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Suomen hallitus julisti Suomeen koronapandemian takia poikkeusolot 18.3.–
16.6.2020 väliseksi ajaksi. Poikkeusolojen seurauksena kunnat vapautettiin esi-
opetusvelvollisuudesta 18.3.–14.5.2020. Kunnat saivat tällöin halutessaan järjes-
tää esiopetusta myös etäopetuksena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Valtioneuvoston viestintäosasto. 2020; Valtioneuvosto 2020.) 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin esiopetuksen etäopetuksen järjestämistä 
ja menetelmiä keväällä 2020. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten esiopetuk-
sen opettajat kokivat lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen 
poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Tutkimusaineisto kerättiin sähköi-
sellä kyselylomakkeella keväällä 2020 sosiaalisessa mediassa ja hyödyntämällä 
Varhaiskasvatuksen opettajien liiton jakelukanavaa. Kyselyyn vastasi 217 esiope-
tuksen opettajaa. Aineistoa analysoitiin pääosin määrällisin menetelmin.  

Tutkimuksessa selvisi, että poikkeusolojen aikana 91 % esiopetuksen opet-
tajista antoi etäopetusta. Vastaajista suurin osa (68 %) opetti yksisuuntaisella etä-
opetusmenetelmällä, kun loput (32 %) opetti vuorovaikutteisella etäopetusmene-
telmällä. Vastausten perusteella lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus ei to-
teutunut poikkeusolojen aikana.  

Tämän tutkimuksen tulosten valossa voidaan todeta, etteivät koronapan-
demian aikana esiopetuksessa käytetyt etäopetusmenetelmät olleet koulutuksel-
lisesti yhdenvertaisia. Kuitenkin esiopetuksen opettajien arvion mukaan vuoro-
vaikutteinen etäopetusmenetelmä tuotti hieman suurempaa yhdenvertaisuutta 
kuin yksisuuntainen etäopetusmenetelmä. Mikäli tulevaisuudessa on tarve jär-
jestää esiopetusta etäopetuksena, tulisi se toteuttaa vuorovaikutteisin menetel-
min lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Vuorovaikutteis-
ten etäopetusmenetelmien käyttö kuitenkin vaatisi enemmän suunnittelua ja re-
sursseja kuin keväällä 2020 oli käytössä. 
Asiasanat: esiopetus, etäopetus, yhdenvertaisuus, koulutus, poikkeusolot   
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1 JOHDANTO

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian takia Suomen hallitus julisti 

18.3.2020 Suomeen poikkeusolot ja esitti vahvan vetoomuksen pienten lasten 

vanhemmille, jotta nämä pitäisivät varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ole-

vat lapsensa kotona. Näin pyrittiin suojelemaan Suomen terveydenhuollon kan-

tokykyä ja  kansalaisia, joille koronaviruksen aiheuttama sairaus voisi olla va-

kava. (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], Sosiaali- ja terveysministeriö 

[STM], Valtioneuvoston viestintäosasto [VNV] 2020; Valtioneuvoston asetus 

2020/126.)  

Poikkeusolojen aikana kunnat saivat halutessaan järjestää esiopetuksen etä-

opetuksena (Valtioneuvosto 2020). Etäopetuksella tarkoitetaan esimerkiksi verk-

koympäristössä tapahtuvaa opetusta, jossa opettaja ja oppilaat ovat fyysisesti eri 

paikoissa (Hilli 2020, 40). Esiopetusta ei ole ennen koronapandemiaa järjestetty 

laajamittaisena etäopetuksena Suomessa eikä Perusopetuslaki (1998/628) tunne 

etäopetuksen käsitettä. Kuitenkin suurin osa esiopetuksen opettajista antoi esi-

opetusta etäopetuksena keväällä 2020 (Opettajien ammattijärjestö [OAJ] 2020).  

Perusopetuslain 1998/628, 2 § mukaan esiopetuksen tavoitteena on osal-

taan turvata koulutuksellinen yhdenvertaisuus kaikkialla Suomessa. Kunnat jär-

jestivät koronapandemian aikaisen esiopetuksen eri tavoin: toisissa esiopetusta 

annettiin etäopetuksena ja toisissa ei (Vihti 2020; Äänekoski 2020). Näin ollen on 

tärkeää selvittää, miten koulutuksellinen yhdenvertaisuus Suomessa toteutui 

poikkeusolojen (18.3.–14.5.2020) aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös etä-

opetusmenetelmän ja lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen 

yhteyttä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella keväällä 2020 ja vastauk-

sia analysoitiin pääosin määrällisin menetelmin.  

Esiopetuksen järjestämistä etäopetuksena ei ole aiemmin tutkittu. Tästä tut-

kimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää arvioitaessa poikkeusolojen vai-

kutuksia lapsiin. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös lasten 

etäopetuksen kehittämisessä, tulevissa pandemiatilanteissa, haja-asutusalueen 

esiopetusjärjestelyissä tai sairaalahoitoa saavan lapsen etäopetuksessa. 



 

2 OPETUS POIKKEUSOLOISSA

2.1 Kriisitilanteet, poikkeusolot ja niiden vaikutus opetuk-
seen 

Kriisitilanteella tarkoitetaan Baytiehin (2013, 2) määritelmän mukaisesti luon-

nonkatastrofin, pandemian tai ihmisryhmien välisen konfliktitilanteen aiheutta-

mia normaalista poikkeavia olosuhteita. Poikkeusoloilla tarkoitetaan tässä tut-

kimuksessa 18.3.–13.5.2020 kestänyttä ajanjaksoa, jolloin perusopetus järjestettiin 

pääsääntöisesti etäopetuksena. Tällöin kuntien ei tarvinnut järjestää esiopetusta, 

mikäli vanhemmat noudattivat Suoman hallituksen kehotusta pitää varhaiskas-

vatus- ja esiopetusikäiset lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona. (OKM, 

STM, VNV 2020; Valmiuslaki 2011/1552; Valtioneuvoston asetus 2020/126.) Val-

miuslailla käyttöön otettujen rajoitusten purku aloitettiin vaiheittain 14.5.2020, 

jolloin perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palattiin lä-

hiopetukseen. Valmiuslaki kumottiin täysin vasta 16.6.2020. (Valtioneuvoston 

kanslia 2020/54.) 

Baytiehin (2019, 1) sekä Rushin, Partridgen ja Wheelerin (2016, 189) mukaan 

kriisitilanteissa opetus tulee järjestää etäopetuksena, eli teknologiavälitteisesti. 

Mobiililaitteiden, tietokoneiden ja internetyhteyden välityksellä turvallinen ope-

tus ja yhteydenpito lapsiin sekä heidän perheisiinsä on mahdollista. Etäopetuk-

seen tulee varautua ja se tulee suunnitella huolellisesti ennen kriisitilannetta. 

(Baytieh 2019, 1–2; Rush ym. 2016, 189.) Poikkeusolojen aikana kunnat saivat ha-

lutessaan järjestää esiopetusta etäopetuksena (Valtioneuvoston asetus 2020/126). 

Suuri osa kunnista tarjosikin esiopetusta etänä, sillä OAJ:n (2020) kyselyn mu-

kaan 93 % esiopetuksen opettajista oli poikkeusolojen aikana antanut etäope-

tusta. 

Kriisitilanteiden aikaisessa etäopetuksessa on tärkeää, että kaikki opiskeli-

jat tavoitetaan ja, että heillä on tarvittavat laitteet sekä yhteydet opetukseen osal-

listumiseen. Etäopetuksessa tulee hyödyntää reaaliaikaista yhteyttä, käyttää mo-
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nipuolisesti erilaisia sovelluksia ja antaa lapsille palautetta osaamisestaan. Etä-

opetuksen jatkuessa pidempään on tärkeää kehittää opetusta lasten ja perheiden 

tarpeiden perusteella. (Rush ym. 2016, 169–197.) 

Wang, Zhang, Zhao, Zhang ja Jiang (2020) sekä Zhang, Wang, Yang  ja 

Wang (2020) kuvaavat koronapandemian vaikutuksia koulutukseen Kiinassa, 

missä koronaviruksen aiheuttama tauti havaittiin ensimmäisenä. Zhangin ym. 

(2020, 2–3) mukaan Kiinassa tehtiin seuraavat toimet koronaviruspandemian hil-

litsemiseksi:  

1. Taattiin opettajille ja oppilaille internetyhteydet tai hyödynnettiin muuta 
teknologiaa opetuksessa.  

2. Koulutettiin opettajia etäopetukseen.  
3. Tarjottiin kouluille ilmainen pääsy valmiiseen verkko-opetusmateriaaliin.  
4. Suunniteltiin ohjeet helpottamaan lähiopetukseen palaamista epidemian 

päätyttyä.  
5. Tehtiin suunnitelma koulujen avaamisesta epidemian jälkeen.  

Wangin ym. (2020, 946) mukaan laajoista kouluissa tehdyistä toimista huolimatta 

lasten terveys oli koronapandemian aikana vaarassa fyysisen aktiivisuuden vä-

hentymisen vuoksi. Myös pitkä eristäytyminen, vakavasta tilanteesta aiheutu-

neen posttraumaattisen stressi ja koronavirusuutisoinnille altistuminen voivat 

olla lapselle vahingollista, jos tämä ei pääse käsittelemään huoliaan ja pelkojaan 

yhdessä turvallisen aikuisen kanssa (Wang ym. 2020, 946). Perheillä on erilaiset 

resurssit vastata lastensa tarpeisiin. Koronapandemian aikainen sosiaalisen eris-

täytyminen, sairastuminen, työttömyys tai tukiverkkojen vähentyminen voivat 

aiheuttaa aikuiselle stressiä, mikä taas voi vaikeuttaa lapsen ja vanhemman vuo-

rovaikutusta (Campbell 2020, 1). Wangin ym. (2020, 947) mukaan yhteiskunnan 

tulisi minimoida koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten terveyteen.  

2.2 Lähi- ja kotiopetus 

Tavallisesti perusopetus ja esiopetus järjestetään Suomessa lähiopetuksena. Lä-

hiopetus on opetusta, jossa opettaja opettaa lapsia ajallisesti ja fyysisesti samassa 

paikassa, esimerkiksi luokkahuoneessa (Rivera 2016, 210) tai päiväkodissa. Poik-

keusolojen aikana lähiopetuksena järjestettyyn esiopetukseen osallistuminen oli 
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mahdollista kaikille (Valtioneuvoston asetus 2020/126). Mikäli kunta ei tarjonnut 

etäopetusta, eivätkä lapset osallistuneet lähiopetuksena tarjottavaan esiopetuk-

seen koronapandemian vuoksi,  lapset olivat kotiopetuksessa. Kotiopetuksessa 

lapsen vanhemmat vastaavat lapsensa opetuksesta täysin (Opetushallitus 2020). 

Kotiopetuksessa huoltajat päättävät kuka opettaa, mitä opetetaan ja milloin. 

Huoltajat hankkivat tällöin muun muassa oppimateriaalin ja huolehtivat siitä, 

että lapsi saavuttaa opetuksen tavoitteet. (Memduhọğlu, Mazlum & Alav 2015, 

72, Opetushallitus 2020.) 

Kotiopetuksessa olevien esikoululaisten määrää normaalioloissa ei ole tilas-

toitu, mutta perusopetusikäisistä lapsista vain 0,08 % oli kotiopetuksessa vuonna 

2019 (Suomen virallinen tilasto [SVT] 2019). Kotiopetus ei siis ole Suomessa 

yleistä, eikä vanhemmilla ole siitä välttämättä kokemusta. Myllymäen (2017, 83) 

mukaan Suomessa perheet valitsevat kotiopetuksen pääosin julkisesta koulusta 

saatujen huonojen kokemusten, kuten kiusaamisen, seurauksena. Kansainväli-

sissä tutkimuksissa (ks. Kunzman 2009, 214; Thomas 2016, 2079) on havaittu, että 

kotiopetukseen liittyy monia hyötyjä, kuten opetusympäristön ja -suunnitelman 

joustavuus, opetuksen mukautuminen lapsen yksilölliseen oppimistyyliin, 

mutta myös mahdollisia haasteita, kuten vanhempien puutteelliset opetustaidot 

ja joidenkin opintosisältöjen opettamatta jättäminen.  

Koronapandemian aiheuttama stressi, työttömyys, vähentyneet tulot ja so-

siaalisesta eristäytymisestä johtuva perheiden sosiaalisen tuen väheneminen 

ovat lisänneet kansainvälisesti tarkasteltuna perheiden ongelmia, esimerkiksi 

perheväkivaltaa (Campbell 2020, 1–2). Näin ollen joillekin perheille koti- tai etä-

opetussuosituksen noudattaminen keväällä 2020 saattoi aiheuttaa haasteita myös 

Suomessa. 

2.3 Etäopetus 

Etäopetus on teknologiavälitteistä opetusta, jossa opettaja on fyysisesti ja mah-

dollisesti myös ajallisesti eri paikassa oppilaiden kanssa. Etäopetusmenetelmiä 

ryhdyttiin kehittämään 1950-luvulta alkaen. Ensimmäinen etäopetuksessa käy-
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tetty teknologia hyödynsi yksisuuntaista tiedonvälitystä, kuten kirjepostia, tele-

visiota, radiota ja elokuvia. Teknologian kehittyessä siirryttiin vuorovaikutteisiin 

menetelmien, kuten puhelin- ja videokonferenssien tai faksin käyttöön. Nykyään 

etäopetuksessa hyödynnetään eri verkkoalustoja ja avoimia verkostoja. (Ander-

son & Dron 2011, 81.)  

Lind ja Stjernström (2015, 1) erottavat etäopetuksen (distance teaching) etä-

oppimisesta (distance learning). Lindin ja Stjernströmin (2015) mukaan etäopetuk-

sella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa opettaja kommunikoi oppilaiden ja näi-

den kanssa samassa tilassa olevan avustajan kanssa, esimerkiksi videopalave-

rissa tai puhelimessa reaaliaikaisesti ja vastavuoroisesti. Etäoppimisella taas tar-

koitetaan yksisuuntaista yhteydenpitoa, esimerkiksi sähköpostin tai verkkokurs-

sin muodossa. Tällöin oppilaat opiskelevat pääosin itsenäisesti eri aikoina ja eri 

paikoissa. (Lind & Stjernström 2015, 9.)  

Anderson ja Dron (2011, 92) puolestaan jakavat etäopetuksen (distance edu-

cation) eri oppimiskäsitysten mukaa kognitiivis-behavioristiseen, konstruktivis-

tiseen ja konnektivistiseen. Kognitiivis-behavioristisessa oppimiskäsityksessä 

yhdistyy behavioristinen käsitys oppimisesta käyttäytymisen muutoksena erityi-

sesti ulkoisesti motivoimalla, kognitiivisen oppimisteorian korostamiin tiedon 

organisointiin, prosessointiin ja sisäisen motivaation merkitykseen. (Kronqvist 

2017, 17; Lapinmäki, Moilanen, Pihkola, Piilinen, Remes 2006.) Kognitiivis-beha-

vioristinen etäopetusmenetelmä muistuttaa Lindin ja Stjernströmin (2015) käsi-

tystä etäoppimisesta. Siinä opettajan ja opettamisen rooli on korosteinen (Ander-

son & Dron 2011, 82). Kognitiivis-behavioristiselle etäopetusmenetelmälle on 

tyypillistä yksisuuntainen tiedonjako ja tarkkaan suunniteltu asioiden opiskelu-

järjestys. Menetelmä korostaakin opettajan roolia yksityiskohtaisen opetussisäl-

lön luojana ja jättää opiskelijalle passiivisen katsojan tai kuulijan roolin. Kognitii-

vis-behavioristisen etäopetusmenetelmän vahvuus on mahdollisuus jakaa oppi-

materiaalia sellaisenaan laajalle joukolle. (Anderson & Dron 2011, 92.) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uutta tietoa rakennetaan so-

siaalisessa yhteisössä entisen pohjalle ja oppiminen ymmärretään aktiiviseksi 

vuorovaikutteiseksi prosessiksi (Tynjälä 2002, 37–38). Konstruktivismille perus-
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tuva etäopetusympäristö tehdäänkin oppijan aktiivisen roolin takia oppijakes-

keiseksi (Anderson & Dron 2011, 85). Konstruktivistisessa etäopetuksessa oppi-

minen tapahtuu tavanomaisesti pienryhmissä verkon välityksellä. Opettajan roo-

lina on johtaa keskusteluja ja tukea oppimista. Konstruktivistinen opetusmateri-

aali ei sovellu jaettavaksi isolle joukolle, sillä opetus perustuu pääosin opettajan 

ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle. (Anderson & Dron 2011, 86, 92.) 

Konnektivismissa oppiminen ymmärretään myös tiedon rakentamiseksi, 

kuten konstruktivismissa. Konnektivismissa kuitenkin korostuu tiedon näkökul-

maisuus ja erilaisten sähköisten tietoverkostojen voimakas integroituminen kaik-

keen oppimiseen ja niiden hyödyntämistä oppimisessa (Burman 2019, 29, Sie-

mens 2005). Konnektivistisessa etäopetusmenetelmässä hyödynnetään siis tar-

peen mukaan avoimia ja suljettuja sosiaalisia verkostoja. Siinä tutkitaan, luodaan 

uutta ja arvioidaan tietoja yhdessä yhteisessä verkostossa ja sovelletaan tuotettua 

tietoa todellisiin ongelmiin. Opetussisällöt ovat yksilöllisiä, opiskelijoiden tai 

opiskelijaverkoston itse muovaamia. Opettajan tehtävä on tukea oppimista ke-

hittävällä palautteella. Konnektivistisella etäopetusmenetelmällä voidaan opet-

taa suurempia joukkoja kuin konstruktivistisella etäopetusmenetelmällä, sillä 

opiskelijoiden rooli keskusteluissa ja opetussisältöjen luomisessa ja valitsemi-

sessa on opettajan roolia suurempi. (Anderson & Dron 2011, 92.) Yhdistelmänä 

konstruktivistinen ja konnektivistinen etäopetusmenetelmä on samanlainen Lin-

din ja Stjernströmin (2015) etäopetuksen kanssa. Andersonin ja Dronin (2011, 91) 

mukaan etäopetuksessa tulee yhdistää kuvattuja etäopetusmenetelmiä siten, että 

ne mahdollistavat oppimisen parhaiten.  

Suomalainen perusopetus ja esiopetus perustuvat konstruktivistiselle oppi-

miskäsitykselle. Esiopetusta ohjaavassa ja velvoittavassa Esiopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet -asiakirjassa [EOPS] (Opetushallitus [OPH] 2014, 16) mainitaan 

oppiminen vuorovaikutuksessa, oppimisen kokonaisvaltaisuus, kokemusten ja 

tunteiden merkityksellisyys oppimisessa sekä lasten aiemmat kokemukset ope-

tuksen lähtökohtana.  Tämän lisäksi EOPS:sta on tunnistettavissa Andersonin ja 

Dronin (2011) konnektivistisen oppimiskäsityksen piirteitä, kuten eheytetty ope-

tus, ilmiöoppiminen, projektioluonteiset tehtävät ja pyrkimys vaikuttaa esiope-

tusryhmää laajempaan yhteisöön (OPH 2014, 30, 35). 
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Etäopetus, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan, voi toteutua sekä etäopet-

tamisen että etäoppimisen (Lind & Stjernström 2015) muodossa. Etäopetusta tut-

kitaan Andersonin ja Dronin (2011) mallia mukaillen ja selvitetään, onko esiope-

tuksen opettajien antama opetus kognitiivis-behavioristista eli yksisuuntaista 

etäopetusta vai konstruktivistis-konnektivistista eli vuorovaikutteista etäope-

tusta. Andersonin ja Dronin (2011) mallin konstruktivistisen ja konnektivistisen 

etäopetusmenetelmä yhdistetään tässä tutkimuksessa, sillä molemmat oppimis-

menetelmät ovat läsnä EOPS:ssa (OPH 2014). Tieto- ja viestintäteknologia on 

merkittävä osa lasten elämää ja ajatellaankin, että lapset tarvitsevat paitsi tekno-

logian käytön opettelua myös aikuisen suojelua ja opastusta mediasisältöjen 

kanssa toimiessa (Mertala 2020, 9; Mustola & Rissanen 2017, 314). Lasten pääsy 

tietoverkkoihin ja mediaan on siis aikuisten rajaamaa, näin ollen puhdas konnek-

tivismi ei voi lasten etäopetuksessa toteutua.  

2.4  Lasten etäopetuksen edut, haasteet ja resurssit 

Esiopetuksen järjestämistä etänä ei ole aiemmin tutkittu. Etäopetusta tarjotaan-

kin yleisimmin aikuisille (Hilli 2020, 40; Hult, Dahlgren, Hamilton & Söderström 

2005, 1), esimerkiksi monimuotoisen opiskelun muotona työn ohessa. Etäope-

tusta järjestetään kuitenkin jonkin verran myös perusopetuksessa oleville lapsille 

ja nuorille, esimerkiksi haja-asutusalueilla (ks. Hilli 2020, 40; Lind & Stjernström 

2015, 4), sairaalahoitojaksojen aikana (ks. Donovan 2017; Ellis ym. 2013; Mänty-

maa 2019; Nisselle, Hanns, Green & Jones 2012) ja kriisitilanteissa (ks. Dooyema 

ym. 2013; Baytieh 2019; Zhang ym. 2020). Aikuisten ja nuorten vuorovaikutteisen 

etäopetuksen on havaittu olevan yhtä tehokasta tai jopa tehokkaampaa kuin lä-

hiopetuksen (Leire, McCormick, Richter, Anfalk & Rodhe 2015, 230; Small, Ar-

none, Stripling, Hill & Bennett 2012, 70). 

Etäopetuksen hyödyt liittyvät virtuaalisen oppimisympäristön joustavuu-

teen. Vibergin & Grönlundin (2015, 373) sekä Smallin ym. (2012 ,70) mukaan tek-

nologiavälitteisessä etäopetuksessa opiskelijat sitoutuvat oppimiseen paremmin 

kuin lähiopetuksessa ja ohjaavat omaa oppimistaan mielenkiintonsa mukaan. 
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Lasten etäopetuksella sen sijaan ei Øgaardin (2017, 21) mukaan aina saavuteta 

tavoiteltua itsenäisyyttä, itseohjautuvuutta tai omaehtoista yhteistyöskentelyä.  

Ryhmäkeskustelut, erityisesti sellaiset, joissa opiskelijat ratkovat kohtaami-

aan ongelmia yhdessä, on havaittu hyödyllisiksi etäopetuksessa (Viberg & Grön-

lund 2015, 373). Myös opiskeluun tarkoitettujen mobiilisovellusten monipuoli-

nen käyttö voi vastata lähiopetusta paremmin yksilöllisiin tarpeisiin (Viberg & 

Grönlund 2015, 374). Lisäksi etäopetuksessa jokainen yksilö saa lähiopetusta 

enemmän tilaa ja aikaa itseilmaisuun (Small ym. 2012, 70). Øgaardin (2017, 21–

22) mukaan lasten etäopetus ja siihen kuuluvat ryhmäkeskustelut harvaan asu-

tuilla aluilla Grönlannissa edistävät lasten yhteistyöskentelyä sekä mahdollista-

vat monipuolisen opiskelun ja lapsen kuulumisen laajempaan vertaisyhteisöön. 

Useiden tutkijoiden (Donovan 2017, 149; Ellis ym. 2013, 336; Nisselle ym. 

2012, 16) mukaan yhteydenpito omaan kouluun on hyödyllistä sairaalahoidon 

takia eristyksissä oleville lapsille. Omasta koulusta vuorovaikutteista etäope-

tusta saavat lapset sitoutuvat koulunkäyntiin ja säilyttävät yhteyden luokkato-

vereihin paremmin kuin lapset, joilla ei sairaalahoitojakson aikana ole vuorovai-

kutteista yhteyttä omaan kouluun. Lisäksi yhteydenpidon seurauksena luokka-

toverit tuntevat sairastunutta kohtaan empatiaa, jolloin lähiopetukseen palaami-

nen sairaalahoidon päätyttyä helpottuu. (Ellis ym. 2013, 336–338.) Koronavirus-

pandemian tuottamien poikkeusolojen aikana lapsia ja perheitä on kehotettu 

karttamaan sosiaalisia kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Esiopetukseen pa-

luun kannalta olisi Ellisin ym. (2013, 336–338) sekä Donovanin (2017, 149) tutki-

mustuloksiin viitaten hyvä, jos lapset pystyisivät ylläpitämään esiopetuksessa 

yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita, esimerkiksi ryhmäpuheluiden avulla. 

Kuitenkin Smallin ym. (2012, 70) mukaan verkossa käytävissä ryhmäkes-

kusteluissa on vielä teknologiaan ja aikataulutukseen liittyviä opetuksen haas-

teita. Myös Hilli (2020, 48) on havainnut vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia 

suomalaisissa kyläkouluissa tekemässään tutkimuksessa. Etäopetuksessa opetta-

jan on lähiopetustilannetta vaikeampi kontrolloida oppilaita, johtaa opetustilan-

netta ja mukauttaa opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan (Hilli 2020, 48–49). Esi-

opetuksessa vuorovaikutus on erittäin tärkeä osa opetusta (Salminen 2017, 172), 
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joten vuorovaikutukseen liittyvät tekniset haasteet saattavat korostua poikkeus-

olojen aikana järjestetyssä etäopetuksessa. 

Etäopetuksen haasteet liittyvät myös puutteellisiin resursseihin. Etäope-

tusta haittaavat yhteyksien riittämättömyys, opettajien liian vähäinen koulutus 

opetusteknologiaan ja etäopetusmenetelmiin sekä liian vähäinen aika suunnitte-

luun, teknisen tuen puute ja aikataulutukseen liittyvät ongelmat (Ellis ym. 2013, 

336; Hilli 2020, 50; Salavati 2016, 236–239). Koronapandemian poikkeusolot tuli-

vat Suomessa voimaan nopeasti. Näin ollen esiopetuksen opettajilla oli hyvin ra-

joitetusti aikaa suunnitella etäopetusta tai tutustua etäopetuksessa käytettävää 

teknologiaan.  

Opettajien taidoissa hyödyntää teknologiaa opetuksessaan on tutkimuk-

sissa havaittu puutteita (Hilli 2020, 48; Salavati 2016, 236). Hillin (2020, 48) mu-

kaan suomalaisissa kyläkouluissa etäopetus suunnitellaan lasten taitojen ja mie-

lenkiintojen mukaan ja liitetään jokapäiväiseen toimintaan koulussa. Tavoitteena 

on, että oppilaat voivat työskennellä virtuaaliympäristössä vuorovaikutteisesti. 

Käytännössä etäopetuksessa kuitenkin keskitytään yksisuuntaiseen tiedonväli-

tykseen ja oppilaan rooli jää passiiviseksi. (Hilli 2020, 48.)  

Ellisin ym. (2013, 336) mukaan huoltajien rooli korostuu etäopetuksen ai-

kana. Vanhemmilla on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet osallistua lapsena ope-

tukseen johtuen esimerkiksi asenteista, sosioekonomisesta taustasta tai perheen 

ja opettajan yhteisen kielen puuttumisesta (Hietanen, Ylitalo, Keloneva & Kangas 

2014, 92; Kluczniok, Lehrl, Kuger & Rossbach 2013, 432).  

Viitaten edellä esitettyyn, tässä tutkimuksessa etäopetuksen järjestämisen 

resursseja tarkastellaan suhteessa seuraaviin tekijöihin: 1) toimiva internetyh-

teys ja tarvittava teknologia 2) etäopetukseen liittyvä koulutus, 3) teknisen tuen 

saatavuus ja riittävyys, 4) etäopetukseen soveltuva opetusmateriaali sekä 5) Etä-

opetuksen järjestämiseen tarvittavan ajan ja henkilöstön riittävyys. (Hilli 2020, 

50; Rush ym. 2016, 169; Salavati 2016, 236–239; Venäläinen 2020, 115; Zhang ym. 

2020, 2). Ellisin ym.  (2013, 336) esiin tuoma huoltajien keskeinen rooli etäopetuk-

sessa rajataan tässä tutkimuksessa etäopetuksen järjestämisen resurssien ulko-

puolelle, sillä esiopetuksen järjestäjän mahdollisuudet vaikuttaa perheiden eri-

laisiin tilanteisiin poikkeusoloissa ovat rajatut.  



 
 

3 ESIOPETUS JA KOULUTUKSELLINEN YHDEN-

VERTAISUUS 

Esiopetus on Suomessa lukuvuoden kestävää perusopetukseen valmistavaa ope-

tusta. Sitä annetaan lapsille pääsääntöisesti vuosi ennen perusopetuksen alkua 

eli lapsen ollessa 6-7-vuotias. Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alu-

eensa lapsille. Esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 

toimintaan osallistuminen on ollut velvoittavaa vuodesta 2015 alkaen. (Perus-

opetuslaki 1998/628, 4§, 26 a§.) Vuonna 2018 esiopetukseen osallistui yhteensä 

59 652 lasta, joista 50 207 oli päivähoidon esiopetuksessa ja 9 445 koulun esiope-

tuksessa (SVT 2019). Esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä 

päiväkodeissa ja kouluissa (Kauppinen & Alasuutari 2018, 149). 

Esiopetus on tärkeä vaihe elinikäisessä oppimisessa ja sillä on merkittävä 

vaikutus myös yksilön myöhempään menestykseen sekä yhdenvertaisen yhteis-

kunnan rakentamiseen (Field, Kuczera & Pont 2007, 118). Esiopetuksen tehtä-

vänä onkin Perusopetuslain (1998/628) 2 § mukaan parantaa lasten oppimisval-

miuksia, tukea lasten kasvua, opettaa lapsille tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 

turvata osaltaan riittävää yhdenvertaisuutta Suomessa. EOPS:ssa (2014) asete-

taan esiopetustoimintaa velvoittavat tavoitteet ja tehtävät sekä määritellään esi-

opetuksen arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintaympäristö. 

3.1 Esiopetuksen toimintakulttuuri 

Esiopetuksen järjestämistä ja työtapoja ohjaavat esiopetuksen yleiset tavoitteet, 

kuten laaja-alainen osaaminen, oppimiskokonaisuudet ja vaatimus eheytetystä 

toiminnasta (Salminen & Poikonen 2017, 68–69). On kuitenkin huomattava, ettei 

lasten osaamiselle aseteta yhteisiä tavoitteita vaan jokaiselle lapselle laaditaan 

omat tavoitteet (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén 2017, 60–61; OPH 2014, 14). Esi-

opetuksessa korostetaan siis jokaisen lapsen oikeutta olla oma itsensä ja vaadi-

taan, että esiopetuksen opettaja tukee jokaista lasta tämän tarpeiden mukaisesti. 
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Esiopetus on eheytettyä opetusta, joka muodostuu erilaisista oppimiskoko-

naisuuksista (OPH 2014, 30). Eheytetty opetus on kokonaisvaltaista, johonkin 

teemaan tai ilmiöön sidottua opetusta, joka edellyttää usein eri tiedonalojen in-

tegraatiota (Cantell 2015, 14). Sen perusajatuksena on, että käsiteltävä ilmiö on 

merkityksellisesti yhteydessä lasten kokemusmaailmaan (Kangas, Kopisto & 

Krokfors 2015, 39). Näin lapsi oppii vähitellen systeemistä ajattelua; hän oppii 

havaitsemaan syysuhteita ja päättelemään (Cantell 2016, 157).  

Eheytetyn esiopetuksen toteutumisessa on kuitenkin vielä haasteita. Ehey-

tetty opetus edellyttää toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, jota estävät tällä 

hetkellä esiopetuksen opettajien kokema eheytetyn opetuksen vaikeus, esiope-

tustyön kiireisyys, niukat ajalliset ja rahalliset resurssit sekä henkilöstövaihdok-

set. (Venäläinen ym. 2020, 111–115, 180.) Kuitenkin eheytetyn opetuksen on jois-

sakin tapaustutkimuksissa (ks. Kuusinen & Lindholm 2020, 97–101; Nykänen 

2018, 85–86) havaittu toteutuvan päiväkodeissa hyvin. 

EOPS:ssa sitoudutaan holistiseen ja konstruktivistiseen oppimiskäsityk-

seen. Tämän oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu koko ajan, kaikki-

alla, lapsen aiempiin kokemuksiin perustuen, sekä esiopetuksen opettajan ja las-

ten että lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (OPH 2014, 16; Mertala 2020, 

12.) Esiopetuksessa lasten tulisikin saada kokemuksia sekä yksintyöskentelystä 

että ryhmässä työskentelystä, erityisesti pienryhmätoiminnasta (OPH 2014, 25–

28). 

Lapset oppivat esiopetuksessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 

Osaavampien vertaisten rooli onkin merkittävä lasten oppimisessa. Yhteisessä 

toiminnassa lapset pystyvät ylittämään sen hetkisen osaamistason muiden lasten 

avustuksella. (Kronqvist 2017, 18–19.) Ottamalla mallia muista lapsista tai saa-

malla apua vertaiseltaan lapset oppivat tehokkaasti uutta. Poikkeusolojen aikana 

perheitä on kehotettu vähentämään sosiaalisia suhteita mikä näin ollen luo haas-

teen vertaisoppimiselle. 

Salmisen (2017, 172) mukaan jatkuva ja luottamuksellinen kasvattajan ja las-

ten välinen vuorovaikutus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Opetta-

jan ja lapsen vuorovaikutussuhteessa valta ja vastuu on opettajalla. Opettaja esi-

merkiksi määrittelee, mitä kulloinkin tehdään, vaikkakin lapset saavat vaikuttaa 
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esiopetustoimintaan ikätasoisesti. (Salminen 2017, 168.) Lasten keskinäiset suh-

teet ovatkin aikuisten ja lasten välisiä suhteita tasavertaisempia (Salminen 2017, 

164), tosin yhteisessä leikissä aikuisen ja lapsen suhde on luontevampi ja keskus-

telu tasavertaisempaa kuin strukturoidussa opetustilanteessa (Lehtinen & Koi-

vula 2017, 182).Leikki onkin esikouluikäiselle luonteva tapa oppia uutta (Kron-

qvist 2017, 19).  

Useat tutkijat (ks. Hakkarainen, Brédikyté, Jakkula & Munter 2013;  Lehti-

nen & Koivula 2017, 180; van Oers & Duijkers 2013, 532) pitävät aikuisten osal-

listumista lasten leikkiin tärkeänä. Vygotskyn (2016, 18) mukaan leikki luo 3–6-

vuotiaalle lapselle lähikehityksen vyöhykkeen, jolla lapsi kykenee työskentele-

mään tavanomaista taitavammin ja oppimaan uutta tehokkaasti. Hakkaraisen 

(2010, 248) mukaan lähikehityksen vyöhykkeen ja leikin tulee olla pedagogiikan 

perusta suomalaisten lasten opetuksessa. Tällöin opetus on lapsi- ja lapsiryhmä-

keskeistä ja lapsille mielekästä. Lisäksi lasten motivaatio oppia paranee leikilli-

sessä työskentelyssä. (Hakkarainen 2010, 249.) Opettajat pystyvät myös havain-

noimaan leikissä lapsen tietoja, taitoja, mielenkiinnon kohteita sekä asemaa lap-

siryhmässä (Hakkarainen ym. 2013, 224).  

Teknologian rooli on esiopetuksessa merkityksellinen, sillä tieto- ja viestin-

täteknologinen osaaminen on yksi viidestä EOPS:n määrittelemästä laaja-alaisen 

osaamisen alueesta, jotka huomioidaan kaikessa esiopetustoiminnassa (OPH 

2014, 16–18). Tieto- ja viestintäteknologia on osa lasten elämää muun muassa ko-

tien tablettitietokoneiden, älylaitteiden ja -lelujen muodossa (Mertala 2020, 9).  

Esiopetusikäiset lapset oppivat kodin teknologian parissa muun muassa 

teknologian hyödyntämistä ja teknologisten komponenttien, kuten hiiren, koske-

tusnäytön tai peliohjaimen, käyttöä, yleistietoa, sosiaalisia, ajattelu- oppimistai-

toja, sekä hyödyntämään teknologiaa arjessa kommunikaation, opiskelun ja viih-

teen välineenä (Plowman, Stevenson, Stephen & McPake 2012, 35–36). Suoninen 

(2014, 72) suosittelee lasten runsaan median käytön vuoksi esiopetuksen opetta-

jia tukemaan lasten mediataitoja. Mertalan (2020, 11–12) mukaan varhaiskasva-

tuksen tieto- ja viestintäteknologiakasvatus sisältääkin oppimisteknologian, me-
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dia-  ja teknologiakasvatuksen näkökulmat ja korostaa lapsen toimijuutta media-

ympäristössä. Näin lapset saavat monipuolisen kuvan teknologiasta muun mu-

assa rakentamisen, sisältöjen kuluttamisen ja luomisen näkökulmista. 

3.2 Kodin ja huoltajien rooli esiopetuksessa 

Etelälahden (2014, 159) mukaan koti on lapselle tärkein kasvatusympäristö ja 

myös Kluczniok ym. (2013 , 432) toteavat, että kodin oppimisympäristö on yh-

teydessä esiopetusikäisen lapsen oppimiseen. Kodin ja esiopetuksen yhteistyöllä 

onkin merkittävä rooli lapsen esiopetuksessa. Esiopetuksessa tehdään yhteis-

työtä huoltajien kanssa muun muassa esiopetustoiminnan suunnittelussa, toteut-

tamisessa ja arvioinnissa (OPH 2014, 14). Esiopetus tukee lapsen positiivista ke-

hitystä ja oppimista parhaiten, kun perheet pitävät esiopetusta tärkeänä ja ovat 

sitoutuneet siihen (Aygun & Yildizbas 2014, 294–295).  

Vanhempien osallisuudella lasten koulutukseen ja vanhempien ja muiden 

kasvattajien välisellä yhteistyöllä on useita lasten oppimiseen, käyttäytymiseen 

ja terveyteen sekä vanhempien ja opettajien vuorovaikutukseen ja kasvatus- ja 

opetustyöhön liittyviä hyötyjä (ks. Hakyemez-Paul 2019, 19–21; Hornby 2014, 

268; Latvala 2012, 31). Etäopetuksessa vanhempien rooli lapsen oppimisen tuke-

misessa korostuu (Ellis ym. 2013, 336), joten poikkeusolojen aikana kasvatusyh-

teistyö ja vanhempien vastuu lapsensa opetuksesta saattaa lisääntyä normaa-

lioloihin verrattuna. 

Vanhempien osallisuutta lastensa esiopetukseen voi hankaloittaa yhteisen 

kielen puuttuminen esiopetushenkilöstön kanssa. Hietasen, ym. (2014, 91–92) 

mukaan maahanmuuttajalasten vanhempien osallisuutta peruskoulussa heiken-

tävät ongelmat yhteydenpidossa, luottamuspula, ennakkoluulot ja negatiivinen 

asenne. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallisuutta tukevia tekijöitä 

taas ovat koulun ja kodin välinen toimiva vuorovaikutus sekä yhteydenpito, ta-

paamisten riittävyys, omakohtaisuus ja aikataulutus perheen tarpeiden mukaan 

(Hietanen, ym. 2014, 91–92.) Esiopetuksen vaikuttavuus on suurinta sellaisilla 

lapsilla, joiden äidinkieli ei ole suomi (Sivistysvaliokunnan mietintö 2014, 3). 
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Poikkeusolojen aikaiset mahdollisesti poikkeavat opetusjärjestelyt asettavat 

haasteen etenkin viestintään eri kielisten perheiden kanssa. 

3.3 Koulutuksellinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Koulutuksen yhdenvertaisuus on moniulotteinen ilmiö ja sen määrittelystä on 

myös tiedeyhteisössä erimielisyyttä (Lazenby 2016, 65). Kansainvälisessä koulu-

tuksellisen yhdenvertaisuuden tutkimuksessa erotetaan perinteisesti käsitteet 

equity ja equality, joille ei löydy yksiselitteisiä vastineita suomen kielessä (Paana-

nen, Repo, Eerola ja Alasuutari 2019, 62). Espinozan (2007, 345–346) mukaan kä-

site equality liittyy samanlaisuuteen ja resurssien jakamiseen määrällisesti sa-

malla tavalla, kun taas käsite equity sisältää laajemman ajatuksen yhdenvertai-

suuden arvioimisesta myös subjektiivisesta näkökulmasta, esimerkiksi yksilön 

tarpeiden, potentiaalin tai aiemman menestyksen mukaan. Fieldin ym. (2007, 29) 

mukaan equity liittyy equalitya laajempaan käsitykseen oikeudenmukaisuudesta. 

Yksimielisiä tutkijat ovat siitä, että yhdenvertaisuuden määritelmä kietou-

tuu arvojen ja erilaisten käsitysten, esimerkiksi oikeudenmukaisuuden tai hyvän 

lapsuuden ympärille. (Field ym. 2007, 29; Lazenby 2016, 69; Paananen ym. 2019, 

56). Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden myös ajatellaan parantavan lasten op-

pimista, kansalaisten elämää, lisäävän sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vä-

hentävän julkisia menoja (mm. Field ym. 2007, 121).  

Espinoza (2007, 351–354) on kehittänyt kuusikohtaisen mallin erilaisista 

koulutuksellisen yhdenvertaisuuden näkökulmista. Tämän tutkimuksen kan-

nalta keskeisiä ovat seuraavat Espinozan (2007) mallin kohdat: 1. Mahdollisuuk-

sien yhdenvertaisuus (Equality of opportunity), jonka mukaan kaikille tarjotaan 

samat mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja poistetaan eriarvoistavat ra-

kenteet.  2. Yhdenvertaisuus kaikille (Equality for all), jonka mukaan kaikki yh-

teiskunnan jäsenet saavat määrällisesti yhtä paljon resursseja ja osallistuvat kou-

lutukseen sekä 4. Yhdenvertaisuus tarpeiden perusteella (Equity for equal needs), 

jonka mukaan, esimerkiksi resurssit jaetaan yksilöiden tarpeiden mukaan siten, 

että samanlaiset tarpeet omaavat saavat yhtä paljon resursseja.  
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Esitetyt Espinozan (2007, 351–354) yhdenvertaisuuden mallin kohdat vas-

taavat suomalaisen esiopetuksen mukaista käsitystä yhdenvertaisuudesta. Mah-

dollisuuksien yhdenvertaisuus (Espinoza 2007, 351–354) liittyy siihen, etteivät 

henkilöön liittyvät syyt, kuten sukupuoli, sosioekonominen asema tai etninen al-

kuperä saa vaikuttaa lasten koulutukselliseen suoriutumiseen esiopetuksessa 

(Etelälahti 2009, 39). Yhdenvertaisuus kaikille (Espinoza 2007, 351–354) konkre-

tisoituu siinä, että esiopetus on velvoittavaa ja sen tulee olla kaikille yhtä laadu-

kasta ja saavutettavissa (OPH 2014, 15; Etelälahti 2014, 39). Lisäksi yhdenvertai-

suus tarpeiden perusteella (Espinoza 2007, 351–354) näyttäytyy suomalaisessa 

esiopetuksessa siten, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville lapsille jaetaan 

lisäresursseja tarpeen mukaan (OPH 2014, 62). 

Suomalaisessa yhdenvertaisuuskeskustelussa on aiemmin käytetty tasa-ar-

von käsitettä, joka tarkoittaa sitä, etteivät henkilöön liittyvät syyt, kuten suku-

puoli, etninen alkuperä tai sosioekonominen asema saa olla perusteena yksilön 

kohtelulle. Käsitteenä tasa-arvo korostaa toiminnan arvopohjaa. (Jakku-Sihvo-

nen 2009a, 23–24.) Jakku-Sihvonen (2009b, 26) on eritellyt kysymyksiä, joilla kou-

lutusjärjestelmän laatua voidaan arvioida tasa-arvon näkökulmasta:  

1. Onko kaikille maassamme asuville tarjolla yhdenvertaiset (jos erilaiset niin kui-
tenkin samanarvoiset) koulutuspalvelut?  

2. Onko erilaisuuden perusteena samoihin tavoitteisiin pyrkiminen erilaisin järjes-
telyin vai tähtääkö koulutus eri tavoitteisiin?  

3. Onko erilaisen opetusjärjestelyn perusteena opiskelijan yksilöllinen valinta, pal-
velun tarjoajalle delegoitu päätösvalta vai jokin muu peruste?  

4. Onko perusteena erilaisuuteen liittyvä opiskelijan ominaisuus (esim. väestö-
ryhmä, asuinpaikka, varallisuus, sukupuoli tai jokin muu)? 

Rakenteellisia tekijöitä ja ihmisten saman arvoisuutta lain edessä korostava yh-

denvertaisuuden käsite on korvannut suomalaisessa julkisessa keskustelussa 

tasa-arvon käsitteen 2000-luvulla (Jakku-Sihvonen 2009b 25–26). Yhdenvertai-

suuteen sisältyy voimakkaasti ajatus rakenteellisen epätasa-arvon poistamisesta.  

Taulukoon 1 on koottu edellä esitellyistä näkemyksistä ne tekijät, joihin 

tässä tutkimuksessa kiinnetään huomiota lasten koulutuksellisen yhdenvertai-

suuden toteutumista arvioitaessa. Yhdenvertaisuutta tarkastellaan sekä etäope-

tuksessa olevien lasten kesken että etä- ja lähiopetuksessa olevien lasten välillä. 
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Etä- ja lähiopetuksen opetusmuodot ja -menetelmät ovat erilaisia, tällöin myös 

tarkasteltaessa yhdenvertaisuuden toteutumista, painotetaan pelkästään etäope-

tuksen koulutuksellista yhdenvertaisuutta arvioitaessa osin eri asioita kuin etä- 

ja lähiopetuksessa olevien lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta arvioitaessa. 

TAULUKKO 1 Lasten koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen vaikuttavat tekijät poikkeus-
oloissa järjestetyssä esiopetuksessa. 

Etäopetuksessa olevien lasten 
keskinäinen yhdenvertaisuus  

huoltajan apu etäopetuksessa (Ellis ym. 2013, 336) 
säännöllinen osallistuminen (Perusopetuslaki 1998/628, 
26a § ) 
etälaitteiden saatavuus (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32; 
Rush ym. 2016, 169) 
materiaalin saatavuus (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32) 
tuen tarpeiden huomiointi (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–
32; Espinoza 2007, 351–354) 
opettajan tuki (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32; Kauppi-
nen & Alasuutari 2018, 152) 
opettajan kannustus (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32; 
OHP 2014, 14) 

Yhdenvertaisuus etä- ja lä-
hiopetuksessa olevien lasten 
välillä 

oppimisen mahdollisuus (Espinoza 2007, 351–354) 
opettajan tuki (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32; Kauppi-
nen & Alasuutari 2018, 152) 
opetuksen laatu (Kauppinen & Ala-Suutari 2018, 152; 
Espinoza 2007, 351–354) 
opetuksen leikillisyys (Hakkarainen ym. 2013, 224; 
Kronqvist 2017, 19) 
EOPS:n noudattaminen (Venäläinen ym. 2020, 180) 
osallisuus (Venäläinen ym. 2020, 178 ) 
opettajan huomio (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–32; OHP 
2014, 14; Rush ym. 2016, 169) 
oppimisvälineiden laatu ja saatavuus (Jakku-Sihvonen 
2009b, 31–32; Espinoza 2007, 351–354) 
turvallisuus (OPH 2014, 13) 
tuen tarpeisiin vastaaminen (Jakku-Sihvonen 2009b, 31–
32; Espinoza 2007, 351–354; OPH 2014, 44) 

Yhdenvertaisuutta voidaan tukea esiopetuksessa monin tavoin. Alegren ja Fer-

rerin (2010, 454) sekä Eerola-Pennasen (2017, 240–241) mukaan lapsiryhmässä tu-

lisi olla lapsia erilaisista taustoista. Yhdenvertaisuutta tuetaan myös sukupuoli-

sensitiivisellä (ks. Ylitapio-Mäntylän 2017, 279) ja kulttuurista moninaisuutta (ks. 

Eerola-Pennanen 2017, 248) tukevalla kasvatusotteella. Lisäksi Perusopetuslain 

1998/628 ja asetusten takaamat reunaehdot muun muassa ryhmäkoolle, lasten ja 

aikuisten suhdeluvulle, esikoulun opettajan koulutusvaatimuksille sekä EOPS 
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velvoittavana asiakirjana takaavat tietyn yhdenvertaisuuden tason esiopetuksen 

laadulle. 

3.4 Esiopetuksen yhdenvertaisuuden toteutuminen  

EOPS:n (OPH 2014, 13) mukaan esiopetuksen yhtenä tehtävänä on edistää tasa-

arvoisuutta ja turvata riittävä yhdenvertaisuus maanlaajuisesti. Esiopetuksen jär-

jestämisestä ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta on julkaistu useita kotimaisia 

ja kansainvälisiä tutkimuksia (ks. Edström 2014; Etelälahti 2014; Jang & Reardon 

2019; Kauppinen 2017; Kauppinen & Alasuutari 2018; Savinskaja 2017).  

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa suomalaisessa esiopetuksessa on haas-

teita. Kansallisissa arvioinneissa on havaittu, että varhaiskasvatuksen laadussa 

on eroja, vaikkakin suurimmassa osassa päiväkoteja varhaiskasvatuksen sisällöl-

liset tavoitteet toteutuvat hyvin. Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa 

varhaiskasvatuksen opettajat ovat paremmin perehtyneitä varhaiskasvatussuun-

nitelmaan ja he kokevat myös voivansa toteuttaa sitä arjessa kaupungissa asuvia 

paremmin. (Repo ym. 2019, 54, 157; Sivistysvaliokunnan mietintö 2014, 3). 

Esiopetuksen tulee olla yhtä laadukasta kaikkialla. Tällöin kaikki lapset saa-

vat yhdenvertaisen alun koulutuspolulleen. Hujalan ym. (2012, 81–82) mukaan 

esiopetuksen laatu kuitenkin vaihtelee ja päiväkodissa annetun esiopetuksen laa-

tua pidetään koulussa annettua parempana. Koulussa tapahtuva esiopetus yh-

distettynä varhaiskasvatukseen sisältää päiväkodissa tapahtuvaa esiopetusta 

enemmän siirtymiä. Liian monet siirtymät ja sosiaaliset kontaktit voivat olla lap-

sille kuormittavia. (Kauppinen & Alasuutari 2018, 158–159.)  

Kauppisen ja Alasuutarin (2018, 163–165) mukaan yhdenvertaisuuden to-

teutumista suomalaisessa esiopetuksessa heikentävät muun muassa suuret ryh-

mäkoot, suuret aikuisten ja lasten väliset suhdeluvut, työntekijöiden alhainen 

koulutus sekä työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Paanasen ym. (2019, 56) mukaan 

varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen vanhempien työtilanteen mukaan vähen-

tää yhdenvertaisuutta. Myös Sirniön (2016, 80) mukaan sosioekonominen asema 

vaikuttaa merkittävästi suomalaisten lasten koulutuksellisiin kokemuksiin ja 

mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 



 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla esiopetuksen järjestämistä etäope-

tuksena Suomessa koronaviruspandemian aiheuttaneiden poikkeusolojen (18.3.–

14.5.2020) aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös esiopetuksen opettajien nä-

kemyksiä esiopetuksen toteuttamisesta ja lasten koulutuksellisen yhdenvertai-

suuden toteutumisesta.  

Tutkimusaineistossa kiinnitetään huomiota systemaattisiin eroihin ja yhtä-

läisyyksiin esiopetuksen opettajien näkemyksissä alueittain sekä opetuspaikan, 

palvelun tarjoajan ja kunnan kokoluokan mukaan. Tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: 

1. Miten esiopetus on poikkeusolojen aikana Suomessa järjestetty?  

2. Miten etäopetuksena järjestetty esiopetus on toteutettu poikkeusolo-
jen aikana?  

3. Miten esiopetuksen opettajat arvioivat lasten keskinäisen koulutuk-
sellisen yhdenvertaisuuden toteutumista etäopetuksessa ja verratta-
essa etä- ja lähiopetusta keskenään?

4.2 Tutkimuksen konteksti ja menetelmät 

Tutkittava ilmiö, koronapandemian aikainen esiopetus, oli keväällä 2020 tuore ja 

poikkeuksellinen, siksi yleiskuvan saaminen siitä oli tärkeää. Yleiskuva ilmiöstä 

voidaan saada joko kvalitatiivisella tai kvantitatiivisella tutkimusotteella (Hirs-

järvi Remes & Sajavaara 2009, 139). Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa sekä 

määrällisin että laadullisin menetelmin. Tutkimusta voidaan siis pitää monime-

netelmällisenä eli mixed methods -tutkimuksena (ks. Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen 2011, 104–105). Useamman tutkimusmenetelmän 

käyttäminen luo varmempaa tietoa kuin yhden, sillä ilmiötä tarkastellaan tällöin 

useammasta näkökulmasta ja ilmiöstä muodostuu kokonaisvaltainen näkemys 
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(Metsämuuronen 2011, 266; Ronkainen ym. 2011, 105). Yhdistettäessä laadullisia 

ja määrällisiä menetelmiä kannattaa toinen menetelmä valita pääasialliseksi ja 

toinen tukevaksi (Metsämuuronen 2011, 266). Tässä tutkimuksessa analyysime-

netelmä olikin pääosin määrällinen. Laadullinen osuus koostui kyselylomakkeen 

avoimien vastausten sisällönanalyysistä, jolla syvennettiin määrällisiä tuloksia. 

Tämän tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että etäopetusta annetaan ko-

ronapandemian aikana laajalle joukolle esiopetuksessa olevia lapsia (ks. OAJ 

2020). Koska poikkeusolojen alussa tavanomaisesta lähiopetuksena järjestettä-

västä esiopetuksesta siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen, eikä etäope-

tuksen toteuttamiseen velvoitettu tai annettu valtakunnallista ohjeistusta, oletet-

tiin tässä tutkimuksessa myös, että käytetyt etäopetusmenetelmät muotoutuvat 

erilaisiksi eri paikoissa. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa (ks. Kauppinen & Ala-

suutari 2020; Hujala ym. 2012) on havaittu, ettei yhdenvertaisuus täysin toteudu 

esiopetuksessa normaalioloissa, joten oli oleellista selvittää, miten yhdenvertai-

suus toteutuu poikkeusoloissa.  

Tutkimus on niin kutsuttu Survey-tutkimus. Survey-tutkimuksessa stan-

dardoidussa muodossa kerätyn aineiston avulla kuvaillaan, vertaillaan ja selite-

tään tutkittavaa ilmiötä (Hirsjärvi ym. 2009, 134). Tutkimusaineisto kerättiin 5.–

17.5.2020 poikkileikkausasetelmalla eli yhdellä mittauskerralla (Ronkainen ym. 

2011, 67; Vastamäki & Valli 2018, 129). Poikkileikkausasetelmalla voidaan mää-

rällisessä tutkimuksessa selvittää asioiden välistä korrelaatiota (Vastamäki & 

Valli 2018, 130), tässä tutkimuksessa etäopetusmenetelmän ja lasten yhdenvertai-

suuden toteutumisen välistä yhteyttä.  

4.3 Aineistonkeruu kyselylomakkeella 

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella (Liite 1). 

Sähköisellä kyselylomakkeella voidaan kerätä ja käsitellä laaja aineisto tehok-

kaasti. Lisäksi sähköisesti annetut vastaukset tallentuvat automaattisesti analy-

soitavaan muotoon, joten aineiston syöttämisessä tilasto-ohjelmaan ei tapahdu 

inhimillisiä virheitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Valli & Perkkilä 2018, 117–118.)  
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Aiemmissa tutkimuksissa testatun kyselylomakkeen käyttö olisi luotetta-

vinta muun muassa tulosten vertailukelpoisuuden takia (Vastamäki & Valli 2018, 

136). Tämän tutkimuksen toteuttamiseen ei kuitenkaan löytynyt valmista kyse-

lylomaketta, joten se laadittiin itse. Kyselylomake tehtiin operationalisoimalla 

teoriaosassa esitetyt esiopetuksen opetusmenetelmän, etäopetuksen järjestämi-

sen resurssien ja esiopetuksen yhdenvertaisuuden käsitteet kysymyksiksi ja väit-

teiksi. Taulukossa 2 on esitetty kyselyn etäopetusta koskevat väitteet. Väitteiden 

laadinnassa sovellettiin Andersonin ja Dronin (2011) etäopetusmenetelmämallia: 

taulukon yksisuuntainen etäopetusmenetelmä vastaa kognitiivis-behavioristista etä-

opetusmenetelmää ja vuorovaikutteinen etäopetusmenetelmä yhdistää konstrukti-

vistinen ja konnektivistinen etäopetusmenetelmän. 

TAULUKKO 2 Etäopetusmenetelmän operationalisointi väitteiksi. 

Yksisuuntainen etäopetusmenetelmä (1) Vuorovaikutteinen etäopetusmenetelmä (2) 
Etäopetuksessa olevat lapset ovat tehneet 
vain yksilötehtäviä 

Etäopetuksessa olevat lapset ovat tehneet 
pari- tai ryhmätehtäviä 

Kaikki etäopetuksessa olevat lapset ovat 
saaneet samat tehtävät 

Etäopetustehtävät on suunniteltu yksilölli-
sesti 

Etäopetus on koostunut pääasiassa yksit-
täisistä tai tuokiomuotoisista harjoituk-
sista (esim. askartelu- tai jumppatuokio) 

Etäopetus on ollut projektiluonteista toimin-
taa. Työskentely on ollut sidoksissa esimer-
kiksi johonkin laajempaan teemaan 

Etäopetuksessa olevat lapset eivät palaut-
taneet tekemiään tehtäviä esiopettajalle 
Etäopetuksessa olevat lapset ovat palaut-
taneet tekemänsä esiopetustehtävät opet-
tajalle, mutta eivät saaneet niistä pa-
lautetta 

Etäopetuksessa olevat lapset ovat palautta-
neet tekemänsä tehtävät ja saaneet niistä 
myös palautteen 

En ole tarkistanut etäopetuksessa olevien 
lasten palauttamia tehtäviä  
Olen tarkistanut etäopetuksessa olevien 
lasten palauttamat tehtävät 
Etäopetuksessa olevat lapset eivät ole pa-
lauttaneet tehtäviä 

Olen tarkistanut etäopetuksessa olevien las-
ten palauttamat tehtävät ja suunnitellut lap-
sille uusia tehtäviä arviointini perusteella 

Ei reaaliaikaisen yhteyden hyödyntämistä Reaaliaikaisten videopuheluiden käyttö 
Muu, mikä? – vastaaja mainitsee puhelut/ 
muu reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mah-
dollistavan sovellus 

Kyselylomake tulee valmistaa huolella, sillä lähetettyä lomaketta ei voi muuttaa 

tai selventää vastaajalle jälkikäteen (Ronkainen ym. 2011, 138; Valli 2002, 533). 

Kysymysten tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä ja spesifejä (Hirsjärvi ym. 2009, 

202–203; Valli 2018a, 93). Kyselylomake kannattaakin testata ennen varsinaista 

mittaamista pyytämällä 5–10 henkilöä vastaamaan kysymyksiin ja haastattele-

malla heidät (Metsämuuronen 2011, 79; Valli 2018c, 266; Vastamäki & Valli 2018, 
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140). Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen toimivuus pyrittiin takaamaan esi-

testauksella. Kyselylomaketta testasi kaksi esiopetuksessa aiemmin työskennel-

lyttä opetus- ja kasvatusalan ammattilaista, neljä varhaiskasvatustieteen opiske-

lijaa sekä yksi muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Li-

säksi kyselylomakkeesta keskusteltiin ja sitä työstettiin tutkimuksen ohjaajan 

kanssa. Esitestaus haastatteluineen suoritettiin neljän testaajan kanssa useaan 

kertaan.  

Kyselyyn tulisi voida vastata noin 15 minuutissa (Hirsjärvi ym. 2009, 203). 

Tässä tutkimuksessa kyselylomake suunniteltiin siten, että siihen vastaamiseen 

kuluisi noin 20 minuuttia. Aiheen ajankohtaisuuden ajateltiin motivoivan pitkäh-

köön kyselyyn vastaamiseen. Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake jakau-

tui yhdeksään osioon, joita olivat: 

A) Taustatiedot 

B) Esiopetuksen järjestäminen koronavirusepidemian aikana 

C) Etäopetusmenetelmät 

D) Etäopetukseen käytetty aika 

E) Etäopetuksen järjestämisen resurssit 

F) Kouluun tutustuminen keväällä 2020 

G) Yhdenvertaisuus esiopetuksessa koronavirusepidemian aikana 

H) Etäopetus tulevaisuudessa 

I) Palaute kyselystä 

Kysymykset esitettiin kaikille samassa järjestyksessä, kuitenkin niin, että 

mikäli vastaaja ei antanut etäopetusta, ei häneltä kysytty siihen liittyviä kysy-

myksiä (kysymykset 13–31). Kyselylomakkeessa oli yhteensä 35 kysymystä, 

joista 12 oli avoimia ja 23 monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymyksiin vas-

taaminen oli pakollista ja avoimiin vapaaehtoista. Vastaajien pitäisi pystyä vas-

taamaan jokaiseen kysymykseen (Valli 2002, 534), joten neljään monivalintaky-

symykseen pystyi vastaamaan myös avoimesti kohdassa Muu, mikä tai Muuten, 



25 
 

miten. Lisäksi viiden monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtona oli myös en 

osaa sanoa tai kysymys ei koske käyttämääni etäopetusmenetelmää. 

4.4 Tutkimukseen osallistujat 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto kerättiin sosiaalisessa mediassa 

kahdessa yli 10 000 jäsenen Facebook-ryhmässä sekä Varhaiskasvatuksen opet-

tajien liiton (VOL ry) paikallisosastojen sähköpostilla välittämällä kutsulla. Osal-

listumiskutsut ovat liitteinä (Liite 2 ja Liite 3). Kyselyyn vastaaminen onnistui 

tietokoneella, tabletilla tai kännykällä.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 217 esiopetuksessa työskentelevää opettajaa, jo-

ten aineisto oli riittävän suuri tilastollisten päätelmien tekemiseen (ks. Ropo 2018, 

81). Tutkimuksen perusjoukkona oli esiopetuksen opettajat, joiden määrää ei ole 

Suomessa tilastoitu. Kyselyyn vastanneiden esiopetuksen opettajien mukaan he 

opettivat yhteensä noin 3 894 lasta. Vuonna 2019 esiopetuksessa oli 59 652 lasta 

(SVT 2019). Oletettaessa, että vuonna 2020 esiopetuksessa oli yhtä paljon lapsia 

kuin vuonna 2019, aineisto kuvastaa noin 6,5 % esiopetuksessa olevista lapsista 

ja sitä myöten myös yhtä suurta osuutta heidän opettajistaan, eli tämän tutki-

muksen perusjoukosta. 

Vastaajat olivat iältään 23–63-vuotiaita, keskimäärin 45-vuotiaita (kh = 

10,5). Neljä vastaajaa ei ilmoittanut ikäänsä. Vastaajien työkokemuksensa esiope-

tuksen opettajana vaihteli alle vuodesta 40 vuoteen, ollen keskimäärin 11,5 

vuotta (kh = 9,7). Vastaajista 75 %:lla oli työkokemusta esiopetuksen opettajana 

alle 20 vuotta. Suurin osa vastaajista 79 (36 %) oli koulutukseltaan kasvatustie-

teen kandidaatteja, 65 vastaajaa (30 %) oli suorittanut opistotason tutkinnon, 28 

vastaajalla (13 %) oli kasvatustieteen maisterin tutkinto, 25 vastaajaa (12 %) oli 

koulutukseltaan sosionomeja. Loput 20 vastaajaa ilmoitti suorittaneensa ylem-

män AMK- tai muun tutkinnon. Suurimmalla osalla muista tutkinnoista oli var-

haiskasvatuksen erityisopettajan tai muu ylempi korkeakoulututkinto. Kategori-

aan Muu tutkinto oli vastattu myös lastentarhanopettaja tai LTO. Nämä 11 vas-
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tausta koodattiin kasvatustieteen kandidaatin tai opistotason koulutuksen luok-

kiin vastaajan ilmoittaman korkeakoulun mukaan, mikäli vastaaja ei ollut ilmoit-

tanut korkeakoulua, koodattiin hänet opistotason tutkinnon suorittaneeksi.  

Yhteensä 132 vastaajaa (61 %) ilmoitti työskentelevänsä päiväkodin esiope-

tusyksikössä, 69 vastaajaa (32 %) koulussa sijaitsevassa esiopetusyksikössä ja lo-

put 14 vastaajaa (7 %) päiväkotikoulussa sijaitsevassa esiopetusyksikössä. Vas-

taajista 23 (11 %) työskenteli yksityisessä esiopetuksessa ja loput 194 (89 %) kun-

nallisessa. Vastauksia saatiin Kainuuta ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta kai-

kista maakunnista. Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta (n = 50) ja Pohjois-Poh-

janmaalta (n = 44). Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta vastasi 

noin 20 henkeä kustakin, muista maakunnista saatiin vastauksia 1–11. Koska 

osasta maakuntia tuli vain yksittäisiä vastauksia, yhdistettiin eri maakuntia 

SVT:n (2020) suuralueluokituksen mukaisesti. Suurin osa (n = 148, 68 %) vastaa-

jista työskenteli tilastokeskuksen luokituksen mukaisessa kaupunkimaisessa 

kunnassa. Taajaan asutussa kunnassa työskenteli 35 (16 %) vastaajaa ja maaseu-

tumaisessa kunnassa 34 (16 %) vastaajaa. 

4.5 Muuttujat 

Määrällisessä tutkimuksessa kerätty aineisto tiivistetään tunnusluvuiksi (Ron-

kainen ym. 2011, 83). Tässä tutkimuksessa etäopetusmenetelmää kuvataan sum-

mamuuttujalla, joka muodostetaan laskemalla etäopetustapaa kuvaavien vas-

tausten arvot yhteen. Etäopetusmenetelmää kuvaava muuttuja muodostettiin 

laskemalla kumpaa etäopetusmenetelmää esiopetuksen opettajan etäopetustapa 

enemmän noudattaa. Käytännössä tämä tehtiin niin, että yksisuuntaista etäope-

tusmenetelmää kuvaavat väittämät (ks. taulukko 2) saivat arvon 0 ja vuorovai-

kutteista etäopetusmenetelmää kuvaavat väittämät arvon 1. Kuudesta väittämä-

ryhmästä muodostettiin yhdistämällä summamuuttuja etäopetuksen vuorovai-

kutteisuus, joka sai kokonaislukuarvoja väliltä 0–6. Etäopetuksen vuorovaikut-

teisuus -muuttujasta muodostettiin ryhmävertailuja varten dikotominen muut-

tuja etäopetusmenetelmä. Mikäli etäopetusmenetelmän vuorovaikutteisuus -
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muuttujan arvo oli alle 3 kuvasti opetusmenetelmä yksisuuntaista etäopetusme-

netelmää. Jos etäopetusmenetelmän vuorovaikutteisuus -muuttujan arvo oli 3 tai 

enemmän, määritettiin etäopetusmenetelmä vuorovaikutteiseksi.  

Tässä tutkimuksessa esiopetuksen opettajien arviota koulutuksellisen yh-

denvertaisuuden toteutumisesta niin etäopetuksessa olevien lasten kesken kuin 

etä- ja lähiopetuksessa olevien lasten välillä kuvattiin keskiarvosummamuuttu-

jilla. Keskiarvosummamuuttuja muodostetaan laskemalla samaa asiaa eri näkö-

kulmasta tarkastelevista kysymyksistä keskiarvo ja yhdistämällä ne. Tavoitteena 

on kerätä tietoa niin suuresta joukosta, että satunnaisvirhe häviää. Näin ryhmien 

välillä on mahdollista havaita eroja ja tutkittavan ilmiön kuvaaminen yleisem-

mällä tasolla mahdollistuu. (Valli 2018a, 112; Ronkainen 2011, 85.) Seuraavaksi 

kuvataan tässä tutkimuksessa käytettyjen keskiarvosummamuuttujien laskemi-

nen ja niiden luotettavuutta kuvaavat Cronbachin alfat. 

Lasten yhdenvertaisuutta etäopetuksessa (kysymys 31) kuvattiin kahdek-

san väittämän avulla, esimerkiksi Etäopetuksessa on huomioitu lasten erilaiset oppi-

misen tavat. Väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla: Täysin samaa mieltä = 

5, Jokseenkin samaa mieltä =4, Jokseenkin eri mieltä = 2, Täysin eri mieltä = 1 ja En osaa 

sanoa = 3. Vastauksista muodostettiin keskiarvosummamuuttuja lasten yhden-

vertaisuus etäopetuksessa, jonka Cronbachin alfa oli .80. Kysymyksen 31 ensim-

mäistä väitettä ei huomioitu summamuuttujassa, sillä se mittasi samaa asiaa kuin 

viimeinen väite. 

Lähi- ja etäopetuksessa olevien lasten yhdenvertaisuutta (kysymys 32) ku-

vattiin kymmenellä väittämällä, esimerkiksi Lapsilla on yhtä hyvät mahdollisuudet 

oppia etä- ja lähiopetuksessa. Väittämiin vastattiin samalla viisiportaisella asteikolla 

kuin lasten etäopetuksen yhdenvertaisuutta kuvaaviin väittämiin. Vastauksista 

muodostettiin keskiarvosummamuuttuja lasten yhdenvertaisuus etä- ja lä-

hiopetuksessa, jonka Cronbachin alfa oli .79. Ennen keskiarvosummamuuttujan 

luomista väittämän Olen huolissani lähiopetuksessa olevien lasten suuremmasta ris-

kistä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin saaneet arvot käännettiin, eli 

vastausasteikko 1–5 käännettiin päinvastaiseksi (5 = 1, 4 = 2, 3 = 3, 2 = 4 ja 1 = 5). 
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4.6 Aineiston analyysi 

Vastaukset siirrettiin Webropolista IBM Statistics 26 -analysointiohjelmaan, jolla 

määrällinen aineisto analysoitiin. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista tar-

kasteltiin aineiston taustamuuttujia ja niiden jakautumista sekä tehtiin kappa-

leissa 5.3 ja 5.4 kuvatut muuttujamuunnokset.  Kaikista muuttujista tarkasteltiin 

myös niiden tunnuslukuja, kuten frekvenssit, keskiarvot, keskihajonnet, mediaa-

nit, moodit sekä minimi- ja maksimiarvot. Yhdenvertaisuuden toteutumisessa 

etä- ja lähiopetuksessa tarkasteltiin myös muuttujien ylä- ja alakvartaalit. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, Miten esiopetus on poikkeusolojen ai-

kana Suomessa järjestetty, vastattiin tarkastelemalla esiopetuksen opettajien ar-

viota ryhmiensä lasten osallistumismääristä lähi-, etä-, tai kotiopetukseen tai näi-

den yhdistelmiin. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka paljon esiopetusryhmiä oli yhdis-

telty sekä selvitettiin ristiintaulukoimalla ja Khiin neliötestillä (c2-testi) löytyykö 

ryhmien yhdistämisessä systemaattisia eroja palveluntarjoajan, kunnan kaupun-

gistumisasteen, suuralueen tai opetuspaikan (päiväkoti, koulu tai päiväkoti-

koulu) perusteella.  

Ristiintaulukoimalla voidaan arvioida nominaali- eli luokitteluasteikollis-

ten muuttujien välistä yhteyttä. c2- -testillä mitataan muuttujien välistä riippu-

vuutta vertaamalla havaittuja frekvenssejä odotettuihin frekvensseihin. Tutki-

musaineisto täytti ristiintaulukoinnin ja c2-testin edellytykset, joita ovat muuttu-

jien riippumattomuus toisistaan ja se, ettei yksikään odotettu frekvenssi ole pie-

nempi kuin 1 ja että korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä on alle 5. (Met-

sämuuronen 2011, 358–359.)  

Toiseen tutkimuskysymykseen, Miten etäopetuksena järjestetty esiopetus on to-

teutettu poikkeusolojen aikana, vastattiin tarkastelemalla, kuinka suuri osa opetta-

jista toteutti yksisuuntaista tai vuorovaikutteista etäopetusmenetelmää. Etäope-

tusmenetelmää tarkasteltiin ristiintaulukoimalla ja c2-testillä palveluntarjoajan, 

kunnan kaupungistumisasteen, suuralueen ja opetuspaikan (päiväkoti, koulu tai 

päiväkotikoulu) suhteen. c2-testin edellytykset täyttyivät kaikissa tilanteissa. Tä-

hän tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tarkasteltiin myös etäopetuksessa käy-

tettyjä välineitä.  
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Kolmanteen tutkimuskysymykseen, Miten esiopetuksen opettajat arvioivat las-

ten keskinäisen koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista etäopetuksessa ja ver-

rattaessa etä- ja lähiopetusta keskenään, vastattiin tarkastelemalla, kuinka suuressa 

osassa esiopetuspaikoista etäopetuslaitteet ja -materiaalit olivat perheille ilmai-

sia. Lisäksi tarkasteltiin opettajien käsitystä lasten yhdenvertaisuuden toteutu-

misesta niin etäopetuksessa olevien lasten kesken kuin etä- ja lähiopetuksessa 

olevien lasten välillä. Kysymykseen vastaamiseksi selvitettiin myös, miten käy-

tetty etäopetusmenetelmä tai se, ettei opettaja opeta etänä ollenkaan, on yhtey-

dessä opettajien käsitykseen yhdenvertaisuuden toteutumisesta.  

Etäopetusmenetelmän vuorovaikutteisuuden ja etäopetuksen yhdenvertai-

suuden toteutumisen suhdetta tutkittiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatioker-

toimella. Pearsonin korrelaatiokertoimella määritellään kahden muuttujan vä-

listä lineaarista yhteyttä. Sen edellytyksenä ovat vähintään välimatka-asteikolli-

set, tai aineiston ollessa suuri järjestysasteikolliset normaalijakaumaa noudatta-

vat muuttujat sekä vähintään 50 havaintoa. (Nummenmaa 2010, 279–280.) Muut 

edellytykset täyttyivät, mutta etäopetuksen vuorovaikutteisuutta kuvaava sum-

mamuuttuja ei ollut välimatka-asteikollinen vaan järjestysasteikollinen. Pearso-

nin korrelaatiokerrointa voidaan kuitenkin käyttää myös järjestysasteikollisten 

muuttujan yhteydessä, jos otoskoko on suuri (Metsämuuronen 2011, 577). 

Etäopetusta antamattomien ja eri etäopetusmenetelmiä hyödyntävien esi-

opetuksen opettajien näkemyksiä lasten yhdenvertaisuuden toteutumisesta arvi-

oitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Varianssianalyysin avulla voidaan 

selvittää useamman kuin kahden eri ryhmän välisten keskiarvojen eroavaisuutta 

toisistaan. Yksisuuntaista varianssianalyysia voidaan käyttää, mikäli havainnot 

ovat toisistaan riippumattomia, eli yksi vastaaja voi kuulua vain yhteen ryh-

mään, selitettävä muuttuja on vähintään välimatka-asteikollinen, ryhmän koko 

vähintään 20 ja havainnot noudattavat riittävästi normaalijakaumaa kaikissa ryh-

missä (Metsämuuronen 2011, 784; Nummenmaa 2010, 211), kuten tämän tutki-

muksen aineistossa oli. Lisäksi riippuvan muuttujan varianssien tulisi olla yhtä 

suuret (Nummenmaa 2010, 194). Näin ei kuitenkaan Levene-testin perusteella ol-

lut, joten tässä tutkimuksessa käytettiin parivertailussa Dunnet’n T3 -testiä (ks. 

Nummenmaa 2011, 210). 
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Käsitystä yhdenvertaisuuden toteutumisesta syvennettiin yhdenvertai-

suutta koskevien avointen vastausten aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Si-

sällönanalyysi on menetelmä, jossa aineistosta luodaan ilmiötä kuvaavia ala- ja 

pääluokkia pelkistämällä, ryhmittelemällä ja yhdistelemällä (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 4.4.3 kuvion jälkeen). Analyysiyksikkönä käytettiin yhdenvertaisuuteen 

liittyvää asiakokonaisuutta. Taulukossa 3 on esimerkki sisällönanalyysin kulusta 

tässä tutkimuksessa. 

TAULUKKO 3. Esimerkki sisällönanalyysin kulusta. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty 
ilmaus 

Alaluokka Pää-
luokka 

Olen ollut esikoulun opettajan lisäksi myös täysiai-
kainen lastentarhanopettaja, joten aikaa laadukkaan 
etäopetuksen suunnitteluun ei yksinkertaisesti ole 
ollut. 

Teen lyhennettyä työpäivää (6h päivä) ja siinä 
ajassa minun tulee yksin hoitaa sekä lähi- että etä-
opetus. 

Oman etätyön ohessa olen välillä ollut lisäksi lä-
hiopettajana muille kuin omalle luokalleni, etä-ja lä-
hityön yhdistäminen on ollut kuormittavinta aikaa. 

Täysipäi-
väisen lä-
hiopetuk-
sen ja etä-
opetuksen 
yhdistämi-
sen vaikeus 

Rakenteelli-
set tekijät 

Yhden-
vertaisuu-
den toteu-
tumista 
estävät te-
kijät 

Tässä tutkimuksessa avoimiin kysymyksiin 21, 22, 27 ja 33 annetut vastaukset 

koottiin vastaajittain taulukkoon. Jokaisen vastaajan vastauksista etsittiin yhden-

vertaisuuden toteutumista estäviä ja edistäviä ilmauksia, jotka pelkistettiin. Pel-

kistetyistä ilmauksista yhdisteltiin kahdeksan alaluokkaa, joista muodostettiin 

kaksi pääluokkaa Lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista edistävät 

tekijät ja Lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista estävät tekijät.  

4.7 Eettiset ratkaisut 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyrittiin takaamaan tutkimuksen luotettavuus ja 

eettisyys sen kaikissa vaiheissa. Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2012, 6) hyvän tieteellisen käytännön ohjeita: rehellisyyttä, 
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huolellisuutta ja tarkkuutta koko tutkimusprosessissa sekä eettisesti kestäviä tie-

donhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, avoimuutta ja vastuullisuutta, 

sekä toisen työn kunnioittamista.  

Tutkimusaineisto keräämisestä VOL ry:n kanavien välityksellä sovittiin 

VOL ry:n järjestöpäällikön, Harri Myllysen, kanssa. Aineiston keräämiseen Face-

book-ryhmissä pyydettiin lupa kyseessä olevien ryhmien ylläpitäjiltä. Tutkimuk-

seen osallistuneilta esiopetuksen opettajilta pyydettiin ennen tutkimukseen vas-

taamista suostumus antamiensa tietojen tutkimuskäyttöön. Vastaajat antoivat 

suostumuksensa rastittamalla tutkimuslomakkeesta kohdan: Olen lukenut ja ym-

märtänyt tietosuojailmoituksen. Annan suostumuksen vastaukseni käyttöön tutkimuk-

sessa. Tutkimukseen osallistuminen oli siis vapaaehtoista. 

Tutkimusaineisto tallennettiin Jyväskylän yliopiston suojatulle verkkoase-

malle. Tietojen tallentamisen jälkeen ne poistettiin Webropol-palvelusta. Ainoas-

taan tutkimuksen tekijällä oli pääsy tutkimusaineistoon. Tutkimuksen valmistut-

tua aineisto tuhottiin. Tutkittavien anonymiteetistä huolehdittiin keräämällä 

mahdollisimman vähän tunnistetietoja ja raportoimalla tulokset siten, ettei yksit-

täinen vastaaja ole tunnistettavissa muun muassa raportoimalla tulokset maa-

kuntatason sijaan suuralueittain. 

Tutkijalla ei ole läheistä suhdetta tutkittavaan ilmiöön eikä tutkimuksen 

osallistujiin, mikä mahdollistaa ennakkoluulottoman tavan etsiä tietoa ja analy-

soida tutkimusaineistoa. Tutkijalla on kuitenkin opintojen pohjalta käsitys siitä, 

mitä esiopetustyö on ja mihin sillä pyritään, joten tutkija osaa esittää tutkittaville 

relevantteja kysymyksiä. Lisäksi tutkija on perehtynyt tutkimusprosessina ai-

kana esiopetukseen, etäopetukseen ja koulutuksen yhdenvertaisuuteen liitty-

vään tutkimukseen. Tilastolliset analyysitavat edellyttävätkin tutkittavan ilmiön 

vahvaa teoreettista hallintaa, jotta tutkija pystyy tekemään luotettavia johtopää-

töksiä tuloksista (Ronkainen ym. 2011, 84). 

  



 

5 TULOKSET

5.1 Esiopetuksen järjestäminen poikkeusolojen aikana 

Ensimmäinen tutkimuskysymys selvitti, miten esiopetus on järjestetty Suomessa 

koronaviruspandemian vuoksi julistettujen poikkeusolojen aikana 16.3.–

14.5.2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten suomalaisessa esiopetuksessa rea-

goitiin muuttuneisiin olosuhteisiin ja miten esiopetus järjestettiin poikkeus-

oloissa. Yhteensä 198 esiopetuksen opettajaa (91 %) ilmoitti, että hänen esiope-

tusyksikössään tarjottiin etäopetusta, kun taas 19 (9 %) ilmoitti, ettei etäopetusta 

tarjottu. Kyselyyn vastanneiden 217 esiopetuksen opettajan mukaan koronavi-

ruspandemian aikana heidän ryhmissään oli yhteensä noin 3 894 lasta, joista 

2 516 (65 %) oli etäopetuksessa, lähi- ja etäopetuksessa 321 (8 %) ja lähi- ja ko-

tiopetuksessa yhteensä 157 (4 %). Etäopetus siis koski suurinta osaa, eli noin 73 

%:a, kyselyyn vastanneiden opettajien opetusryhmien lapsista. Lähiopetuksessa 

jatkoi normaalisti 746 (12 %) lasta ja täysin kotiopetukseen siirtyi 312 (8 %) lasta. 

Poikkeusolojen aikana esiopetusryhmiä oli yhdistetty 117 (54 %) vastaajan 

mukaan. Sata (46 %) esiopetuksen opettajaa vastasi, että päiväkodin tai koulun 

sisällä oli yhdistetty eri ryhmiä. Kunnan sisällä eri päiväkotien tai koulujen vä-

lillä ryhmiä oli yhdistetty 17:n (8 %) esiopetuksen opettajan mukaan. Ryhmien 

yhdistämistä ei ollut tehty sadan (46 %) vastaajan mukaan. Ryhmien yhdistämis-

ten määrässä ei havaittu ristiintaulukoinnin ja c2-testin perusteella tilastollisesti 

merkitseviä eroja suuralueen, kunnan kaupungistumisasteen, esiopetuksen pal-

veluntarjoajan tai esiopetuspaikan perusteella. Näin ollen ryhmien yhdistämistä 

poikkeusolojen aikana oli tehty edellä mainituissa paikoissa keskimäärin yhtä 

paljon. 

5.2 Etäopetuksen toteuttaminen poikkeusolojen aikana 

Toinen tutkimuskysymys selvitti etäopetuksen toteuttamista poikkeusolojen ai-

kana. Kysymykseen vastattiin tarkastelemalla, kuinka iso osa opettajista käytti 
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vuorovaikutteista tai yksisuuntaista etäopetusmenetelmää ja vertaamalla etäope-

tusmenetelmän käyttöä suuralueen, palveluntarjoajan, kunnan kaupungistumis-

asteen ja esiopetuspaikan suhteen. Etäopetusta koskeviin kysymyksiin vastasivat 

ainoastaan sitä antaneet opettajat (n = 193). 

Tulosten mukaan 131 (68 %) esiopetuksen opettajaa opetti yksisuuntaisella 

etäopetusmenetelmällä, esimerkiksi jakamalla esiopetuksen viikko-ohjelmaa 

perheille, ja loput 62 (32 %) vuorovaikutteisella etäopetusmenetelmällä, esimer-

kiksi soittamalla ryhmäpuheluita etäopetuksessa oleville lapsille. Opetuksen pal-

veluntarjoajan, etäopetuspaikan tai suuralueen perusteella ei löytynyt tilastolli-

sesti merkitseviä eroja etäopetusmenetelmän käytössä. Eri puolella Suomea, kou-

luissa, päiväkodeissa ja päiväkotikouluissa sekä yksityisissä että kunnallisissa 

esiopetusyksiköissä käytettiin siis keskimäärin yhtä paljon yksisuuntaista ja vuo-

rovaikutteista etäopetusmenetelmää.  

Sen sijaan etäopetusmenetelmän käytössä löytyi kunnan kokoluokkaan pe-

rustuva tilastollisesti merkitsevä ero (c2(2) = 6.16, p = .046, Cramerin V = .179). 

Taulukossa 4 on kuvattu käytetty etäopetusmenetelmä kunnan kokoluokittain.  

TAULUKKO 4. Käytetty etäopetusmenetelmä kunnan kokoluokan perusteella (N = 193, 
c2(2) = 6.16, p = .046, Cramerin V = .179). 

 Kaupunkimai-
nen Taajaan asuttu Maaseutumai-

nen Yhteensä 

 n % n % n % N % 

Yksisuuntai-
nen 

94T 73.4 21 61.8 16 51.6A 131 67.9 

Vuorovai-
kutteinen 

34A 26.6 13 38.3 15 48.4T 62 32.1 

Yhteensä 128 100 34 100 31 100 193 100 

Huom. A = odotettua pienempi sovitettu standardoitu jäännös, ≤ -2, T = odotettua suurempi 
sovitettu standardoitu jäännös, ≥ 2.  

Kaupunkimaisissa kunnissa (ASR = 2.3) opetettiin tyypillisesti hieman useam-

min yksisuuntaisella etäopetusmenetelmällä. Puolestaan maaseutumaisissa kun-

nissa (ASR = 2.1) etäopetusmenetelmänä oli tavallista useammin vuorovaikuttei-
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nen. Etäopetusmenetelmän käyttö taajaan asutuissa kunnissa ei eronnut tilastol-

lisesti merkitsevästi kaupunkimaisista eikä maaseutumaisista kunnista. Kuiten-

kin kaikissa paikoissa yli puolet etäopetuksesta oli toteutettu yksisuuntaisella 

etäopetusmenetelmällä. 

Etäopetuksessa hyödynnettiin monenlaisia työvälineitä (Liite 4, kuvio 1). 

Eniten (n = 176, 91 %) hyödynnettiin valmiita materiaaleja, toiseksi eniten (n = 

136, 70 %) yhteydenpitosovellusta vanhempiin, kuten Wilma, kolmanneksi eni-

ten (n=106, 55 %) reaaliaikaisia videopuheluita. Noin neljännes vastaajista (n = 

52, 26 %) hyödynsi kirjepostia opetuksessaan. Avoimet vastaukset vaihtoehtoon 

Muu, mikä, sisälsivät pääasiassa seuraavia etäopetusvälineitä: esiopetuksesta 

noudettavat valmiit tai esiopetuksen opettajan suunnittelemat tehtäväpaketit (n 

= 27), erilaiset sähköiset sovellukset, kuten Padlet, blogi, Instagram tai netissä 

olevat oppimispelit (n =26), tavalliset puhelut (n = 8) sekä lähiluontoon rakenne-

tut tehtäväradat tai retkitehtävät perheille omatoimisesti suoritettaviksi (n = 4). 

Etäopetuksen järjestämisen resursseja arvioitiin seitsemän väittämän avulla 

(väite 25). Kuviossa 1 on esitetty väittämien saamien vastausten frekvenssit ku-

hunkin kysymykseen.  

 

KUVIO 1 Etäopetuksen järjestämisen resurssit koronapandemian aikana esiopetuksen opet-
tajien mukaan. 

30
6

32
120

38
98

74

48
21

53
41

83
49

50

79
12

14
4

2
1

1

30
41

48
21

45
25

42

7
114

47
8

26
21

27

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

...Internetyhteys on toiminut moitteetta…
Olen saanut koulutusta etäopetuksen…

Etäopetuksen -- teknistä tukea, esimerkiksi…
Minulla on ollut-- tarvittavat…
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Täysin eri mieltä
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Kuviosta 1 selviää, että yli puolet esiopetuksen opettajista oli täysin tai jokseen-

kin samaa mieltä siitä, että etäopetukseen oli riittävästi aikaa, henkilöstöä, lait-

teita ja valmista materiaalia. Sen sijaan koulutusta etäopetukseen ei saatu, sillä 

155 (79,9 %) vastaajaa oli koulutusta koskevan väitteen kanssa jokseenkin tai täy-

sin eri mieltä.  

5.3 Koulutuksellinen yhdenvertaisuus esiopetuksessa poik-
keusoloissa 

Lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista etäopetuksessa arvioi-

tiin etäopetuksen laitteiden ja materiaalien ilmaisuuden perusteella sekä opetta-

jien lasten koulutuksellista yhdenvertaisuutta koskevista vastauksista muodos-

tetuilla keskiarvosummamuuttujilla. Etäopetuksessa käytettyjen laitteiden ja ma-

teriaalien maksullisuutta tiedusteltiin ainoastaan etäopetusta antaneilta vastaa-

jilta (n =194). Tulosten mukaan vain 12 (6 %) vastaajaa kertoi, että perheet ovat 

saaneet lainata etäopetuksessa tarvittavia laitteita, kuten tietokonetta tai tablettia. 

Suurin osa (n = 87, 45 %) vastaajista ilmoitti, etteivät perheet saaneet lainalaitteita. 

Puolestaan 61:n (31 %) vastaajan mukaan perheillä oli omat etäopetuksessa tar-

vittavat laitteet. Vastaajista 34 (18 %) ilmoitti, ettei etäopetuksessa tarvittu yh-

teyslaitteita lainkaan. Etäopetusmateriaali oli perheille ilmaista 141 (73 %) vas-

taajan mukaan, kun 53 (27 %) ilmoitti, ettei etäopetusmateriaali ollut ilmaista.  

Etäopetusta antaneet opettajat (n = 193) arvioivat etäopetuksessa olevien lasten 

keskinäisen koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutuvan kohtalaisesti. Las-

ten keskinäistä koulutuksellista yhdenvertaisuutta koskevista kahdeksasta väit-

teestä (väite 31) muodostetun summamuuttujan keskiarvo oli 3,38 (kh = .77). 

Väitteiden frekvenssit on esitetty kuviossa 2. Kuvion 2 mukaan esiopetuksen 

opettajat olivat pääosin täysin tai jokseenkin samaa mieltä seuraavien väitteiden 

kanssa: Kaikilla etäopetuksessa olevilla lapsilla on ollut riittävästi etäopetuksessa tarvit-

tavaa materiaalia (n= 140), Kaikki etäopetuksessa olevat lapset ovat saaneet kannustavaa 

palautetta esiopettajalta (n=150) ja Etäopetuksessa on huomioitu lasten erilaiset oppimi-
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sen tavat (n=128). Sen sijaan yli puolet (n= 93) vastasi olevansa jokseenkin tai täy-

sin eri mieltä väitteen Kaikki etäopetuksessa olevat lapset ovat saaneet esiopettajalta 

riittävästi tarvitsemaansa tukea oppimiseen kanssa. 

 

KUVIO 2. Etäopetuksessa olevien lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus esiopetuksen 
opettajien mukaan (N = 193) 

Etäopetuksessa olevien lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumi-

sen ja opetusmenetelmän välistä yhteyttä arvioitiin Pearsonin tulomomenttikor-

relaatiokertoimen avulla. Käytetyn etäopetusmenetelmän vuorovaikutteisuuden 

ja lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden etäopetuksessa välillä oli tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä yhteys (n =193, r = .49, p <.001, r2 = 23,6 %). Mitä vuoro-

vaikutteisempaa etäopetusmenetelmää käytettiin, sitä paremmin etäopetuksen 

yhdenvertaisuuden arvioitiin toteutuvan. Etäopetuksen vuorovaikutteisuus se-

litti 23,6 % lasten yhdenvertaisuudesta.  

Verrattaessa lähi- ja etäopetusta toisiinsa (kysymys 32), vastaajat (N =217) 

arvioivat lasten keskinäisen yhdenvertaisuuden toteutuvan huonosti. Kymme-

nestä kysymyksestä muodostetun lasten koulutuksellista yhdenvertaisuutta 

lähi- ja etäopetuksessa mittaavaan keskiarvosummamuuttujan keskiarvo oli 2,18 

(kh = .68). Kuviossa 3 on esitetty etä- ja lähiopetuksessa olevien lasten koulutuk-
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oli kuuden väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Kaikkein eniten eri-

mieltä oltiin väitteiden Etäopetuksessa olevat lapset saavat yhtä paljon esiopettajan tu-

kea kuin lähiopetuksessa olevat (täysin eri mieltä, n= 114) ja Etäopetuksessa olevilla 

lapsilla on käytössään yhtä laadukkaat oppimisvälineet -- kuin lähiopetuksessa olevilla 

(täysin eri mieltä, n =110). 

 

KUVIO 3 Etä- ja lähiopetuksessa olevien lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteu-
tuminen esiopetuksen opettajien mukaan (N =217) 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vuorovaikutteista (n = 62) ja yksisuuntaista 

etäopetusmenetelmää käyttävät (n = 131) sekä etäopetusta antamattomat (n = 24) 

esiopetuksen opettajat erosivat käsityksissään lasten koulutuksellisen yhdenver-

taisuuden toteutumisesta etä- ja lähiopetuksessa tilastollisesti erittäin merkitse-

västi (Taulukko 5). Vuorovaikutteista etäopetusmenetelmää käyttäneet esiope-

tuksen opettajat arvioivat lähi- ja etäopetuksessa olevien lasten koulutuksellisen 

yhdenvertaisuuden toteutuvan paremmin kuin yksisuuntaista etäopetusmene-

telmää käyttävät tai etäopetusta antamattomat. Ero vuorovaikutteista etäope-

tusta antavien ja muiden välillä oli efektikooltaan keskikokoinen. Niiden opetta-

jien, jotka eivät antaneet etäopetusta poikkeusolojen aikana, näkemys lasten kou-
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lutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta etä- ja lähiopetuksessa ei eron-

nut tilastollisesti merkitsevästi yksisuuntaista etäopetusmenetelmää käyttänei-

den esiopetuksen opettajien näkemyksistä. 

TAULUKKO 5. Esiopetuksen opettajien näkemys lasten yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
poikkeusolojen aikana opettajan etäopetusmuodon mukaan tarkasteltuna 
(N = 217) 

 (1) (2) (3)   

 Yksisuun-
tainen etä-

opetus 

Vuorovai-
kutteinen 
etäopetus 

Ei etäope-
tusta  

 

 n = 131 n = 62 n = 24   

 ka kh ka kh ka kh F df p 

pari-
vertai-
luta η2 

Lasten yh-
denvertai-
suuden to-
teutumi-
nen etä- ja 
lähiopetuk-
sessa 

2.07 .54 2.50 .80 2.01 .77 10.2 2, 214 <.001 1,3<2 .09 

aDunnett’s T3 

Taulukossa 5 esitettyjen keskiarvojen sekä kuviossa 3 esitettyjen frekvenssien pe-

rusteella voidaan siis todeta, että esiopetuksen opettajat arvioivat lasten koulu-

tuksellisen yhdenvertaisuuden etä- ja lähiopetuksessa olevien välillä toteutuneen 

huonosti vaikkakin vuorovaikutusta etäopetusmenetelmää käyttäneet arvioivat 

yhdenvertaisuuden toteutuneen vähemmän huonosti kuin muut.  

Yhteen tai useampaan avoimeen kysymykseen (kysymykset 21, 22, 27 ja 33) 

vastasi  yhteensä 189 esiopetuksen opettajaa. Näistä avoimista vastauksista löytyi 

1045 yhdenvertaisuuteen liittyvää pelkistettyä ilmausta, joista muodostettiin 

kahdeksan alaluokkaa, joista yhdistettiin kaksi yläluokkaa: lasten koulutuksel-

lista yhdenvertaisuutta edistävät ja sitä estävät tekijät (ks. liite 4, taulukko 1). Seu-

raavaksi esitellään vastauksista esiin nousseita, koulutuksellisen yhdenvertai-

suuden kannalta keskeisiä tekijöitä. 
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Vastaajat (n = 54) kokivat, että opetuksen laatu lasten koulutuksellisen yh-

denvertaisuuden toteutumisen kriteerinä, oli lähiopetuksessa erityisesti vuoro-

vaikutuksen ja lasten osallisuuden osalta parempaa kuin etäopetuksessa. Lähiope-

tus on laadukkaampaa kuin etäopetus ja siinä lapset pääsevät enemmän vaikuttamaan 

opetukseen (Vastaaja 45). Lisäksi vastaajat (n = 22) kokivat, ettei etäopetuksella 

pystytty vastaamaan tuen tarpeisiin riittävästi. Koen, että erityistä tukea tarvitseva 

lapsemme on jäänyt paitsi siitä opetuksesta, jonka hän olisi oikeutettu saamaan myös etä-

opetusjakson aikana (Vastaaja 50). Kuitenkin 28 vastaajaa kertoi, että tukea tarvit-

sevat olivat poikkeusolojen aikana olleet osa- tai kokoaikaisessa lähiopetuksessa. 

Avoimien kysymysten vastauksissa tuotiin esiin myös se, että etä- ja lä-

hiopetuksen koulutuksellista yhdenvertaisuutta poikkeusolojen aikaisessa esi-

opetuksessa paransivat tukea tarvitsevien lasten huomiointi etäopetuksessa ja 

heidän ohjaamisensa lähiopetukseen tarpeen mukaan. Lisäksi yhdenvertaisuu-

teen pyrittiin samansisältöisellä etä- ja lähiopetuksella sekä säännöllisellä yhtey-

denpidolla. Kuitenkin vastaajat raportoivat varsin erilaisista etäopetuksen to-

teuttamisen tavoista suhteessa lähiopetukseen: Lähiopetukseen on jäänyt vain kou-

rallinen lapsia. Kotiin jääneille lapsille on jaettu monistepaketti kun moni perhe toivoi. 

Pari kertaa on myös soiteltu vanhemmille. (Vastaaja 101). Joissain vastauksissa taas 

tuotiin esiin, kuinka etäopetusta järjestettiin säännöllisesti hyödyntämällä tekno-

logiaa. Muutama vastaaja kuvasi prosessia, jossa he itsenäisesti etsivät ja opette-

livat uusia, omalle lapsiryhmälleen toimivia, lapsilähtöisyyttä ja vuorovaikut-

teista oppimista palvelevia etäopetusmetodeja. 

Ensin olin että, miten? Sitten keksin että teen videon "aamupiiristä" ja lähetin sen -- lap-
sille. Oli ihan kivaa mutta kaipasin keskustelut ja yhdessäoloa lasten kanssa. Sitten otin 
itse selvää miten Teams toimii ja pidin viikottain kokous lasten kanssa, koko ryhmä. Ja se 
oli hyvä päätös, koska lapset tykkäsivät siitä että saivat puhua ja nähdä muu ryhmä (Vas-
taaja 193). 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että koronapandemian aikana etäopetus 

oli laadultaan varsin vaihtelevaa ja ettei lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus 

esiopetuksen opettajien mielestä toteutunut koronapandemian aikana. Tulosten 

perusteella on kuitenkin selvää, että vuorovaikutteiset etäopetusmenetelmät to-

teuttivat lasten koulutuksellista yhdenvertaisuutta yksisuuntaista etäopetusme-

netelmää paremmin. 



 

6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata esiopetuksen järjestämistä poik-

keusolojen, 17.3.–13.5.2020, aikana ja selvittää, miten lasten koulutuksellinen yh-

denvertaisuus esiopetuksessa toteutui. Tutkimustulokset osoittavat, että esiope-

tuksen järjestäminen poikkesi tavanomaisesta tilanteesta merkittävästi. Normaa-

lioloissa lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset ovat lähiopetuksessa (SVT 

2019). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan poikkeusolojen aikana ainoastaan 

noin 20 % lapsista osallistui säännölliseen lähiopetukseen, 75,8 % esiopetusikäi-

sistä lapsista oli osittain tai kokonaan etäopetuksessa ja 8,4 % lapsista oli kotiope-

tuksessa. Tulokset ovat samansuuntaisia OAJ:n (2020) kyselyn kanssa. Sen mu-

kaan 93 % esiopetuksen opettajista antoi etäopetusta, kun taas tämän tutkimuk-

sen mukaan etäopetusta antoi 91 % esiopetuksen opettajista.  

Esiopetusryhmiä oli yhdistetty 117 (54 %) vastaajan mukaan, kun taas sa-

dan (46 %) vastaajan mukaan esiopetus tai varhaiskasvatusryhmien yhdistämistä 

ei tehty. Kauppisen ja Alasuutarin (2019, 158–159) sekä Salmisen (2017, 164) mu-

kaan pysyvät ihmissuhteet ovat esiopetuksessa tärkeitä. Näin ollen ryhmän ai-

kuisten, lasten sekä mahdollisesti myös esiopetustilojen vaihtuminen on saatta-

nut olla lapsille kuormittavaa poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että etäopetusta annettiin sekä yksisuuntaisella 

että vuorovaikutteisella etäopetusmenetelmällä. Esiopetuksen opettajista yksi-

suuntaista etäopetusmenetelmää käytti 68 %. Loput 32 % opettivat vuorovaikut-

teisella etäopetusmenetelmällä. Vuorovaikutteisen etäopetusmenetelmän taus-

talla oleva oppimiskäsitys on konstruktivistinen ja EOPS:n mukainen. Siinä op-

pijan rooli nähdään aktiivisena tiedon rakentajana ja oppiminen toteutuu vuoro-

vaikutussuhteessa aiemmin opitun päälle (Anderson & Dron 2011, 82, 85; OPH 

2014, 23). Yksisuuntaisessa etäopetusmenetelmässä, joka noudattaa kognitiivis-

behavioristista etäopetusmenetelmää (Anderson & Dronn 2011, 92), opettajan 
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rooli korostuu ja opetus nähdään lähinnä tiedonjakona opettajalta oppilaalle. Yk-

sisuuntaisena materiaalijakona toteutettu etäopetus ei voi vastata EOPS:n (OPH 

2014, 30) tavoitteisiin yhtä hyvin kuin reaaliaikaista yhteyttä hyödyntävä sään-

nöllinen opetus, jossa lapset ovat vuorovaikutuksessa niin opettajan kuin vertais-

ryhmän kanssa ja voivat vaikuttaa opetukseen ja saavat palautetta oppimises-

taan.  

Tämän tutkimuksen mukaan vuorovaikutteista etäopetusta antoi siis vain 

vajaa kolmannes esiopetuksen opettajista. Maaseutumaisissa kunnissa etäopetus 

oli kuitenkin useammin vuorovaikutteista kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Tu-

losta on mielenkiintoista tarkastella suhteessa Repon ym. (2019, 54) tutkimuk-

seen, jonka mukaan maaseutumaisissa kunnissa esiopetuksen opettajat kokevat 

tuntevansa varhaiskasvatussuunnitelman paremmin kuin kaupunkimaisissa 

kunnissa. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa (Hujala ym. 2012, Sivistysvalio-

kunnan mietintö 2014), tässä tutkimuksessa ei havaittu juurikaan alueellisia, pal-

veluntarjoajaan (yksityinen, kunnallinen) tai opetuksen järjestäjään (päiväkoti, 

koulu) liittyviä eroja etäopetuksen järjestämisessä. Kenties poikkeusolojen äkilli-

syys ja kansallisen velvoittavan ohjeistuksen vähyyden takia yksittäisten kuntien 

ja opettajien rooli korostui, jolloin systemaattisia eroja ei isossa mittakaavassa 

syntynyt.  

Tämä tutkimus osoittaa kuitenkin, että poikkeusolojen aikaisessa etäope-

tuksessa oli suuria eroja yksittäisten esiopetuspaikkojen välillä. Näin ollen, viita-

ten tämän tutkimuksen tuloksiin voidaan todeta, että lasten koulutuksellinen yh-

denvertaisuus ei toteutunut poikkeusolojen aikana. Verrattaessa toteutunutta 

poikkeusolojen aikaista esiopetusta Espinozan (2007) koulutuksellisen yhden-

vertaisuuden malliin, voidaan todeta, ettei mahdollisuuksien yhdenvertaisuus toteu-

tunut turvallisen esiopetuksen osalta. Etäopetusta ei tarjottu pienelle osalle lap-

sista ollenkaan ja annetun etäopetuksen määrä ja menetelmät vaihtelivat. Lä-

hiopetusmuotoiseen esiopetukseen osallistuminen oli kuitenkin  mahdollista kai-

kille, minkä voidaan ajatella toteuttavan mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Toi-

saalta poikkeusolojen aikana vallitsi näkemys, ettei laajamittainen lähiopetus ole 

turvallista eikä suositeltavaa (OKM, STM, VNV 2020/140).  
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Espinozan (2007) mallin yhdenvertaisuus kaikille ei tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan toteutunut poikkeusolojen aikana, sillä etäopetusta ei tarjottu kai-

kille, ja sen säännöllisyys ja resurssit vaihtelivat. Yhdenvertaisuus tarpeiden mukaan 

(Espinoza 2007) ei myöskään toteutunut. Yhteensä 192 (88 %) vastaajaa oli sitä 

mieltä, ettei lasten yksilöllisiin tuen tarpeisiin pystytty vastaamaan etäopetuk-

sessa yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa.  

Vain kahdentoista (9 %) esiopetuksen opettajan mukaan lasten perheet sai-

vat etäopetuksessa tarvittavia laitteita lainaan. Toisin 61 (31 %) vastaajaa ilmoitti, 

ettei etäopetuksessa tarvittu laitteita. Tulosten kannalta on huomattava, että etä-

opetukseen osallistumisen kynnyksenä saattoi joillekin lapsille olla tarvittavien 

laitteiden puute. Vaikkakaan kaikissa etäopetuksen muodoissa, esimerkiksi 

maastoon tehdyissä omatoimiradoissa tai tulosteina jaettuna materiaalipaket-

tina, ei yhteyslaitteita edes tarvittu.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yhdenvertaisuuden toteutuminen oli 

yhteydessä käytettyyn etäopetusmenetelmään. Tulosten perusteella vuorovai-

kutteinen etäopetusmenetelmä näyttää tuottavan korkeampaa koulutuksellista 

yhdenvertaisuutta niin etäopetuksessa olevien lasten kesken kuin etä- ja lähiope-

tuksessa olevien lasten välillä kuin yksisuuntainen etäopetusmenetelmä. Vuoro-

vaikutteisessa etäopetuksessa korostuvat oppiminen sosiaalisissa suhteissa, tie-

don rakentaminen yhdessä ja lasten osallisuus oppimistilanteissa. Tulosten mu-

kaan lasten koulutuksellinen yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteutunut millään 

etäopetusmenetelmällä erityisen hyvin. Näin ollen, lasten koulutuksellisen yh-

denvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta etäopetusta tulisi keittää suunni-

telmallisesti vuorovaikutteisemmaksi, näin etäopetuksella voitaisiin toteuttaa 

myös EOPS:n määrittelemä toimintakulttuuri. Mikäli etäopetusta ei kehitetä 

vuorovaikutteisemmaksi, sitä tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun lähiopetuk-

seen osallistuminen ei ole turvallista. Tulevaisuuden poikkeuksellisia tilanteita 

ajatellen tulisi tehdä suunnitelma mahdollisen etäopetuksen varalle, kuten Rush 

ym. (2016, 189) ehdottavat. Tällöin etäopetuksen toteuttamiseen tulisi myös taata 

riittävät resurssit, kuten opetuksessa tarvittavien laitteiden riittävyys, opettajien 

koulutus etäopetusmenetelmiin sekä riittävä aika etäopetuksen suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja kehittämiseen. Vuorovaikutteisella etäopetuksella voitaisiin 
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vastata nykyistä paremmin yksittäisten lasten etäopetustarpeisiin, esimerkiksi 

sairaalahoitojakson aikana tai harvaan asutuilla alueilla.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä, miten pätevää tutkimuksella 

saatu tieto on (Hirsjärvi ym. 2009, 232). Määrällisessä tutkimuksessa luotetta-

vuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla. Tutkimuksen 

ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä (Metsä-

muuronen 2011, 65). Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä sellai-

senaan, sillä tutkimuksen aineistonkeruu ei perustunut todennäköisyydelle 

(Valli 2018b, 260).  

Sosiaalisen median käyttö aineistonkeruussa tuotti suuren määrän vastauk-

sia. Facebookissa julkaistu kyselylomake tavoitti kuitenkin vain sosiaalisessa me-

diassa aktiivisia esiopetuksen opettajia. Lähettämällä kyselylomake VOL ry:n 

sähköpostilistojen kautta, pyrittiin tavoittamaan myös sellaisia esiopetuksen 

opettajia, jotka eivät ole aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Voi kuitenkin olla, että 

aineistonkeruukanavien seurauksena sosiaalisessa mediassa aktiivisten ja sen 

teknologiaa tuntevien esiopetuksen opettajien osuus on vastaajissa todellisuutta 

suurempi. 

Aineistonkeruumenetelmän takia tutkimusaineisto on ryvästynyt. Tulok-

sissa korostuvat Pohjois-Pohjanmaan alueen vastaukset ja toisaalta Uudenmaan 

vastaukset ovat aliedustettuina, muutoin vastaukset ovat jakautuneet kutakuin-

kin samalla tavalla kuin Suomen väestö keskimäärin (ks. liite 4, taulukko 2). Näin 

ollen tulokset antavat yleiskuvan ilmiöstä mutta luotettavinta tieto on Pohjois-

Pohjanmaan osalta. Vastaajien jakautuminen eri kokoisiin kuntiin noudattelee 

kutakuinkin hyvin todellisuutta (Valtiovarainministeriö 2020, 37).  

Aineisto on ryvästynyt  paitsi alueellisesti myös suhteessa Tilastokeskuksen 

(SVT 2019) esiopetustilastoihin, sillä koulun esiopetus on aineistossa yliedustet-

tuna. Kyselyyn vastanneista jopa 32 % ilmoitti työskentelevänsä koulun esiope-

tuksessa, kun SVT:n (2019) mukaan lapsista vain 6,3 % on koulun esiopetuksessa. 
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Tämä vääristymä voi johtua siitä, että kysymys numero 6 Työskentelen esiopetta-

jana oli vaikeaselkoinen. Vastausvaihtoehto koulun yhteydessä olevassa esiopetusyk-

sikössä voidaan ymmärtää vain sijaintia ei esiopetuksen järjestäjää tarkoittavaksi, 

jonka seurauksena osa vastaajista on saattanut vastata tähän eri lailla kuin tutkija 

tarkoitti. Kyselyssä olisi ollut parempi olla vaihtoehdot: Työskentelen koulun esi-

opetuksessa ja Työskentelen päiväkodin esiopetuksessa. 

Tutkimuksen sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotet-

tavuutta eli sitä, että se mittaa haluttua asiaa (Metsämuuronen 2011, 65). Tässä 

tutkimuksessa perehdyttiin teoriatietoon aiheesta, valittiin käytettävät käsitteet 

ja muotoiltiin tutkimuslomake aiemman tiedon perusteella, jotta se kattaisi 

kaikki näkökulmat tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksessa käytetyt analyysimene-

telmät valittiin huolella ja niiden edellytykset täyttyivät. Aiemmat tutkimustu-

lokset tukivat pääosin saatuja tuloksia.  

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen virheettömyyttä 

(Nummenmaa 2009, 346). Kyselylomake on tutkijan tekemä, joten sitä ei ole tes-

tattu aikaisemmissa tutkimuksissa, näin ollen tutkimuksen tulokset eivät ole suo-

raan vertailukelpoisia aiempiin tutkimustuloksiin. Kyselylomake laadittiin huo-

lellisesti ja lomaketta testattiin useilla vastaajilla moneen kertaan. Tutkimuslo-

make jäi kuitenkin liian pitkäksi ja se sisälsi lopullisten tutkimuskysymysten kan-

nalta epäolennaisia kysymyksiä (kysymykset 20, 23–24, 26–28, 34).  

Kyselylomakkeen luotettavuutta arvioitiin lisäksi avoimella kysymyksellä 

Palaute kyselystä. Suurin osa palautteista oli kannustavaa ja positiivista. Lähes 

kaikki pitivät tutkimuksen aihetta tärkeänä, mutta osassa annettiin arvokasta tie-

toa kysymyksistä, joihin vastaaminen koettiin vaikeaksi. Muutama vastaaja koki 

kyselyn liian pitkäksi. 

 Tutkimuslomake piti saada liikkeelle ennen pandemian päättymistä, jol-

loin tutkimuslomakkeen tekoa leimasi aikataulupaine. Kuitenkin se, että tutki-

muslomake lähetettiin vastaajille ennen poikkeusolojen purkamisen aloitusta, li-

sää tutkimuksen luotettavuutta, sillä vastaajat pystyivät kertomaan, miten esi-

opetusta parhaillaan järjestetään eikä heidän tarvinnut muistella asiaa. Käyttä-

mällä enemmän aikaa kyselylomakkeen suunnitteluun, siitä olisi kuitenkin saatu 
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karsittua epäolennaiset kysymykset pois, jolloin kysely olisi ollut tiiviimpi ja vas-

taaminen nopeaa.  

Tässä tutkimuksessa mittarin reliabiliteettia eli yhtenäisyyttä mitattiin 

Cronbachin alfalla. Tutkimuksen summamuuttujat ovat reliaabeleja, kun niiden 

Cronbachin alfa on yli .60 (Metsämuuronen 2011, 78). Tässä tutkimuksessa 

Cronbachin alfat olivat: .80 (lasten yhdenvertaisuus etäopetuksessa) ja .79 (lasten 

yhdenvertaisuus etä- ja lähiopetuksessa).  

6.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimusaineisto oli laaja ja siitä nousi esiin aiheita myös jatkotutkimusta ajatel-

len. Jatkotutkimuksissa voitaisiin keskittyä varhaiskasvatuksen henkilöstön ko-

kemuksiin etäopetuksesta. Olisi tärkeää myös vertailla eri etäopetusmenetelmien 

käyttöä ja soveltuvuutta eri koulutusasteilla sekä oppilaitosten suunnitelmia krii-

sitilanteisiin varautumiselle. Lisäksi voitaisiin tehdä toiminnallinen tutkimus 

etäopetusmenetelmien kehittämiseksi esiopetukseen. 

Tässä tutkimuksessa esiopetuksen yhdenvertaisuuden toteutumista poik-

keusoloissa kysyttiin esiopetuksen opettajilta. Etäopetuksessa kotona tapahtu-

vaa opetusta voi olla vaikeaa arvioida, mikäli etäopetus on toteutettu materiaali-

jakona. Esiopetuksen yhdenvertaisuutta koskevan kyselyn tekeminen lasten 

vanhemmille tai esiopetuksessa olleille lapsille voisi tuottaa toisenlaiset tulokset.  

Tässä tutkimuksessa selvisi, että koronapandemian aiheuttamien poikkeus-

olojen aikana esiopetusikäisten lasten koulutuksellisessa yhdenvertaisuudessa 

oli puutteita. Pitkittäistutkimuksella voitaisiin selvittää ensimmäisen luokan 

aloituksen sujumista syksyllä 2020 ja poikkeusoloissa toteutetun esiopetuksen 

mahdollisia vaikutuksia.   
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Liite 2. Saatekirje VOL ryn kautta toimitettavaksi 
 

Hyvä esiopettaja, 

 

olen Kaisa Kutinlahti ja teen varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielmaa Jyväskylän yliopis-
tossa. Kutsun sinut osallistumaan tämän kevään 2020 esiopetuksen järjestämistä ja esiopetuksen 
yhdenvertaisuutta selvittävään tutkimukseeni. COVID-19 -epidemian vuoksi julistettu poikkeus-
tila aiheutti esiopetukseen poikkeuksellisen tilanteen ja vaikutti monen esiopettajan ja esiopetuk-
sessa olevan lapsen elämään. Mediassa on arvioitu, että lasten ja perheiden yhdenvertaisuus on 
vähentynyt koronavirusepidemian vuoksi julistettujen poikkeusolojen aikana. OAJ:n kyse-
lyn mukaan valtaosa (93 %) esiopettajista on järjestänyt kotona oleville esioppilaille etäopetusta 
poikkeusoloissa, vaikkei kuntia siihen velvoiteta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, 
kuinka esiopetusta on järjestetty etäopetuksena Suomessa poikkeusolojen aikana 16.3–13.5.2020 
ja millaisia näkemyksiä esiopettajilla on yhdenvertaisuuden toteutumisesta etäopetuksessa poik-
keusolojen aikana. 

 

Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu vastaamalla kyselyyn. Vastaaminen vie aikaa noin 20 mi-
nuuttia. Kyselylomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ja säilytetään luottamuksellisesti, tietosuo-
jalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimustuloksista eikä -julkaisuista voida tunnistaa yk-
sittäisiä vastaajia. Lisää tietoa lomakkeella kerättyjen tietojen käsittelemisestä löydät tutkimuk-
sen tietosuojailmoituksesta. Kyselylomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään syksyllä 2020 julkais-
tavassa Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkielmassa.  

 
Jokainen vastaus antaa arvokasta tietoa koronavirusepidemian aikaisesta esiopetuksesta. Voit 
vastata vaikka et olisi opettanutkaan etänä. Tällöin sinulta ei kysytä etäopetuksen järjestämistä 
koskevia kysymyksiä.  Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 17.5.2020 asti. Vastaamalla kyse-
lyyn annat suostumuksesi käyttää vastauksia tutkimusaineistona. Kyselyyn voi vastata 
TÄÄLLÄ. 

 

Kiitos vastauksista! 
 

Ystävällisin terveisin, 

Kaisa Kutinlahti 

kaisa.a.kutinlahti@student.jyu.fi 

Varhaiskasvatustieteen opiskelija 

Jyväskylän yliopisto 
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Liite 3. Saatekirje sosiaalisessa mediassa 

Hei esiopettaja! 

 

Oletko työskennellyt esiopettajana koronavirusepidemian aiheuttamien poik-

keusolojen aikana, keväällä 2020 (16.3.–13.5.2020)? Oletko antanut poikkeusolo-

jen aikana esiopetusta etänä? Onko koronavirusepidemia mielestäsi vaikuttanut 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen esiopetuksessa? Jos vastasit yhteenkin kysy-

mykseen kyllä, kutsun sinut vastaamaan kyselyyn esiopetuksen järjestämisestä 

ja sen yhdenvertaisuudesta koronavirusepidemian vuoksi julistettujen poik-

keusolojen aikana, keväällä 2020.  

 

Kyselylomakkeella kerätään tietoja Jyväskylän yliopistossa valmistuvaan var-

haiskasvatustieteen kandidaatin tutkielmaan, joka julkaistaan syksyllä 2020. Ke-

rättyjä tietoja käytetään ja säilytetään luottamuksellisesti, tietosuojalainsäädän-

nön edellyttämällä tavalla. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kysely on auki 

17.5.2020 asti. 

Kiitos jokaisesta vastauksesta! 
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Liite 4. Taulukot ja kuviot 

KUVIO 1. Etäopetuksessa hyödynnetty teknologia ja materiaali (N = 193). 
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TAULUKKO 1. Lasten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista estävät ja edistä-

vät tekijät poikkeusolojen aikaisessa esiopetuksessa esiopetuksen opettajien 
(N = 217) kuvaamina.  

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka 
Etäopetusvastuu vanhemmilla (n = 36) Etäopetukseen 

liittyvät tekijät  
Lasten koulu-
tuksellisen yh-
denvertaisuu-
den toteutu-
mista estävät 
tekijät 

Etäopetuksen kykenemättömyys vastata lasten tuen 
tarpeisiin (n = 22) 
Etäopetukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja 
kontrolloimattomuus (n = 14) 
yhteydenpidon haasteet, vähyys tai katkeaminen (n 
= 25) 
Lähiopetuksen parempi laatu (n = 54) Lähiopetus on 

parempaa kuin 
etäopetus  

Lähiopetuksen parempi vuorovaikutus (n = 30) 
Lähiopetuksen kaverisuhteet (n = 11) 
leikki lähiopetuksessa (n =4) 
Lähiopetuksen tuki/yksilöllisyys (n = 24) 
Lähiopetuksen parempi havainnointi (n = 7) 
Lähiopetuksen parempi osallisuus (n = 6) 
Lähiopetuksen suurempi toiminnallisuus (n = 6) 
Perheiden erilaiset resurssit (n = 91) Perheisiin liitty-

vät tekijät Lasten vaihteleva osallistuminen esiopetukseen (n = 
18) 
Esimiehen tai työyhteisön tuen puute (n = 19) Rakenteelliset 

tekijät Puutteelliset/epäselvät/ristiriitaiset ohjeet (n = 40) 
Ei osaamista/koulutusta etäopetukseen (n = 14) 
Puutteet laitteissa, yhteydessä, ohjelmissa ym. (n = 
28) 
Täysipäiväisen lähiopetuksen ja etäopetuksen yhdis-
tämisen vaikeus (n = 62) 
Yhdistettyihin ryhmiin liittyvät haasteet ( n = 25) 
Henkilöstöpula (n = 23) 
Lähiopetuksen terveysriski (n = 6) Koronapande-

mian välittömät 
tekijät 

Epätietoisuus (n = 16) 

Etäopetuksen soveltuminen joillekin (n = 14) Etäopetukseen 
liittyvät tekijät  

Lasten koulu-
tuksellisen yh-
denvertaisuu-
den toteutu-
mista edistävät 
tekijät 

VEO:n, erityisopettajan tai terapeutin antama etä-
opetus tarvittaessa (n = 23) 
Yhteyden pidon säännöllisyys ja tehostaminen tar-
peen mukaan (n = 25) 
Tehtävien suunnittelu etäopetukseen sopiviksi (n = 
22) 
Materiaalin, ohjeiden ja tehtävien jako (N = 81) 
Opetus digiteknologian avulla (n = 58) 
Yhteydenpito etäopetuksessa oleviin perheisiin (n = 
45) 
Saman sisältöinen etä- ja lähiopetus (n = 25) 
Lähi- ja etäopetuksessa olevien yhteydenpidon tuke-
minen (n = 10) 
Yhteistyö työyhteisössä (n = 24) Rakenteelliset 

tekijät Henkilöstön koulutus etäopetukseen (n = 3) 
Esimiehen antama tuki (n = 1) 
Tukea tarvitsevien lähiopetus tarvittaessa (n = 28) Lähiopetus 
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TAULUKKO 2. Vastaajien lukumäärä suuralueittain ja kunnan kokoluokittain verrattuna 
todelliseen asukasmäärään. 

Suuralue ja siihen kuuluvat maakunnat N  %.osuus 
vastaa-
jista 

%-osuus 
Manner-Suo-
men väestöstä  

Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) 50 23,1 31 

Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, 
Kymenlaakso, Etelä-Karjala) 

40 18,5 21 

Länsi-Suomi (Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-
Pohjanmaa, Pohjanmaa 

51 23,6 25 

Pohjois- ja Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Kar-
jala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) 

75 34,7 23 

Yhteensä 216 100 100 

Kunnan kokoluokka N %.osuus 
vastaa-
jista 

%-osuus 
Manner-Suo-
men väestöstä  

Kaupunkimainen 148 68 72 

Taajaan asuttu 35 16 16 

Maaseutumainen 34 16 13 

Yhteensä 217 100 100 

 


