto koostuu myös 

yhdestä haastattelusta. Haastattelu toteutettiin avoimena haastatteluna. Avoi-

men haastattelun ohella voidaan puhua myös syvähaastattelusta, struktu-

roimasta haastattelusta, keskustelunomaisesta haastattelusta tai kliinisestä haas-

tattelusta. Näissä on kuitenkin pieniä vivahde-eroja. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 

45-46; Siekkinen 2001, 43-58.) Avoimessa haastattelussa tutkijan tavoitteena on 

luoda mahdollisimman avoin ja luonteva vuorovaikutustilanne. Haastattelu ete-

nee keskustelunomaisesti pääasiassa haastateltavan johdattamana. Tutkija on 

määritellyt keskustelun teemat etukäteen mutta haastattelu ei etene valmiiden 

kysymysten pohjalta vaan keskustelu luonnollisesti tuoden esiin haastateltavan 

muistoja, mielipiteitä, kokemuksia, perusteluja ja tunteita. Haastateltavalle anne-

taan mahdollisuus puhua tutkijan määrittämästä aiheesta vapaasti. Tutkija voi 

kuitenkin hienovaraisesti ohjata keskustelua määrittelemäänsä aiheeseen. Hän 

voi esimerkiksi pyytää tarkennuksia haastateltavan kertomaan asiaan. (Eskola & 

Suoranta 2000, 86-88; Hirsjärvi & Hurme 2010, 45-46.) 

 Tässä tutkimuksessa käytetään narratiivista lähestymistapaa tutki-

musaineistoon. Narratiivisesta lähtökohdasta katsoen avoimen haastattelun ja 

tarinoiden kautta saadaan paremmin haastateltavan “oma ääni” kuuluviin (Flick 

1998, 98-113). Tarinan ja tutkimuksen välistä suhdetta voidaan tarkastella kah-

desta eri näkökulmasta: tutkimus käyttää tarinoita tutkimusmateriaalina tutkies-

saan todellisuutta ja toisaalta tutkimuksen kautta tuotetaan tarinoita todellisuu-

desta. Tarinat ovat narratiivista tutkimusaineistoa, joissa näkyy tutkittavan oma 



28 

 

ääni. Tutkijan tehtävänä on kiinnittää huomiota niihin asioille annettuihin mer-

kityksiin, joita tutkittavat tarinoidensa kautta välittävät. (Heikkinen 2001, 116, 

121, 129.) 

 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa narratiivilla voi olla useita eri mer-

kityksiä (Polkinghorn 1995, 5). Tässä tutkimuksessa narratiivisuudella viitataan 

tutkimusaineistoon. Narratiivinen aineisto voi olla hyvin monimuotoinen. Ai-

neisto voi olla suullista tai kirjallista, lyhyt tai pitkä, henkilökohtainen tai julki-

nen. Tämän tutkimuksen aineiston pääpaino on kirjallisessa aineistossa. Usein 

tarinalla tai kuvauksella on looginen rakenne, jossa on alku, keskiosa ja loppu. 

Narratiivinen aineisto voi kuitenkin olla myös lähes mikä tahansa kerrontaan pe-

rustuva aineisto, jota voidaan analysoida tulkinnan avulla. (Heikkinen 2001, 19, 

121-122; Hänninen 2002, 20.) Narratiivinen lähestymistapa pohjautuu ajatukseen 

siitä, että kertomukset ja kerronta ovat ihmiselle luontainen tapa välittää tietoa ja 

ajatuksiaan ja rakentaa identiteettiään ja ihmisyyttään. (Vuokila-Oikkonen, Jan-

honen & Nikkonen 2001, 82-85; Syrjälä 2007, 230) Narratiivisyyteen liittyy usein 

käytännöllisyys ja kontekstisidonnaisuus (Juuti 2001, 380). 

 Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu yksilöiden ker-

tomista tarinoista liittyen itseensä ja omaan elämänsä. Narratiivinen lähestymis-

tavan avulla tavoitellaan niitä kokemuksia, joita yksilöllä on (Chase 2011, 421). 

Tarinoissa yksilön henkilökohtaiset kokemukset kohtaavat yhteiskunnalliset ja 

sosiaaliset asenteet ja odotukset. Tarinan kautta yksilö ilmaisee omia kokemuk-

siaan. (Riessman 2002, 696; Vuokila-Oikkonen ym. 2001.) Narratiivista aineistoa 

analysoidessa tulee kuitenkin aina huomioida aineiston tarinallinen ja kerronnal-

linen luonne (Heikkinen 2001, 19). 

 Narratiivisessa tutkimusotteessa keskitytään niihin merkityksiin, 

joita ihmiset tarinoissa antavat kokemuksilleen. Yksilön elämä ja yksittäiset ko-

kemukset välittyvät tarinoiden kautta. Yksilön kerronta välittää tulkintoja ele-

tystä todellisuudesta. (Hänninen 2002, 34, 62-63.) Tarinat auttavat ihmistä ym-

märtämään omia kokemuksia ja omaa elämää ja niiden kautta oman elämän ta-

pahtumat tulevat yksilölle merkityksellisiksi. Näin tarinat toimivat sekä tiedon 

tuottajina että välittäjinä. (Heikkinen 2010, 143; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
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2009, 2018.) Narratiivisuuden avulla yksilö muokkaa ja järjestää tapahtumia, ko-

kemuksia ja asioita loogiseksi kokonaisuudeksi. Hän rakentaa yhteyksiä eri ta-

pahtumien välille ja näiden yhteyksien kautta voi nähdä tapahtumien syy-seu-

raus -suhteita. (Chase 2011, 421.) 

 Narratiivisessa lähestymistavassa tutkimuksen keskeisenä tavoit-

teena ei ole tuottaa objektiivista tietoa. Narratiivisessa tutkimuksessa tärkeänä 

nähdään se, miten kokemus merkityksineen nimenomaan juuri tutkittavan it-

sensä kertomana välittyy tutkijalle. (Hatch & Wisniewski 1995, 118.) Erityisesti 

juuri yksilön kokemus ja sille annetut merkitykset ovat narratiivisessa tutkimuk-

sessa keskeisellä sijalla. Juuri nämä yksilön kokemuksille annetut merkitykset 

kiinnostavat tutkijaa. (Hatch & Wisniewski 1995, 115.) Vaikka yksilö välittää ta-

rinan kautta oman kokemuksensa, on se aina muotoutunut vuorovaikutuksessa 

siinä kontekstissa, jossa yksilö kokemuksen käy läpi kokee. Kokemus muokkau-

tuu yksilön vuorovaikutuksessa vallitsevan kulttuurin ja ympäristön kanssa. 

(Tolska 2002, 78-83.) 

5.3 Tutkimusaineiston analyysi 

Aineiston analysoinnin aloitin saatuani koko aineiston kerättyä. Tutkimusai-

neisto koostuu kahdeksan vastaajan kirjoittamista tarinoista sekä yhdestä haas-

tattelusta. Ennen aineiston analysoinnin aloittamista litteroin haastattelun koko-

naisuudessaan. Haastattelusta litteroitua tekstiä tuli 37 sivua rivivälillä 1.5. Aloi-

tin analysoinnin lukemalla kaikki tarinat haastattelu mukaan lukien läpi useita 

kertoja. Useamman lukukerran jälkeen tarinoista nousi yhdistäviä tekijöitä, joita 

ryhdyin luokittelemaan ja jäsentelemään. Pyrin koko työskentelyn ajan tiedosta-

maan oman esiymmärrykseni (LIITE 1) ja olemaan kriittinen spontaaneja tulkin-

tojani kohtaan. 

 Tutkimustulosten teema-alueet syntyivät tarinoista nousseiden, 

niitä yhdistävien tekijöiden luokittelusta ja jäsentelystä. Esimerkiksi sosiaalisia 

taitoja, motorisia taitoja ja lukivalmiuksia kuvattiin tarinoissa selkeästi ja niistä 
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löytyi paljon yhteisiä piirteitä eri tarinoiden välillä. Tutkimusraportin tulososi-

ossa voimakkaimmin esille nousseet teemat olen pyrkinyt kuvaamaan mahdolli-

simman autenttisina. Otteet tarinoista olen valinnut sen perusteella, että ne mah-

dollisimman selkeästi kuvaisivat tarinoita yhdistäviä teemoja. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 

Tieteissä todellisuuden olemassaoloa pidetään kiistämättömänä, mikä johtaa sii-

hen, että tutkimukseen kohdistuvat kysymyksenasettelut liittyvät lähinnä luotet-

tavuuden ja tarkkuuden tavoitteluun. (Himanka 1995, 24-25). Ihmistieteissä tut-

kimuksen luotettavuutta tarkastellaan tutkittavan ilmiön ja tutkimusmenetel-

män välisellä suhteella (Perttula 1996, 97). Tutkimuksen tavoitteena on selittää 

tutkittavaa ilmiötä. Ongelmallista ihmistutkimuksessa on se, että sekä tutkija että 

tutkittava ovat aina subjekteja ja samalla yhteydessä toisiinsa. Ongelma helpot-

tuu, kun asiaa tarkastellaan siinä valossa, että tutkimuksen kohteeksi asetetaan 

maailma siten kuin subjekti sen kokee. (Suorsa 2011, 203-204.) Tässä tutkimuk-

sessa olen tutkijana pyrkinyt koko prosessin ajan keskittymään nimenomaan 

juuri tutkittavien omaan kokemukseen mahdollisimman puhtaana. 

 Tutkija ei kuitenkaan voi irrottaa havaintojaan yhteydestään irralli-

siksi tilastoiksi, koska silloin niiden merkitys voi muuttua. Ihmistieteissä ei 

myöskään voida luotettavasti ennustaa ilmiöitä ja tutkimustuloksia. Mikäli näin 

tehdään, sillä voi olla jopa vaikutuksia tutkimustuloksiin. (Rauhala 2005, 109-

110.) Tavoitteista ja yrityksistään huolimatta tutkija ei myöskään kykene koko-

naan irrottautumaan oman subjektiviteettinsä vaikutuksesta tutkimuksen tulok-

siin. Tutkijan tavoitellessa yleistävää tietoa tulee hänen kuitenkin pyrkiä eristä-

mään tutkimuslöydökset omasta kokemuksestaan mahdollisimman tarkasti. 

(Rauhala 2005, 121.) Tästä syystä kirjasin oman esiymmärrykseni (LIITE 1) tut-

kittavasta aiheesta tutkimustyön alkuvaiheessa, jolloin tulin tietoiseksi omasta 

ajattelustani paremmin ja pystyin tutkimuksen teon aikana irrottautumaan 

omasta esiymmärryksestäni. Tutkimuksen aikana palasin yhä uudelleen omaan 

esiymmärrykseeni kyetäkseni tiedostamaan sen mahdollisimman selkeästi ja sitä 
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kautta pitää se irrallaan tutkittavien kokemuksista. Kaikki tieteellinen tieto ja tie-

teelliset havainnot ovat kuitenkin aina ainakin jossain määrin aikaisemman ko-

kemuksen vaikutuksen alla. Tähän kuuluvat myös mm. tieteelliset hypoteesit ja 

menetelmät. (Rauhala 2005, 145-146.) Tutkijan tuleekin pyrkiä vastauksia tulki-

tessaan sivuuttamaan omat arkikokemuksensa tutkimusaiheesta ja samoin ai-

heesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. Nämä tutkimustulokset huo-

mioidaan vasta oman aineiston tulkinnan jälkeen, jolloin ne voivat käydä vuoro-

puhelua toistensa kanssa.  (Laine 2007, 35-36.) Tämän tutkimuksen aihepiiristä 

on hyvin vähän aikaisempaa tutkimusta tehty. Aikaisempi tutkimus on kohdis-

tunut lähinnä kotihoidon ja päivähoidon vaikutuksiin yksilön myöhemmässä 

menestymisessä koulu- ja työelämässä sekä vaikutuksiin yhteiskunnallisesti mm. 

työllisyyskysymyksissä (Hiilamo, Merikukka & Haataja 2018; Karhula, Erola & 

Kilpi-Jakonen 2016; Kosonen & Huttunen 2018) ja näiden tutkimustulokset on 

pyritty huomioimaan tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Lasten hoitomuodon vai-

kutuksista kouluvalmiustaitoihin ei aikaisempaa tutkimustietoa ole. 

 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuudelle on 

olennaista myös se, miten tutkija kykenee kokemaan tutkittavan alkuperäisen 

kokemuksen (Perttula 1996, 100). Niin kuin koko prosessin, myös aineiston ke-

ruun ja sen analysoinnin aikana tutkijan näkemys ja tulkinta väistämättä muut-

tuu ja kehittyy (Kivijärvi 2007, 81). Tässä tutkimuksessa tutkittavien kokemus 

pyrittiin keräämään mahdollisimman autenttisena tutkittavan kirjoittaman va-

paamuotoisen kirjoitelman sekä avoimen haastattelun välityksellä. Huolellisen 

raportoinnin avulla tutkija voi vahvistaa tutkimuksensa luotettavuutta ja myös 

eettisyys tulee huomioida tutkimusaineiston käsittelyssä (Hirsjärvi, Remes, Saja-

vaara 2004, 26-27). Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneille ihmisille on 

kuvattu mahdollisimman tarkkaan se, mihin heiltä kerättyä aineistoa käytetään. 

Osa tutkimukseen osallistuneista oli huolissaan tutkimusaineiston tunnistetta-

vuudesta ja tähän olen pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota. Kaikki näyt-

teet tutkimusaineistosta on nostettu esiin niin, että tutkimukseen osallistuneita ei 

niistä voida tunnistaa. Tutkijana noudatan rehellisyyttä ja huolellisuutta tutki-

muksen teon kaikissa vaiheissa. Raportointi on myös tutkimusetiikan kannalta 



32 

 

keskiössä. Tässä tutkimuksessa merkittävimmät ratkaisut ja niiden perustelut tu-

levat esiin tutkimuksen toteutuksen kautta. Tutkimusprosessi on pyritty kuvaa-

maan mahdollisimman tarkasti, jolloin lukija voi tehdä itse päätelmänsä tutki-

muksen luotettavuudesta. Tutkimuksen lukijalla on vapaus kritisoida tutkijan 

tulkintaa tekstinäytteistä. Tutkijan tulkinta ei ole ainoa oikea tapa ymmärtää ai-

neistoa. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Koululaisen taitoja 

Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa esiin nousi selkeästi muutamia kouluvalmiu-

teen liittyviä yhteisiä teemoja. Sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen sekä mo-

toriset taidot näkyivät selkeänä piirteenä jokaisessa tarinassa. Kognitiiviseen ky-

vykkyyteen liittyvien lukitaitojen ja matemaattiset taitojen kuvaukset nousivat 

myös voimakkaasti esiin. Seuraavassa olen koonnut tutkimusaineistosta nous-

seita, koululaisen taitoihin liittyviä teemoja ja valinnut niitä kuvaavia otteita ta-

rinoista pyrkimyksenä kuvata kutakin teemaa mahdollisimman monipuolisesti. 

6.1.1 Sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen 

Vastaajien tarinoissa yksi selkeästi esiin nousseista teemoista on lasten sosiaaliset 

taidot ja ryhmässä toimiminen. Syksyllä kotihoidosta esikouluun tulleilla lapsilla 

suuressa osassa tarinoita ilmenee erityisesti esikouluvuoden alussa arkuutta 

osallistua ryhmän yhteiseen toimintaan. Usein sosiaaliseen arkuuteen tai varau-

tuneisuuteen liittyy myös vaikeuksia olla erossa vanhemmista. Niissä kotihoi-

dossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa, joissa ei kuvata lapsen arkuutta tai va-

rautuneisuutta, lasta joko kuvataan vilkkaaksi tai kauniisti käyttäytyväksi. 

 

 “...ensimmäisillä viikoilla vähän vaikea erota vanhemmistaan, toisi

 naan ikävöi kotiin…” 

(Vastaaja D) 

 

 “Sosiaalisilta taidoiltaan hän on pidättyväinen muita kuin ennestään 

 hänelle tuttuja lapsia kohtaan. Aikuisia hän ujostelee jonkun ver

 ran.” 

(Vastaaja G) 
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 Arkuus liittyy sekä ryhmän muihin lapsiin että aikuisiin. Sitä esiin-

tyy kontaktin ottamisessa sekä yhteisiin leikkeihin ja toimintoihin osallistumi-

sessa. Lapsi saattaa ujostella ryhmän aikuisia tai ilmaista itseään vain kahden 

kesken, ei ryhmässä. Toisaalta arkuutta esiintyy myös siinä muodossa, että lapsi 

tarvitsee aikuisen tukea, rohkaisua ja ohjausta runsaasti päivän aikana. 

 

 “Opettajan tai avustajan läheisyys ja huomioiminen oli todella tär-

 keää.” 

(Vastaaja D) 

 

 “Aluksi kaverikuviot saattavat vaatia aikuisen avitusta...tarvitsee 

 rohkaisua lähteäkseen toisten leikkiin ja ihan opastusta…” 

 (Vastaaja B) 

 

 Vaikka tarinoissa, joissa kuvataan kotihoidossa ollutta lasta, nousee 

esiin arkuus ja varautuneisuus, jokaisen lapsen kohdalla tilanne muuttuu nope-

asti esikouluvuoden aikana. Lapset, jotka aluksi arastelivat esikouluryhmän ai-

kuisia, oppivat nopeasti etsimään heistä tukea ja turvaa. Kotihoidosta tulleiden 

lasten sosiaaliset taidot kehittyvät myös muilla osa-alueilla nopeasti ja he ovat 

monessa tarinassa pidettyjä leikkikavereita. Lapset oppivat toimimaan ryhmäti-

lanteissa ja selvittämään ristiriitatilanteita myös ilman aikuisen apua. Usein ko-

tihoidossa ollut on vastaajien kirjoittamien tarinoiden mukaan sopeutuvainen ja 

valmis leikkimään ryhmän kaikkien lasten kanssa. Kotihoidossa olleita lapsia ku-

vaavista tarinoista nousee esiin myös hyvä sääntöjen noudattaminen. Haasteeksi 

sosiaalisissa taidoissa mainittiin viittaaminen ja oman vuoron odottaminen. 

 

 “Myös ujous aikuisia kohtaan katoaa ja hän suhtautuu kaikkiin esi

 koulussa oleviin aikuisiin luontevasti.” 

 (Vastaaja G) 
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 “...oli aika puhelias… ja aluksi olikin haastavaa opetella viittamaan 

 kun halusi puheenvuoron.” 

 (Vastaaja A) 

 

 “Jos...tulee jokin asia mieleen esim. piirillä, hän saattaa alkaa kerto

 maan sitä, kun ei ole tottunut odottamaan vuoroa…” 

 (Vastaaja B) 

 

 Esikouluvuoden kevään tilannetta vastaajat kuvaavat kotihoidossa 

olleita lapsia kuvavissa tarinoissa sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen 

kannalta hyväksi. Jokaisessa kotihoidossa olleen lapsen tarinassa tulee esiin esi-

kouluvuoden tärkeä merkitys sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen kan-

nalta. 

 Päivähoidossa olleilla lapsilla on esikoulun alkaessa uudessa ryh-

mässä usein entuudestaan tuttuja lapsia. Monessa tarinassa kuvataan sitä, miten 

päivähoidossa olleet lapset leikkivät pääasiassa vain “tuttujen kavereiden” 

kanssa ja suhtautuminen ryhmän muihin lapsiin oli ennakkoluuloista. Kotihoi-

dossa olleet lapset ovat avoimempia kaikille uusille sosiaalisille suhteille. Päivä-

hoidossa olleet lapset, joilla on jo valmiiksi rakennettuja sosiaalisia suhteita ryh-

män muihin lapsiin, solmivat huomattavasti hitaammin uusia kaverisuhteita. 

 

 “Suurimmat erot ovat mielestäni tuossa kaverisuhteiden luomisessa 

 ja ehkä hienomotorisissa taidoissa…” 

 (Vastaaja C) 

 

 “...aiemmasta "hoitopaikasta" tuttuja lapsia ja hakeutuu heidän 

 kanssaan leikkimään.” 

 (Vastaaja E) 

 

 

 



36 

 

 “Kaveriksi...kelpuuttaa alkuun vain hoitopaikasta tuttuja eikä tahdo 

 päästää muita mukaan…” 

 (Vastaaja C) 

 

 “...mielessä jo suosikkikaverit, joiden kanssa on ollut helppo leikkiä 

 päivähoidossa. Samalla hänellä on jo "ennakkoasenne", että joiden-

 kin tiettyjen lasten kanssa hän ei haluaisi leikkiä eikä tehdä opettajan 

 jakamassa ryhmässä…” 

 (Vastaaja B) 

 

 Tarinoissa tulee kuitenkin esiin tilanteen muuttuminen esikoulu-

vuoden aikana lapsen tutustuttua myös ryhmän muihin lapsiin. Toisaalta päivä-

hoidossa olleille lapsille ryhmässä toimimisen periaatteet ovat tuttuja ja heidän 

taitonsa ovat niissä kehittyneet päivähoidon aikana. Tarinoissa kuvataan lasten 

taitoja ohjailla leikkiä, ratkaista ristiriitatilanteita ja erimielisyyksiä, pitää puoli-

aan ja pyytää apua tarvittaessa. Myös lasten luonteva suhtautuminen esikoulu-

ryhmän aikuisiin nousee esiin päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa. 

 

 “...joka leikkii niin tyttöjen kuin poikienkin kanssa…”  

 (Vastaaja A) 

 

 “...taitava sosiaalisissa suhteissa leikkiessään ja toimiessaan toisten 

 lasten kanssa.” 

 (Vastaaja G) 

 

 “Hän on oppinut monia tapoja ohjailla leikkiä ja saada myös toiset 

 joskus toimimaan hänen toiveittensa mukaan.”  

 (Vastaaja B) 
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 “...osaa myös ratkoa erimielisyyksiä yleensä sanallisin keinoin ja on 

 oppinut turvautumaan aikuiseen…”  

 (Vastaaja I) 

 

 Myös päivähoidossa olleilla lapsilla kerrotaan tarinoissa olevan 

haasteita viittaamisessa ja oman vuoron odottamisessa. Joissakin tarinoissa haas-

teina nähdään myös vahva kilpailuhenkisyys ja ristiriitoihin ajautuminen. Toi-

saalta ristiriitatilanteissa lasten avoimuus sekä kyky ja rohkeus ilmaista itseään 

helpotti niiden ratkaisemista. Kaikissa tarinoissa päivähoidosta tulleet lapset ku-

vataan aktiivisina toimijoina sosiaalisissa tilanteissa. 

 

6.1.2 Motoriset taidot 

Sosiaalisten taitojen ohella myös motorisia taitoja kuvataan jokaisen vastaajan ta-

rinassa. Kotihoidossa olleiden lasten vahvuuksina nähdään lähes kaikissa tari-

noissa karkeamotoriset taidot. Lapsia kuvataan liikunnallisesti aktiivisiksi, taita-

viksi ja lahjakkaiksi. Sen sijaan hienomotoristen taitojen kuvauksissa on enem-

män vaihtelua. Kotihoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa hienomotoristen 

taitojen haasteita kuvataan enemmän kuin päivähoidossa olleiden lasten tari-

noissa. 

 

 “Karkeamotoriikaltaan...oli todella hyvä ja hienomotoriikka vaati 

 harjoittelua.” 

  (Vastaaja F) 

 

 “Karkeamotoriset taidot ovat liikkuvaisella ja aktiivisella… hyvät, 

 mutta hienomotoriikka kaipaa harjoitusta.” 

  (Vastaaja C) 
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 “...ei myöskään ole kovin paljon askarrellut kotona, joten sellainen 

 kaikki vaatii hieman harjoittelua, mutta… on hyvä oppimaan. 

 ...työnjälki muuttuu selvästi esiopetusvuoden aikana paremmaksi.”  

  (Vastaaja B) 

 

 Tarinoissa kuvattiin kuitenkin myös hienomotoristen taitojen no-

peaa kehitystä esikouluvuoden aikana. Vaikka syksyllä esikoulun alkaessa lap-

sella oli haasteita hienomotorisissa taidoissa, kehitys oli jo syksyn aikana nopeaa. 

Esikoulun merkitys näkyi tässäkin vahvana. Joissakin tarinoissa myös kiire ja 

malttamattomuus vaikutti työn lopputulokseen, kyse ei välttämättä ollut hie-

nomotorisista taidoista itsessään. 

 

 “...työn jälki ei vastaa hänen taitotasoaan, kun hän kiirehtii liikaa asi-

 asta toiseen ellei aikuinen hieman jarruttele työssä.” 

 (Vastaaja B) 

 

 “Taitoa on mutta malttia ei.” 

  (Vastaaja A) 

 

 Päivähoidossa olleiden lasten motorisia taitoja kuvataan lähes poik-

keuksetta ikätasoisiksi tai vahvoiksi sekä hienomotorikan että karkeamotoriikan 

osalta. Vain yhdessä tarinassa lapsen hienomotoriset taidot kaipaavat harjoi-

tusta. 

 

 “Motorisilta taidoiltaan hän on ikätasoaan vastaavalla tasolla. Hän 

 on jo tullessaan varsin liikunnallinen.” 

  (Vastaaja G) 

 

 “...oli taitava sekä hieno että karkeamotorisesti.” 

  (Vastaaja F) 
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 “Hienomotoriikkaa vaativat tehtävät, kuten askartelu, piirtäminen, 

 kirjainten ja numeroiden tekeminen on hieman haparoivaa. Hie-

 nomotoriset taidot kuitenkin kehittyvät esikouluvuoden aikana.”  

  (Vastaaja I) 

 

 Sekä päivähoidossa että kotihoidossa olleiden lasten motoriset tai-

dot kuvataan tarinoissa esikouluvuoden keväällä vastaavan ikätasoa. Tämä kos-

kee sekä hienomotorisia että karkeamotorisia taitoja. Kaikissa tarinoissa lapsen 

taidot kuvataan hyviksi tai riittäviksi koulun aloittamisen kannalta. 

6.1.3 Lukivalmiudet 

Tarinoiden kuvailut lukivalmiuksista eli lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen 

valmiuksista esikoulun alkaessa vaihtelevat suuresti sekä kotihoidossa olleita 

että päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa. Erään kotihoidosta tul-

lutta lasta kuvaavassa tarinassa lapsi ei osaa kirjoittaa omaa nimeään, toisen ta-

rinan lapsi tunnistaa esikoulun alkaessa kaikki kirjaimet. Muissa kotihoidossa 

olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa luki-valmiudet kuvattiin näiden kahden tari-

nan välimaastoon. 

 

 “Syksyn alussa... ei osaa vielä kirjoittaa nimeään ja kirjaimiakin tun-

 nistaa vain 5 kpl.” 

 (Vastaaja C) 

 

 “Tehtävien tekeminen sujuu häneltä vaivatta ja hän osaa kaikki kir-

 jaimet jo aloittaessaan esikoulun. Hän on kognitiivisesti taitava, hok

 saa paljon asioita.” 

  (Vastaaja I) 

 

 Päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa kaikilla lapsilla on 

vähintään ikätasoa vastaavat taidot. Monessa tarinassa lapsen kerrotaan osaavan 
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kaikki kirjaimet ja lukevan jo jonkin verran. Myös tavuttaminen, riimittely, kir-

jain-äänne -vastaavuuden osaaminen sekä alkuäänteen tunnistaminen nousevat 

esiin päiväkodissa olleiden lasten tarinoissa. 

 

 “...tunnisti heti syksyllä kaikki kirjaimet ja oli jo alkanut kuulostella 

 kirjain-äänne vastaavuuksia.” 

  (Vastaaja F) 

 

 “Samoin hän tuntee jo monia kirjaimia ja lukeminen lähes luonnis-

 tuu häneltä  ja tälläiset asiat kiinnostavat häntä.” 

  (Vastaaja B) 

 

 “Jonkin verran… tunnisti sanojen alkuäänteitä.” 

  (Vastaaja A) 

 

 Lähes kaikissa sekä kotihoidossa että päivähoidossa olleita lapsia 

kuvaavissa tarinoissa kuvataan luki-taitojen nopeaa kehitystä esikouluvuoden 

aikana. Lapset ovat oppineet tunnistamaan kaikki kirjaimet, osa on oppinut lu-

kemaan tai vähintäänkin tunnistamaan ympäristössään esiintyviä sanoja. Päivä-

hoidossa olleiden lasten luki-valmiuksien taso on esikouluvuoden keväällä kes-

kimäärin korkeampi kuin kotihoidossa olleiden lasten, mutta kotihoidossa ol-

leilla lapsilla kehitystä on tapahtunut esikouluvuoden aikana päivähoidossa ol-

leita lapsia enemmän. Tutkittavat kuvaavat kaikkien lasten luki-valmiuksien ole-

van hyvät esikouluvuoden päättyessä. 

 

 “...oli oppinut tunnistamaan kaikki kirjaimet ja löysi helposti sanan 

 alkuäänteen.” 

  (Vastaaja A) 
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 “...kevättalvella tunnistaa kaikki kirjaimet ja lukee jo lauseita...” 

  (Vastaaja E) 

 

6.1.4 Matemaattiset valmiudet 

Kotihoidossa olleiden lasten matemaattisia valmiuksia kuvatessa vastaajat käyt-

tävät tiettyjen matemaattisten käsitteiden (mm. numeromerkkien ja niitä vastaa-

vat lukumäärät, käsitteet enemmän-vähemmän) osaamisen kuvausta sekä luku-

alueen tunnistamista. Kotihoidossa olleet lapset eivät osassa tarinoita tunnista 

käsitteitä enemmän ja vähemmän, myös muiden käsitteiden ymmärtämisessä 

kerrotaan olevan puutteita näitä käsitteitä tarkemmin määrittelemättä. Toisaalta 

yhdessä tarinassa lasta kuvataan matemaattisesti taitavaksi. Osassa tarinoita 

lapsi tunnistaa luvut välillä 1-6, osassa 1-10 ja yhdessä vielä enemmän. Kaikissa 

tarinoissa tätä matemaattisten valmiuksien osa-aluetta ei mainita. Suurimmassa 

osassa kotihoidossa olleiden lasten tarinoista vastaajat kuitenkin kertovat mate-

maattisten taitojen olevan ikätasolla. 

 

 “...tunnistaa numerot/lukumäärät 1-6…” 

  (Vastaaja E) 

 

 “Numerot hän tunnistaa 6 asti, mutta siitä eteenpäin arvailee, eikä 

 matemaattiset käsitteet kuten enemmän tai vähemmän ole vielä hal-

 lussa.” 

  (Vastaaja C) 

 

 “Numeromerkit ja niiden vastaavuudet hän tunnisti 10:een. ...osasi 

 luetella lukuja melko pitkälle.” 

 (Vastaaja F) 
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 “Matemaattiset taidot ovat ikätasoiset ja 1-10 lukualueella työsken-

 tely on sujuvaa.” 

  (Vastaaja I) 

 

 Kaikissa päivähoidosta tulleiden lasten tarinoissa, joissa tämä mate-

maattisten valmiuksien osa-alue tuodaan esiin, lapsi tunnistaa luvut ja lukumää-

rät 1-10. Kaikissa päivähoidosta tulleita lapsia kuvaavissa tarinoissa lapsen ma-

temaattisia valmiuksia ei mainita mutta ne, missä asia tuodaan esiin, tutkittavat 

kuvaavat lasten matemaattisten valmiuksien olevan vähintäänkin ikätasoiset sa-

moin kuin kotihoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa.  

 

 “Matemaattisilta taidoiltaan hän on ikätasolla koko ajan.” 

  (Vastaaja I) 

 

 “Matemaattiset taidot ovat myös vahvat ja yhteen ja vähennyslaskut 

 lukualueella 1-10 onnistuvat hyvin.” 

  (Vastaaja C) 

 

 “...matematiikan taidot olivat myöskin jo syksyllä hyvät ja ne kehit-

 tyivät kevääseen mennessä vielä lisää.” 

  (Vastaaja F) 

 

 Sekä kotihoidosta tulleita lapsia että päivähoidossa olleita lapsia ku-

vaavissa tarinoissa kuvataan matemaattisten valmiuksien hyvää kehitystä esi-

kouluvuoden aikana. Kaikissa tarinoissa lapsi on oppinut esikouluvuoden ai-

kana hallitsemaan lukualueen 1-10. Useassa tarinassa lapsi on oppinut laske-

maan pienimuotoisia laskutehtäviä ja muutama osaa laskea laajemmallakin lu-

kualueella. Puutteita kerrotaan olevan vielä joissakin matematiikan käsitteissä 

niitä tarkemmin määrittelemättä. Yhdessä päivähoidossa olleen lapsen tarinassa 

kuvataan haasteita olevan vielä yhteen- ja vähennyslaskuissa. Kaikissa tarinoissa 
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matemaattisten valmiuksien kerrotaan kuitenkin keväällä esikouluvuoden päät-

tyessä olevan ikätasolla. 

 

 “...osasi jo laskea yhteen- ja vähennyslaskuja ja hän nautti niiden te

 kemisestä.” 

 (Vastaaja F) 

 

 “Matemaattiset taidot ovat myös vahvat ja yhteen ja vähennyslaskut 

 lukualueella 1-10 onnistuvat hyvin.” 

 (Vastaaja C) 

 

 “...ja laskee jo laajemmallakin lukualueella.” 

 (Vastaaja H) 

 

6.2 Eskarissa koululaiseksi 

Edellä kuvattujen, koululaisen taidoiksi nimettyjen teemojen ohella tutkimusai-

neistoista nousi esiin myös muita yhteisiä piirteitä, joista kuvauksia seuraavaksi. 

Joissakin tarinoissa lapsen jaksaminen nousi esiin ja näen sen merkittävänä tee-

mana kouluvalmiuksia tarkasteltaessa. Useammin, kuin jaksaminen, nousi esiin 

kouluvalmiuden kannalta erittäin keskeinen teema; motivaatio. Motivaatio nou-

sikin mielenkiintoa herättäväksi teemaksi, sillä siinä näkyi selkeä, tarinoita yh-

distävä tekijä ja eroavaisuus päivähoidossa ja kotihoidossa olleiden lasten välillä 

nousi selkeästi esiin. Kolmantena kokonaisuutena on koottu muita tutkimusai-

neistosta nousseita teemoja, jotka näyttäytyvät merkityksellisinä kouluvalmiutta 

tarkasteltaessa. Kappaleen viimeisessä luvussa on tiivis kuvaus siitä, miten esi-

kouluvuoden merkitys näkyy tutkimusaineistossa. 
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6.2.1 Jaksaminen 

Muutaman vastaajan tarinassa kuvataan lasten jaksamista esikouluvuoden ai-

kana. Väsymys mainitaan sekä kotihoidossa että päivähoidossa olleita lapsia ku-

vaavissa tarinoissa. Kotihoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa väsymys 

liittyy lähinnä syksyyn ja uuden arkirytmin ja ryhmässä toimimisen opetteluun. 

Väsymyksestä huolimatta lapsi on innokas esikoululainen. Päivähoidossa olleita 

lapsia kuvaavissa tarinoissa väsymystä kuvattiin erilaisten oppimiseen liittyvien 

toimintojen yhteydessä. Väsymyksen saattaakin joissakin kuvauksissa nähdä 

enemmänkin tylsistymisenä kuin varsinaisena fyysisenä väsymisenä. Kotihoi-

dossa olleiden lasten väsymyksen kuvailu mainitaan esikouluvuoden alkuun liit-

tyvässä osassa, kun taas päivähoidossa olleiden lasten väsymisen kuvauksia on 

koko esikouluvuoden ajalta. 

 

 “Myöhemmin syksyllä äidin mukaan… on väsynyt erityisesti loppu

 viikosta ja lähteminen esikouluun on joskus vaikeaa, vaikka siellä 

 mukavaa onkin.” 

 (Vastaaja C) 

 

 “...todella vahva tiedollinen ja taidollinen pohja, mutta myös hieman 

 uupumista "kaikenlaisista virikkeistä".” 

 (Vastaaja I) 

 

 “...on väliin väsähtänyt, kun taas tehdään tuttuja juttuja.” 

  (Vastaaja H) 

 

 “Vuoden aikana huomaa, että… on usein jo väsynyt ja ehkä hieman 

 turhautunutkin, jos tulee eteen paljon tuttuja ja toistuvia asioita.” 

  (Vastaaja B) 
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6.2.2 Motivaatio 

Motivaatio nousi esiin monen vastaajan tarinassa. Kotihoidossa olleet lapset ovat 

pääsääntöisesti innokkaita esikoululaisia koko esikouluvuoden ajan. Lapset ovat 

innokkaasti mukana kaikessa toiminnassa, myös ne lapset, joilla esiintyy ar-

kuutta ja varautuneisuutta tai joita tarinoissa kuvataan vilkkaiksi.  

 

 “...on kiinnostunut kaikesta toiminnasta mutta vaatii esim. vielä joi-

 hinkin yhteisiin liikunnallisiin leikkeihin houkuttelua/ tukea /roh-

 kaisua...” 

  (Vastaaja E) 

 

 “...jaksoi vilkkaudestaan huolimatta keskittyä opetettaviin asioihin 

 ja kiinnostui esikoulutehtävien tekemisestä. Hän osallistui tuokioi

 hin mielenkiinnolla ja pahemmin häiritsemättä  muita.” 

  (Vastaaja F) 

 

 Lapset ovat kiinnostuneita sekä kognitiivisiin taitoihin liittyvästä 

toiminnasta että sosiaalisiin taitoihin ja ryhmässä toimimiseen liittyvästä toimin-

nasta. Yhdessä tarinassa kotihoidossa ollut lapsi osallistuu innokkaasti kaikkeen 

toimintaan mutta ei aina jaksa olla mukana loppuun saakka. Kaikkien kotihoi-

dossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa innostus kuvataan jatkuvan läpi koko 

esikouluvuoden aina kevääseen asti. 

 

 

 “Yhteisiin leikkihetkiin osallistuu reippaasti, mutta pitkäjänteisyys 

 ei aina riitä olemaan mukana leikin loppuun asti.” 

  (Vastaaja H) 
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 “...on myös todella innostunut uusista asioista: hän haluaa yleensä 

 ensimmäisten joukossa tulla maalaamaan, askartelemaan tai teke

 mään tehtäviä... nauttii suunnattomasti kaikenlaisesta uudesta!”  

  (Vastaaja I) 

 

 

 “…on innokkaasti mukana kaikessa toiminnassa ja motivoituu hy-

 vin eri asioihin.” 

  (Vastaaja C) 

 

 “...pitää esiopetuksesta ja todella paljon myös leikkiajasta... ei halua 

 olla pois yhtään päivää eskarista, koska silloin hänestä tuntuu, että 

 "jotain on mennyt ohi". “ 

 (Vastaaja B) 

 

 Myös päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa kuvataan 

lasten innostusta ja kiinnostusta esikoulun toimintaa kohtaan. Tarinat kuitenkin 

poikkeavat kotihoidossa olleita lapsia kuvaavista tarinoista siinä, että niissä 

esiintyy myös kuvailua lasten kielteisestä suhtautumisesta erityisesti esikoulu-

tehtäviä kohtaan. Tämän kaltaista kuvailua ei esiinny lainkaan päivähoidossa ol-

leita lapsia kuvaavissa tarinoissa. 

 

 “...on kiinnostunut toiminnasta mutta jotkut jutut tuntuvat tylsiltä.”  

  (Vastaaja I) 

 

 Joissakin tarinoissa lapsi ryhtyy kyllä innokkaasti tekemään annet-

tuja tehtäviä mutta ei halua ottaa vastaan opettajan antamia ohjeita tai neuvoja. 

Leikkiminen kiinnostaa enemmän kuin tehtävien tekeminen. Eräässä tarinassa 

vastaaja kuvaa tarinassaan lasta, joka tekee motivoituneesti hänelle helppoja ja 

mieluisia tehtäviä mutta häntä on vaikea saada tekemään tehtäviä, jotka ovat 

haastavia tai jotka eivät kiinnosta. 
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 “Samoin hän tuntee jo monia kirjaimia ja lukeminen lähes luonnis

 tuu häneltä  ja tälläiset asiat kiinostavat häntä. Usein kun ollaan 

 aloittamassa "uusia" juttuja, niin… ilmoittaa, että tämän minä osaan 

 ...ei tarvitse neuvoa....ja hänen on vaikea ottaa vastaan ohjeita ja rau

 hoittua kuuntelemaan mitä todella pitäisi tehdä.” 

  (Vastaaja B) 

 

 “Lisäksi hänen on vaikea motivoitua hänelle haastaviin tehtäviin tai 

 asioihin, jotka eivät häntä kiinnosta. “  

  (Vastaaja C) 

 

 Toisaalta päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa kerro-

taan myös lapsista, jotka ovat innokkaita osallistumaan kaikkeen toimintaan. 

Lapsi odottaa koulun alkamista ja koululaisen taitoja jo innolla. Halu oppia luke-

maan on kova ja lapsi pinnistelee kovasti tavoitteen eteen. Lukemaan oppiminen 

lisää motivaatiota entisestään.  

 

 “...pinnisteli kovasti ja halusi pian oppia lukemaan…”  

  (Vastaaja F) 

 

6.2.3 Muita huomioita 

Vastaajien tarinoissa sekä joidenkin tarinoiden mukana tulleissa viitesanoissa tu-

lee esiin vastaajien kokemukset lasten yksilöllisten erojen merkityksestä tutki-

muskysymystä tarkastellessa. Moni vastaaja näkee erojen olevan enemmän riip-

puvainen lasten yksilöllisistä eroista kuin hoitomuodosta ennen esikoulua.  
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 “...syksyllä eskarin alussa eroja kotihoidosta tulevien ja päivähoi-

 dossa olleiden välillä voit toki olla, mutta mielestäni ne ovat pikem-

 minkin yksilöllisiä eroja kuin hoitomuodosta riippuvaisia.” 

 (Vastaaja I) 

 

 “...kognitiivisissa taidoissa suurempi merkitys lapsen omalla kiin-

 nostuksella kuin hoitomuodolla.” 

 (Vastaaja D) 

 

 Päivähoidossa olleiden lasten asennoituminen esikoulutoiminnan 

sisältöjä kohtaan on myös ennakkoluuloisempaa kuin kotihoidossa olleiden las-

ten. Useampi vastaaja kuvaa lapsilla olevan päivähoidossa muodostuneita mie-

lipiteitä tai käyttäytymismalleja, joiden varaan rakentuu lapsen mielipide siitä , 

mikä on mukavaa ja mikä ei. Kotihoidossa olleet lapset suhtautuvat avoimem-

min sekä uusiin sosiaalisiin suhteisiin että esikoulutoiminnan sisältöön. 

 

 “Hoitopaikasta tulee usein mukana ehkä tiettyjä käyttäytymismal-

 leja sekä lapsella on jo selkeämpi kuva siitä, mikä on mukavaa ja 

 mikä ei.” 

  (Vastaaja I) 

 

 Hienomotoriikasta puhuessaan vastaajat kuvaavat usein kotihoi-

dossa olleen lapsen taitoja heikommiksi kuin päivähoidossa olleen lapsen. Esi-

merkiksi kynän ja saksien käytössä saattaa olla haasteita. Kotihoidossa olleiden 

lasten taidot kuitenkin kehittyvät nopeasti esikouluvuoden aikana ja keväällä 

sekä kotihoidossa että päivähoidossa olleella lapsella on vastaajien mukaan vä-

hintäänkin ikätason mukaiset hienomotoriset valmiudet.  

 

 “...hienomotoriikka vaati harjoittelua.” 

  (Vastaaja B) 
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 Eräs asia, joka mainittiin useamman vastaajan tarinoissa, oli lasten 

into ja kyky siivota jälkiään ja huolehtia tavaroistaan. Tämä tuli esiin sekä koti-

hoidossa olleita että päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa. Osalla 

lapsista vuoden aikana tapahtui kehitystä ja omien jälkien siivoaminen alkoi on-

nistua. Kaikkien lasten kohdalla niin ei kuitenkaan käynyt. 

 

 “...ei niin välittänyt siivouksesta ja tavarat olivat usein kateissa.” 

  (Vastaaja A) 

 

 “Omien leikkien siivoaminen on välillä tahtonut unohtua ja siivouk

 sen lopputulos on ollut huono. Siinä asiassa ei edistystä esikoulu

 vuoden aikana tapahtunut.” 

  (Vastaaja G) 

 

 Keskittyminen ja oman vuoron odottaminen nousevat esiin yhtä 

vahvasti sekä kotihoidossa olleita että päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa ta-

rinoissa. Myös ohjeiden noudattamisessa on haasteita sekä kotihoidossa olleilla 

että päivähoidossa olleilla lapsilla. Kotihoidossa olleilla sitä on kuitenkin esikou-

lun alkaessa hieman enemmän. He tarvitsevat tarinoiden mukaan erityisesti syk-

syn aikana enemmän rohkaisua, henkilökohtaista ohjausta ja ohjeiden toista-

mista. Tilanne kuitenkin tasoittui esikouluvuoden aikana. 

 

 “...oli aika puhelias… ja aluksi olikin haastavaa opetella viittaamaan 

 kun halusi puheenvuoron.” 

 (Vastaaja A) 

 

 “...oli paljon asiaa ja viittaaminen ajoittain unohtuu.” 

 (Vastaaja B) 
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 “Keskittyminen ryhmätilanteessa on ollut välillä haasteellista ja vaa-

 tinut aikuisen puuttumista asiaan.” 

 (Vastaaja D) 

 

 “Ohjeiden noudattamisessa ja keskittymisessä oli osalla vaikeuk-

 sia..” 

  (Vastaaja I) 

 

 Kaikkia lapsia kuvataan tarinoissa arjen perustoimintoja kuvatessa 

omatoimisiksi. Eräs vastaaja tuo viitesanoissaan tarinoidensa ulkopuolella esiin 

häiriökäyttäytymisen, jota kokee olevan enemmän päivähoidossa olleilla lapsilla 

kuin kotihoidossa olleilla lapsilla. 

 

6.2.4 Esikouluvuoden merkitys tutkimustulosten valossa 

Jokaisen vastaajan tarinoista nousee esiin esikouluvuoden tärkeä merkitys lasten 

kehityksen ja kouluvalmiustaitojen kannalta. Lasten kehitystä kuvataan hyväksi 

ja tasaiseksi, ja syksyllä asetetut tavoitteet on tarinoissa saavutettu lähes poik-

keuksetta kevääseen mennessä. Näitä kuvailuja on sekä kotihoidossa olleita että 

päivähoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa. Ainoastaan yhdessä tarinassa 

lapsi tarvitsee aikuisen tukea siirtymistilanteissa edelleen esikouluvuoden päät-

tyessä. 

 

 “...tarvitsee tukea koko vuoden ajan siirtymätilanteisiin…” 

  (Vastaaja H) 

 

 Hyvää ja positiivista kehitystä kuvataan kaikissa tarinoissa mutta 

enemmän kehitystä tapahtuu kotihoidossa olleita lapsia kuvaavissa tarinoissa. 

Lasten taitojen kehitystä kuvataan hyväksi ja tasaiseksi. Erityisesti kehitystä on 

tapahtunut vuorovaikutustaidoissa, keskittymisessä ja puheenvuoron pyytämi-

sessä. Lapsia kuvataan keväällä reippaiksi ja tunnollisiksi ja valmiiksi koulun 
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aloitukseen. Kaikissa tarinoissa lasten kuvataan omaavan hyvät edellytykset uu-

den oppimiseen. 

 

 “...oma näkemykseni ja kokemukseni on, että kotoa ja perhepäivä

 hoidosta tulleet lapset ovat tiedonjanoisempia ja vastaan ottavaisem-

 pia kuin päivähoidosta eskariin siirtyneet lapset. Päivähoidossa ol-

 leet lapset taas omaavat yleensä enemmän kouluvalmiuksia tukevia 

 taitoja tai jopa esim. osaavat lukea yms. Kouluvalmiustaidot tasoit-

 tuvat aika hyvin esikouluvuoden aikana.”  

  (Vastaaja F) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikouluopettajien kokemuksia lasten hoi-

topaikan vaikutuksista kouluvalmiuteen, kun verrataan päivähoidossa ja koti-

hoidossa olleita lapsia. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan kaksi tarinaa, toinen 

esikoululaisesta, joka on ollut kotihoidossa ennen esikoulua ja toinen esikoulu-

laisesta, joka on ollut päivähoidossa ennen esikoulun alkamista. Aineistossa on 

tarinoiden lisäksi mukana myös yksi avoin haastattelu. 

 Aineistosta nousi vahvasti esiin esikoulun merkitys kouluvalmius-

taitojen tasaajana. Esikoulu nähtiin erityisesti lasten kehityksellisiä eroja tasaa-

vana tekijänä mikä vahvistaa näkemystä, jonka mukaan esikoulu valmistaa lasta 

koulua varten (mm. Rimm-Kaufman & Pianta 2000, Karikoski 2008). Eroja kou-

luvalmiuksissa oli havaittavissa esikoulun alkaessa mutta esikoulun päättyessä 

näitä eroja ei enää ollut havaittavissa. Mistä nämä esikoulun alkaessa havaitut 

erot kouluvalmiustaidoissa sitten vastaajien mukaan johtuvat? Vastaajien tari-

noista ilmenee, että osa eroista on selitettävissä esikoulua edeltävällä hoitopai-

kalla. Suurimmat erot on havaittavissa sosiaalisissa taidoissa sekä hienomotori-

sissa taidoissa. Mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle olisikin perehtyä tar-

kemmin sekä päivähoidon että kotihoidon sisältöihin. Erityisesti lasten kotihoito 

on aihe, jonka tutkimisella saisi tärkeää tietoa kouluvalmiuteen ja sen kehittymi-

seen liittyen. Päivähoitoa ja sen sisältöjä tutkitaan ja kehitetään. Samaan aikaan 

käydään voimakasta keskustelua yhä useamman lapsen pääsystä varhaiskasva-

tuksen piiriin. (ks. luku 1.) Tutkimusnäkökulma vaikuttaa kuitenkin melko sup-

pealta. Tutkimuksen lähtökohtina ovat työllisyysaspektit sekä yksilön menesty-

minen myöhemmin opinnoissa ja työelämässä (mm. Hiilamo, Haataja & Meri-

kukka 2018). Tärkeää olisi kuitenkin tutkia myös valintojen vaikutusta yksilön, 

tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheessa olevan 

lapsen, tämänhetkiseen elämään erityisesti juuri hänen hyvinvointinsa kannalta. 

Päivähoidossa olleiden lasten sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja 

kuvattiin tarinoissa paremmiksi kuin kotihoidossa olleiden lasten. Kotihoidossa 

olleet lapset olivat erityisesti esikouluvuoden alussa arempia ja varautuneempia 



53 

 

eikä heillä ollut juurikaan vielä kokemusta toimimisesta suuressa ryhmässä eikä 

näin ollen myöskään ryhmässä toimimisen taidot olleet kehittyneet. Muutamassa 

tarinassa mainittiin kotihoidossa olleen lapsen osallistumisesta kerhotoimintaan 

ennen esikoulua ja näitä lapsia kuvaavissa tarinoissa myös ryhmässä toimimisen 

taidot olivat paremmat kuin muissa kotihoidossa olleiden lasten tarinoissa. Mie-

lenkiintoinen tutkimusaihe olisikin se, miten kotihoidossa olleita lapsia sekä hei-

dän hoitajiaan saisi aktivoitua yhteisölliseen ja sosiaaliseen toimintaan arjessa 

sekä millaisia vaikutuksia sillä toteutuessaan olisi lasten sosiaalisten taitojen ke-

hittymisen kannalta. 

 Myös lasten hienomotorisissa taidoissa oli havaittavissa eroja verrat-

taessa kotihoidossa ja päivähoidossa olleita lapsia. Keskimäärin päivähoidossa 

olleiden lasten hienomotoriset taidot olivat paremmat kuin kotihoidossa olleiden 

lasten. Tässä oli kuitenkin myös selkeitä poikkeuksia. Hienomotoristen taitojen 

kehitys kotihoidossa olleiden lasten osalta oli selkeästi riippuvainen siitä, millai-

set mahdollisuudet lapsella oli ollut hienomotorisia taitoja harjoittaa. Mikäli lasta 

oli tuettu, kannustettu ja ohjattu esim. kynän ja saksien käytössä, ei kotihoidossa 

olleen lapset hienomotoriset taidot eronneet päivähoidossa olleen lapsen tai-

doista. Tässä nousee esiin jälleen puutteet lasten kotihoidon tutkimuksen saralla. 

Voitaisiinko lasten kotihoitoa tutkimalla löytää keinoja tukea myös lasten koti-

hoitoa, kehittää sen laatua ja tasoittaa kehityksellisiä eroja?  

 Vaikka vastaajat näkivät kotihoidossa ja päivähoidossa olleissa lap-

sissa kehityksellisiä eroja esikouluvuoden alkaessa ja näiden erojen nähtiin osit-

tain johtuvan lapsen hoitopaikasta, ei hoitopaikan merkitystä lapsen kouluval-

miuksien kehittymisessä haluttu yleistää. Lapset nähtiin kaikkien vastaajien tari-

noissa yksilöinä ja kehitykselliset erot normaalina kehitykseen kuuluvana il-

miönä. Näin ollen, vaikka lapsen hoitopaikan nähtiin vaikuttavan lapsen kehi-

tykseen myös kouluvalmiuden osalta, ei tuon vaikutuksen katsottu olevan mer-

kittävä. Vastaajien mukaan esikouluvuoden aikana suurin tavoite onkin kehittää 

lapsen kouluvalmiuksia. Esikouluun tullessaan lapsen ei odotettu hallitsevan 

kouluvalmiustaitoja vaan kaikki tutkimukseen osallistuvat vastaajat näkivät esi-
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kouluvuoden tehtävänä juurikin kouluvalmiustaitojen vahvistumisen. Tarinoi-

den tulkinnassa tulee huomioida, että vastaajia ei pyydetty määrittelemään kou-

luvalmiuden käsitettä. Lähes jokaisessa tarinassa lapsen kehitystä kuvataan kui-

tenkin niin seikkaperäisesti ja monipuolisesti, että niistä helposti voi tulkita vas-

taajan ymmärtävän kouluvalmiuden määritelmän. 

 Tutkimus herättää runsaasti kysymyksiä. Tulosten mukaan lapsen 

hoitopaikalla ei ole merkittävää vaikutusta kouluvalmiuksien kehittymiseen. 

Eroja kouluvalmiustaidoissa nähtiin esikouluvuoden alkaessa mutta esikoulu-

vuoden päättyessä nämä erot olivat tasoittuneet. Lapsen yksilöllinen kehitys oh-

jaa myös kouluvalmiuden kehitystä ja esikoulua edeltävällä hoitomuodolla on 

tässä kehityksessä pieni rooli. Varsinaista hoitopaikkaa merkittävämpää on tut-

kimustulosten mukaan kasvuympäristö sekä se toiminta ja ne mahdollisuudet, 

joita lapselle tarjotaan ennen esikoulun alkamista. Päivähoidon katsotaan ylei-

sesti tarjoavan lapsen kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Miten tämä to-

teutuu kotihoidossa? Mikäli lapsen kotiympäristö ei kykene tarjoamaan lapsen 

kasvun ja kehityksen kannalta suotuisaa kasvuympäristöä, lapsen ollessa päivä-

hoidossa tätä puutetta pystytään korjaamaan. Eräs vastaajista totesikin kunnan 

tarjoavan virikepaikkoja hyvin herkästi lapsille, joiden kehityksessä mahdolli-

sesti nähdään jonkinlaisia haasteita. Jos taas lapsen kotiympäristö on lapsen kas-

vulle ja kehitykselle suotuisa, ei ole kouluvalmiuden kannalta merkitystä sillä, 

onko lapsi osan ajasta päivähoidossa tai kokonaan kotihoidossa. Mutta miten 

lapsen kehitys etenee, jos olosuhteet kotona eivät ole suotuisat ja lapsi viettää 

kaiken aikansa tässä ympäristössä? Onko yhteiskunnan intressit ainoastaan las-

ten päivähoidon laadun kehittämisessä, jotta lasten vanhemmat irrottautuvat ko-

deista töihin? 

 Tutkimuksen tulokset herättävät kysymyksen siitä, millaista lasten 

kotihoito on Suomessa. Miten kotihoidossa olevien lasten kehitystä voidaan tu-

kea? Selvää lienee, että kotihoidon laatu (kun laadulla tarkoitetaan olosuhteiden 

suotuisuutta lapsen kehityksen edistämiseksi) vaihtelee. Ja kuten jo aikaisemmin 

on tullut esille, yleisesti päivähoidon katsotaan tarjoavan lapsen kehitykselle 

suotuisat puitteet. Todellisuudessa päivähoidossakin taso on vaihtelevaa (mm. 
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Kalliala 2012). Varhaiskasvatuksen lainsäädännön on tehty monia muutoksia vii-

meisten vuosien aikana ja hallitus on seurannut näiden muutosten aiheuttamia 

seurauksia. Valtioneuvoston teettämän, varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä kos-

kevan selvityksen mukaan haasteita on havaittu mm. lapsiryhmien kokoonpa-

noissa, levottomuudessa, melutasossa ja tilaratkaisuissa. (Puroila & Kinnunen, 

2017.) Näin ollen lapsen kehityksen kannalta eniten merkitystä on sillä, että lap-

sen hoitaja huomioi lapsen kehitykselliset tarpeet ja kykenee vastaamaan niihin.  

Kotihoitoa on sekä Suomessa että muualla maailmassa tutkittu hyvin vähän. Osa 

tehdystä tutkimuksesta puoltaa lasten päivähoitoa mutta toisaalta tutkimustu-

lokset ovat ristiriitaisia (mm. Carneiro, Loken & Salvanes, 2015 ja Liu & Skans, 

2010.)  Kososen ja Huttusen (2018) tekemän tutkimuksen mukaan kotihoidontu-

kea saavien eli käytännössä kotihoidossa olevien lasten tulokset neuvolassa teh-

tävissä lapsen neurologista kehitystä arvioivissa Lene-testeissä ovat heikommat 

kuin päivähoidossa olevien lasten. Tutkimus on kuitenkin tehty lyhyen aikavälin 

tarkastelulla ja eikä eroja enää pidemmällä aikavälillä ollut havaittavissa. (Koso-

nen & Huttunen, 2018, 5-9, 20-28, 30, 33-34.) Oman tutkimukseni mukaan esikou-

luvuosi tasaa mm. juuri näitä Lene-testeissä tutkittavia kehityksellisiä eroja. Ko-

sosen ja Huttusen tutkimustulosten mukaan kotihoidon negatiivisia vaikutuksia 

ei ollut havaittavissa tutkittavien lasten koulumenestyksessä tai koulutusvalin-

noissa (Kosonen & Huttunen, 2018, 8-9, 28-29, 30, 33-34). 

 Hiilamon, Haatajan ja Merikukan (2018) tutkimuksen mukaan lap-

sen siirtyminen suoraan kotihoidosta peruskoulun ensimmäiselle luokalle ei ole 

suoraan yhteydessä lapsen peruskoulussa menestymiseen. Tutkimuksessa tut-

kittiin lasten menestystä peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Tutkimus-

tuloksissa oli viitteitä siitä, että suoraan kotihoidosta tulleiden lasten menestys 

peruskoulussa on hieman heikompaa kuin päivähoidossa olleiden lasten. Tutki-

mus osoittaa kuitenkin, että hoitopaikkaa merkittävämpiä syitä tähän on äidin 

koulutustausta sekä perheen taloudellinen tilanne. Päättötodistuksen lisäksi tut-

kimuksessa tarkasteltiin lasten jatko-opintoja aina 25. vuotiaaksi saakka. Varhais-

kasvatuksessa olleet lapset suorittivat useammin toisen asteen tutkinnon kuin 



56 

 

kotihoidossa olleet lapset. Kotona lapsiaan hoitavien äitien koulutustaso oli ma-

talampi kuin päivähoidossa olleiden lasten.  Maaseutuympäristössä kotihoito oli 

tutkimusotoksen mukaan yleisempää kuin kaupungeissa. Kotona hoidettujen 

lasten myöhempi koulumenestys oli sidoksissa perheen elintasoon ja äidin kou-

lutukseen. Huomioitavaa on, että Hiilamon ym. tutkimuksen kohteena olevilla 

lapsilla oli vähintään yksi nuorempi sisarus, mikä tarkoittaa mahdollisuuksia las-

ten keskinäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kotihoidossa ja näin myös sosiaa-

listen taitojen kehittymiseen. (Hiilamo, Haataja & Merikukka, 2015, 1, 9-11.) 

 Lasten hoitomuotoa ja sen vaikutuksia tutkittaessa tulisi huomioida 

hyvin moninaisia tekijöitä: Miksi lapsi on valitussa hoitomuodossa? Mitkä tekijät 

vaikuttavat hoitomuodon valintaan? Mikä on vanhempien sosiaalinen, taloudel-

linen, koulutuksellinen asema? Mitkä ovat vanhempien asenteet hoitomuotoja 

kohtaan? Millaista on käytännön arki valitussa hoitomuodossa? Mikä on perheen 

koko ja perhemuoto jne. Päivähoitoa ja sen vaikutuksia on tutkittu runsaasti ja 

kotihoitoa puolestaan hyvin vähän. Tuskin kuitenkaan yhdessäkään päivähoitoa 

tai kotihoitoa koskevassa tutkimuksessa on pyritty tai kyetty huomioimaan 

kaikki vaikuttavat tekijät, joita edellä lueteltujen lisäksi on vielä runsaasti enem-

män. Vaikuttaa siltä, että päivähoitoa ja erityisesti lasten kotihoitoa käsittelevien 

tutkimusten taustalla painopiste on usein yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa 

seikoissa yksilöllisten näkökulmien sijaan. 

 Kun osa tutkimustuloksista viittaa siihen, että kotihoidossa lapsi ei 

saa kaikkia tarvitsemiaan virikkeitä, miten yhteiskunta voisi vastata tähän haas-

teeseen? Kohdistuuko yhteiskunnan mielenkiinto varhaiskasvatuksen osalta ai-

noastaan päivähoidossa järjestettävään kasvatukseen ja sen kehittämiseen? Var-

haiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 (Karila, Kosonen & 

Järvenkallas 2017) tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. 

Voisiko kotihoidossa olevien lasten kasvatusta myös tukea yhteiskunnan taholta 

muutoinkin kuin kotihoidontuen muodossa? Miten yhteiskunta voisi tukea esim. 

kotihoidossa olevien lasten sosiaalisten ja motoristen taitojen kehitystä? Tällä 

hetkellä yhteiskuntaa tukee kotihoitoa tarjoamalla kotihoidontukea. Monissa 
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kunnissa tuen tarpeeseen on pyritty vastaamaan myös tarjoamalla ilmaista ker-

hotoimintaa kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Kaiken kaikkiaan 

lasten kotihoito olisi tärkeä nostaa voimakkaammin tutkimuksen kentälle.  

 Tutkimuksen tuloksissa nousi vahvasti esiin lasten yksilölliset erot. 

Yksilölliset erot nähtiin merkittävämpänä tekijänä tarkasteltaessa eroja lasten 

kouluvalmiustaidoissa kuin lapsen hoitomuoto ennen esikoulua. Se, mitkä teki-

jät yksilöllisten erojen taustalla on, ei tule esiin tässä tutkimuksessa. Olettaa voi, 

että taustalla vaikuttavat hyvin moninaiset tekijät, joista osaan voisi yhteiskunta 

tarjota tukea myös lasten ollessa kotihoidossa. Se, miten tukea tarvitsevat voitai-

siin tavoittaa on myös kysymys, johon tämä tutkimus ei tarjoa vastausta. Yhtenä 

mahdollisuutena näen neuvolajärjestelmän, joka tavoittaa hyvin kattavasti suo-

malaiset lapsiperheet. Tämä mahdollisuus nousi esiin myös tutkimuksessa, jossa 

tutkittava kertoi neuvolan suosittelevan virikepaikkamahdollisuutta päivähoi-

dosta hyvin matalalla kynnyksellä niille lapsille, joille se nähtiin kehityksen kan-

nalta tärkeäksi. 

 Herääkin kysymys siitä, tarvitaanko tämän päivän yhteiskunnassa 

aina ammattilaista kasvattamaan lasta yhteiskuntaan soveltuvaksi, siinä pärjää-

väksi ja sitä kehittäväksi yksilöksi. Tai tämän tutkimuksen aihepiiriissä tarkem-

min pysyen: Tarvitaanko aina ammattilaista, jotta lapsi saisi parhaat edellytykset 

koulutaipaleelle? Esikoulu on velvoittava ja tämän tutkimuksen tulokset puolta-

vat sen tarpeellisuutta. Esikouluvuoden aikana lasten mahdolliset erot kouluval-

miuksissa tasoittuvat ja ensimmäisen luokan alkaessa jokaiselle lapselle on tar-

jottu tasapuolisesti mahdollisuus valmistautua koulun alkamiseen. Onko kuiten-

kin niin, että vanhempia ei nähdä riittävän kykenevinä tarjoamaan lapselleen ke-

hitystä tukevaa kasvatusta? Tuleeko suunnitelmissa oleva kaksivuotinen esi-

koulu todella tarpeeseen (mm. Aamulehden pääkirjoitus 4.3.2018; Opetushalli-

tuksen verkkouutinen 6.6.2018; Yle uutiset 27.2.2018; MTV:n uutiset 2.8.2018)? 

Tutkimus herätti kysymyksen siitä, mitkä ovat motiivit lasten sijoittamisessa päi-

vähoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Onko oikea kehityssuunta se, 

että lapset sijoitetaan mahdollisimman aikaisin kodin ulkopuoliseen hoitoon, 
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jotta vanhemmat saadaan työvoimaksi? Mikä painoarvo on kotihoidon tarjoa-

malla rauhalla ja kiireettömyydellä nyky-yhteiskunnassa? Kuinka kovan yhteis-

kunnallisen paineen alla vanhemmat ovat harkitessaan lapsen hoitomuotoa? Per-

heen ja perhe-elämän muutos on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana no-

peaa. Onko kehitys ollut yksilön kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta suotuisaa? 

Kenen tarpeet ja etu tulee ensin, yksilön vai yhteiskunnan?  
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LIITTEET 

Liite 1. Tutkijan esiymmärrys 

Perttulan mukaan sulkeistaminen tulee tehdä jo tutkimuksen alussa. Käytän-

nössä tutkijan tulee jo ennen tutkimuksen aloittamista reflektoida omia tutki-

musaiheeseen liittyviä ennakko-oletuksiaan ja kokemuksiaan. Tutkija siirtää 

sulkeistamisen kautta oman luonnollisen asenteensa kautta rakentuneen ym-

märryksen tutkimusaiheesta sivuun. Näin voidaan tavoittaa fenomenologian 

mukainen tavoite, jossa etsitään yksilön omakohtaista kokemusta mahdollisim-

man autenttisena. Tätä ei kuitenkaan voida täydellisesti tavoittaa, sillä tutkijan 

oma esiymmärrys on aina jossain määrin läsnä kaikissa tulkinnoissa. Sen mah-

dottomuudesta huolimatta fenomenologian tavoitteena on aina mahdollisim-

man puhdas kuvaus kokemuksesta. (Lehtomaa 2008, 165; Niskanen 2008, 110; 

Perttula 1995, 69-72.) 

 Minulla on viisi lasta, joista esikoinen oli kotihoidossa kaikki vuo-

det ennen esikoulua, yksi oli päivähoidossa jonkin verran ja kolme nuorinta 

menivät päivähoitoon kolmevuotiaana. Henkilökohtaista kokemusta äitinä mi-

nulla on siis sekä kotihoidosta että päivähoidosta. Koen valinnan lasten kotihoi-

dosta olleen pitkälti itsekäs. Halusin olla mukana lasteni kehityksessä mahdolli-

simman tiiviisti, mitä päivähoito tietenkin rajoittaa. Valitessamme päivähoidon, 

koin sen pitkälti olosuhteiden pakoksi (mm. taloudelliset tekijät) sekä yhteisön 

paineeksi, mikä pitkälti oli kuitenkin vain oma henkilökohtainen kokemukseni.  

 Esikoiseni ollessa 4-5 -vuotias, opiskelin avoimessa yliopistossa 

kasvatustieteen aineopintoja. Olin tyytyväinen ratkaisuuni hoitaa lapsia mah-

dollisimman pitkään kotona. En niinkään ajatellut sitä kehitykselliseltä kannalta 

vaan ratkaisu oli nimenomaan itsekäs, halusin nauttia lasteni kanssa viettä-

mästä ajasta ja toisaalta ajattelin, että kiireiseen elämänmenoon ei ollut mikään 

kiire. Sinne ehtisi kyllä. 

 Kotona oleminen on lapsen eduksi mielestäni silloin, kun se on tie-

toinen ja pakotteista vapaa valinta ja hoitaja, oli se sitten äiti, isä tai joku muu, 



69 

 

on siihen motivoitunut. Kotihoidon etuna on kiireettömyys ja rauhallisuus. Ko-

tona lapselle tulisi kuitenkin tarjota kehityksellisiä aktiviteetteja sekä motorii-

kan että sosiaalisten taitojen alueelta. Tähän erilaiset kerhot ovat mielestäni 

hyvä keino.  

 Opiskellessani kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopintoja 

samaan aikaan hoitaessani lapsiani kotona mietin kuitenkin, jääkö lapseni paitsi 

jostain viettäessään aikansa pääsääntöisesti minun ja nuorempien sisarusten 

kanssa kotona. Niinpä aihe proseminaarityöhön oli selvä. Halusin tutkia esi-

kouluopettajien ja alkuopettajien näkemyksiä ja kokemuksia asiasta.  

 Proseminaarityöni tutkimustulosten mukaan oppilaiden kouluval-

miuksia tarkasteltaessa esikouluvuodella on keskeinen merkitys mahdollisten 

erojen tasaajana. Esikouluvuosi tasasi lasten kehityksellisiä eroja. Esikoulun al-

kaessa kehitykselliset erot olivat suurempia kuin esikoulun päättyessä. Suurim-

mat erot sosiaalisissa taidoissa. Esikouluvuodella oli tärkeä merkitys tutkimus-

tulosten mukaan myös kehityksellisten vaikeuksien havaitsemisessa.  

 Sekä proseminaarityön tutkimustulosten että oman pohdintani 

kautta minulle muotoutunut esiymmärrys, jonka mukaan yksilölliset erot ovat 

merkittävämpiä kuin hoitopaikan vaikutukset. Yksilölliset eroavaisuudet koske-

vat sekä lasta ja hänen persoonallisia ominaisuuksiaan että lapsesta riippumatto-

mia tekijöitä kuten hänen perhettään, perheen elämäntilannetta tai lapsen fyy-

sistä elinympäristöä. 
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Liite 2. Aineistopyyntö 

Hei 
 

Olen Mirva Katajalaakso ja opiskelen luokanopettajaksi luokanopettajien aikuis-

koulutuksessa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tutkin pro gradus-
sani esikouluopettajien kokemuksia siitä, miten lapsen hoitopaikka vaikuttaa 

kouluvalmiuteen verrattaessa kotihoidossa ja päivähoidossa olleita lapsia. 
 

Tarvitsen tutkimuksessani sinun apuasi. Pysähdy hetkeksi miettimään kouluval-

miuden toteutumista esikoulussa ja oppilaiden taitojen kehitystä esikouluvuo-
den aikana. Kirjoita tarina kahdesta oppilaasta ja heidän esikouluvuodestaan. 

Toinen oppilaista on ollut päivähoidossa ennen esikoulua ja toinen tulee esikou-
luun suoraan kotihoidosta. Kuvaa oppilaiden valmiuksia heidän aloittaessa esi-
kouluvuoden ja kuvaa myös heidän taitojensa kehitystä. 

 

Palauta kirjoitelma viimeistään 15.7. joko 
sähköpostilla osoitteeseen mirva.katajalaakso@gmail.com 

tai postitse osoitteeseen Konnunkuja 5, 69100 Kannus 
 

Jos voin ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa lisäkysymyksiä varten, liitä kirjoitel-

maan yhteystietosi. Voit palauttaa kirjoitelman myös nimettömänä. 
 

Suuret kiitokset avustasi, 

Mirva Katajalaakso 
050 5955392 
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