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Esiopetus on ollut osa suomalaista koulutusjärjestelmää jo lähes 40 vuotta. Nykymuotoinen 
esiopetus sai alkunsa 1960– ja 1970 –lukujen vaihteessa ja toinen esiopetuksen 
uudistamisaalto ajoittui 1990-luvun puoliväliin. Esiopetusuudistuksen toteuduttua maksuton 
esiopetus on ollut kaikkien lasten saatavilla vuodesta 2001 (Turunen 2008, 96). Suurin osa 
vanhemmista on esiopetukseen tyytyväisiä (ks. Siniharju 2007, 90) ja vuonna 2007 lähes 
kaikki kuusivuotiaat osallistuivat esiopetukseen (Eurydice 2008, 2). Artikkelissani tarkastelen 
esiopetuksen opetussuunnitelmissa tapahtuneita muutoksia ensimmäisistä kokeiluista tämän 
päivän koko ikäluokan kattavaan toimintaan. 
 
Tutkimusta varten jaoin opetussuunnitelman kahteen osaan: ilmiasuun eli tekstin kirjoitettuun 
muotoon ja piiloasuun, joka määrittää ilmiasussa tehdyt ratkaisut. Ilmiasua voidaan lähestyä 
kysymällä: Mitä ja miten kirjoitettiin?  Piiloasua puolestaan voidaan tarkastella kysymällä: 
Miksi kirjoitettiin? Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella esiopetuksen kirjoitettujen 
opetussuunnitelmien taustalla vaikuttavia seikkoja eli esiopetuksen opetussuunnitelmien 
piiloasua.  Analyysin työvälineenä käytin opetussuunnitelman determinanttien, 
kasvatuskäsityksen ja kasvatuksen ideologioiden käsitteitä (ks. Saylor ja Alexander 1974, 23 
ja 131; Taylor ja Richards 1985, 18–31)  kuviossa 1 esitetyllä tavalla. 
 
Esiopetusta koskevat kasvatuksen ideologiat koostuvat esiopetuksen opetusta ja oppimista 
koskevista tiedoista ja uskomuksista. Ne ovat esiopetusta koskevia uskomuksia ja arvoja ja 
vaikuttavat esiopetustoimintaan sekä sen yhteyksiin muuhun yhteiskuntaan.1 Kasvatuksen 
ideologiat puolestaan vaikuttavat kasvatuskäsityksen osatekijöihin, joita ovat käsitykset 
esiopetuksen tavoitteista, päämääristä ja sisällöistä, esiopetusikäisestä lapsesta ja lapsuudesta 
ihmisen elämänkaaressa sekä käsitys opettamisesta ja aikuisen roolista.2 Niiden kautta 
määrittyvät opetussuunnitelman determinantit eli keskeiset tekijät: lapsi, yhteiskunta ja 
sisältö.3  Esiopetuksen opetussuunnitelman tehtävä vaihtelee sen mukaan, minkä 
opetussuunnitelman determinantin näkökulma kulloinkin tekstissä painottuu. 

                                                
1 Kasvatuksen ideologioista ks. esim. Ks. Lahdes 1997, 19 sekä Taylor ja Richards 1985, 32. 
2 Ks. Taylor ja Richards 1985, 18–31 
3Jo 1960–luvulla Saylor ja Alexander (1966, Lahdeksen 1997, 21 mukaan) esittivät, että opetussuunnitelmaan 
vaikuttaa kolme tekijää eli determinanttia: tiedonalat, oppilaat ja yhteiskunta. Myöhemmin Saylor ja Alexander 
(1974, 23 ja 131) määrittelivät opetussuunnitelman determinanteiksi järjestetty tieto, yhteiskunnan arvot ja 
päämäärät, oppijan tarpeet sekä oppimisprosessi. Suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa sekä Lahdes 
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KUVIO 1  Opetussuunnitelman ilmiasu ja piiloasu 
 
 
Tutkimuksen aineisto ja metodologiset ratkaisut 
 
Tutkimuksen aineiston muodostivat viisi esiopetuksen opetussuunnitelmatekstiä: 

Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma, 1972 
Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma, 1984 
Peruskoulun opetuksen opas: esiopetus, 1987 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996  
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 

 
Kolme ensimmäistä opetussuunnitelmaa vuosilta 1972, 1984 ja 1987 ovat esiopetuksen 
kokeiluajoilta. Ensimmäisten esiopetuksen opetussuunnitelmien analyysi loi 
sosiokulttuurisen kontekstin tämän päivän esiopetukselle. Opetussuunnitelma on aina osa 
yhteisön kulttuuria ja poliittista ajan henkeä. Tästä näkökulmasta esiopetuksen 
opetussuunnitelmatekstien sosiokulttuurinen konteksti on kiinnostava, koska tekstejä voidaan 
tarkastella neuvoteltuna ymmärryksenä (ks. Burr 2003, 5). Poliittiset, sosiaaliset, kulttuuriset 
ja taloudelliset intressit sekä yhteisön historia määrittävät sosiokulttuurista kontekstia, jossa 
esiopetuksen opetussuunnitelman piiloasu muotoutuu. 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1996 oli ensimmäinen kaiken esiopetuksen 
kattava opetussuunnitelma, jota käytettiin laajasti sekä koulun että päivähoidon piirissä 
järjestettävässä esiopetuksessa. Asiakirja pohjusti esiopetusuudistusta, jonka myötä 

                                                                                                                                                  
(1997, 21–23) että Malinen (1987, 147) ovat pitäneet Saylorin ja Alexanderin esittämiä determinantteja 
relevantteina opetussuunnitelmien teoreettiseen tarkasteluun. 

OPETUSSUUNNITELMAN PIILOASU
Miksi kirjoitettiin?

OPETUSSUUNNITELMAN ILMIASU
Mitä kirjoitettiin?

Miten kirjoitettiin?

Kasvatuksen ideologiat

Käsitykset
•Tavoitteista ja päämääristä
•Sisällöstä
•Lapsesta ja lapsuudesta
•Opettamisesta ja aikuisen roolista

lapsi yhteiskunta sisältö
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kirjoitettiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Vuosien 1996 ja 2000 
asiakirjojen analyysin toteutin diskurssianalyysina. 
 
Diskurssianalyysissa kieli nähdään yksilön ja yhteisön välineeksi ymmärtää ja konstruoida 
todellisuutta. Ymmärtäminen ja konstruointi ovat inhimillistä ja sosiaalista toimintaa.  Kieltä 
käyttäessään ihminen luo jatkuvasti todellisuutta uudelleen aiemmista kokemuksistaan käsin. 
(Potter ja Wetherell 1987, 33–34; Wetherell 2001, 10.) Vygotsky kuvaa kieltä kulttuurin 
tuottamana ja säilömänä työkaluna. Sanat ovat merkkejä asioille ja toiminnalle niiden 
ympärillä. Yudina (2007, 3), Silverstein (1985) ja McNeill (1985) seuraavat Vygotskyn 
ajatusta kielen toiminnallisesta luonteesta. Silverstein (1985, 215–216) esittää, että 
kielenkäytöllä on aina toiminnallinen, käytön kontekstista muotonsa saava rooli. McNeill 
(1985, 263–267) puolestaan toteaa, että kieli on aina toimintaa, jossa sisäistä ja ulkoista 
todellisuutta käytetään merkityksellistämisprosessissa. Kielen toiminnallinen luonne ja 
kontekstin merkitys ovat diskurssianalyysin keskeisiä seikkoja.  
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1996 ja 2000 analyysissa diskurssien 
konstruoinnin teoreettisen viitekehyksen muodostivat opetussuunnitelman determinantit, 
kasvatuskäsityksen osatekijät ja kasvatusideologiat (ks. kuvio 1). Analyysi ei ollut 
aineistolähtöistä, vaan perustui abduktioon4, jossa opetussuunnitelmateoreettisia käsitteitä 
käytettiin analyysin jäsentäjinä. Abduktiivinen työskentely mahdollisti analyysin rajaamisen 
ja keskittymisen opetussuunnitelmateoreettisesti keskeisiin seikkoihin. Aluksi luokittelu 
tapahtui teoreettisen viitekehyksen ohjaamana ja sen jälkeen teemoittelin jokaisen luokan 
aineistolähtöisesti. Tämän jälkeen siirryin etsimään luokista ja teemoista päällekkäisyyksiä. 
Päällekkäisyyksissä sama tekstin kohta oli useissa luokissa ja teemoissa ja tämä muodostui 
diskurssien konstruoinnin keskeiseksi tekijäksi. Analyysi eteni aineiston pilkkomisesta kohti 
merkityssysteemejä ja dekonstruktiota.  Diskurssit muodostuivat merkityssysteemeistä, jotka 
vaikuttivat lähes kaikkeen, mitä tekstissä oli kirjoitettu.  
 
Institutionaaliset tekstit ovat usein sisällöltään yhteneväisiä ja diskurssit muodostuvat 
helposti hegemonisiksi (ks. Fairclough 1995, 91–94 sekä Jokinen ja Juhila 1993, 75–79). 
Näin oli myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 1996 ja 2000. Diskurssit 
hegemonisoituivat itsestäänselvyyksinä, luonnollisina, vaihtoehdottomina ja 
kyseenalaistamattomina totuuksina. Ne tuotettiin yksinkertaistamalla ja naturalisoimalla sekä 
vetoamalla kulttuuriseen kontekstiin.5 Diskurssien välisten valtasuhteiden löytämiseksi 
kiinnitin aineistossa huomiota yhtäläisyyksiin.  Mitä useammin ja useammassa yhteydessä 
merkitys toistui, sitä hegemonisemmasta puhetavasta oli kyse. Merkityksistä rakentui 
vähitellen merkityssysteemejä, joiden kautta teksti oli luettavissa. Myös silloin, kun diskurssi 
                                                
4 Sihvola (2002, 110–111) toteaa, että puhtaita havaintoja ei ole, vaan kaikki havaitseminen on teoriapitoista. 
Samaan johtopäätökseen päätyy myös Peirce, jonka filosofiasta voidaan löytää ajatus siitä, että välittömät 
havainnotkin ovat aina tulkinnan tulosta (Bertilsson ja Christiansen 2001, 472). Jos aineistolähtöisyydellä 
tarkoitetaan teoriattomuutta, käy analyysissa helposti niin, että sitä ohjaavat tutkijan tiedostamattomat teoriat, 
sillä aineisto ei puhu puolestaan. Tällainen induktiivinen tutkimus voi olla sattumanvaraista ja tuottaa 
tutkimustuloksina tutkijan omia ajatuksia. Abduktiossa pyritään etsimään jäsennyksiä, jotka auttavat ilmiön 
tulkitsemisessa (Bertilsson ja Christiansen 2001, 470). Peirce toteaa, että kaikki ajattelumme ja tietomme 
perustuu merkkeihin, käsitteisiin, jotka ovat suhteessa sekä kohteeseensa että tulkintaan (Peirce 2001, 422).  
Käytin tutkimuksessa abduktiivista lähestymistapaa, jossa analyysia ohjasivat johtoajatukset (ks. Kinos 1999, 
76). 
5 Ks. Jokinen ja Juhila 1993, 75, 77–95 
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esiintyi itsestään selvänä ja vaihtoehdottomana, se oli vahva, vaikka ei lukumäärältään 
dominoinutkaan aineistoa.  
 
Tarkastelin diskurssien funktioita ja niissä tuotettuja lapsen ja aikuisen subjektipositioita. 
Funktiot ovat kielenkäytön seurauksia. Van Dijkin (2006, 116) mukaan diskurssien funktiot 
näkyvät yhteisön jaettuina uskomuksina ja niiden oletettuna yhtenäisyytenä. Diskurssien 
funktioissa ihmisille määrittyy ennalta tiettyjä asemia, subjektipositioita (Davies ja Harre 
2001, 261). Analysoin diskursseissa tuotettuja lapsen ja aikuisen subjektipositioita ja 
tarkastelin lapsen ja aikuisen välistä suhdetta ja heille opetussuunnitelmateksteihin kirjattuja 
ominaisuuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia.  
 
Tutkimuksen aikana esitin esiopetuksen opetussuunnitelmateksteille seuraavat kysymykset: 

Mitä aikuinen tekee? 
Mitä lapsi tekee? 
Mistä aikuinen päättää? 
Mistä lapsi päättää? 
Kenen näkökulma otetaan huomioon esiopetuksen tavoitteiden ja sisältöjen 
määrittämisessä? 

 
 
Esiopetuskokeilujen aika 
 
Nykymuotoisen esiopetuksen kokeilu alkoi Suomessa vuonna 1960–luvun lopulla ja 1970–
luvun alussa käytiin keskustelua esiopetuksen paikasta osana koulutusjärjestelmää. Tuolloin 
päätettiin kuitenkin luopua kaikkia kuusivuotiaita koskevasta esiopetuksesta ja 
perusopetuksessa käynnistyi erilaisia esiopetuskokeiluja. Niitä ohjasi Esikoulun 
kokeiluopetussuunnitelma, joka julkaistiin vuonna 1972. (Esikoulukomitean mietintö 1972: 
A13, 13 ja 56, Niikko 2001, 11 sekä Tiihonen 1978, 3.) Esikoulun 
kokeiluopetussuunnitelmassa määriteltiin esiopetukselle tarkat välitavoitteet, joiden kautta 
päästiin kokonaistavoitteisiin. Tavoitteet kuvattiin konkreettisesti ja niiden saavuttamista 
mitattiin testeillä. Arviointi kohdistui lapseen, joka määrittyi oppilaaksi. Aikuisella oli oikeus 
tietoon ja tehtävänä ohjata lapsia saavuttamaan aikuisen määrittämää tietoa. Esiopetuksen 
kokeiluopetussuunnitelma kiinnittyi 1970–luvulla valinneeseen opetussuunnitelma-
ajatteluun, johon vaikuttivat tavoiteoppimisen periaatteet (ks. Tyler 1949 ja Lahdes 1983, 97–
99). 
 
Vuonna 1984 Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma korvasi Esiopetuksen 
kokeiluopetussuunnitelman. Siinä esiopetuksen tehtäväksi määriteltiin sillan rakentaminen 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Esiopetuksella haluttiin tukea vanhempia heidän 
kasvatustehtävässään ja korjata mahdollisia kehityksen viivästymiä. Esiopetuksen tavoitteet 
tulivat sekä opetussuunnitelman määrittäminä että lapsen kasvun ja kehityksen tarpeista. 
Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma jatkoi tavoiteoppimisen perinnettä; siinä oli 
tarkkoja ohjeita kasvattajalle ja liitteenä esiopetusvuoden suunnitelma, jossa kuvattiin 
kokonais- ja välitavoitteet, sisällöt ja opetusmenetelmät. Asiakirjassa tavoitteet oli määritelty 
täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti ja siinä korostettiin opetusmateriaalin järjestämisen 
tärkeyttä oppimisen mahdollistajana. Esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma ja 
Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma olivat sisällöltään niin tarkkoja, että niissä ei 
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juuri jäänyt tilaa lapsen tarpeiden huomioimiselle esiopetustoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
 
Vuonna 1983 Peruskoululaissa (476/1983) säädettiin esiopetus osaksi perusopetusta. Sen 4 § 
mukaan peruskouluissa voitiin antaa yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka 
eivät vielä olleet oppivelvollisia.   Lakia seurasi vuonna 1987 julkaistu Peruskoulun 
opetuksen opas: Esiopetus. Asiakirjassa esiopetuksen tehtäväksi määrittyi oppilaan 
kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen. Oppimistavoitteet jaettiin sosio-
emotionaalisiin, kognitiivisiin ja psykomotorisiin tavoitteisiin ja ne esitettiin luetteloina. 
Tavoitteilla oli kahtalainen tehtävä: kouluun valmistaminen ja oppimisen edellytysten 
tukeminen sekä lapsen henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen. Tavoitteita ei kirjattu 
yksityiskohtaisiksi helposti mitattaviksi taidoiksi, vaan laajoiksi lapsen kokemusta ja 
kehittymistä tukeviksi kokonaisuuksiksi. Peruskoulun opetuksen opas: Esiopetus irrottautui 
tavoiteoppimisen mallista ja suuntautui lasta ja lapsen kokemusta ja kehittymistä korostavaan 
humanistiseen suuntaan. Lapsen oppimisen ohjaaminen ja tavoitteen asettelu ulkoapäin tuli 
kuitenkin selvästi esille kouluvalmiuksien näkökulmasta. Asiakirjassa lapsen asema vaihteli 
subjektista objektiksi oman persoonallisuuden kehittymisen ja kouluvalmiuksien 
saavuttamisen välillä. Vaikka tavoitteet eivät olleet niin tarkasti ennalta määritetyt kuin 
aiemmissa asiakirjoissa, asiakirjassa oli yksityiskohtainen esiopetusvuoden suunnitelma 
teemoineen, tavoitteineen ja sisältöineen. Aikuisen tehtävä oli suunnitella, järjestää ja ohjata 
toimintaa. 
 
Esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelmassa, Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelmassa 
ja asiakirjassa Peruskoulun opetuksen opas: Esiopetus esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt oli 
tarkasti ennalta määritelty. Aikuinen teki päätöksiä ja asiakirjoissa oli vähän tai ei ollenkaan 
tilaa lapsen näkökulmalle. Lapsi määrittyi keskeneräiseksi eikä tiennyt omia tarpeitaan ja 
vain aikuisella oli mahdollisuus vaikuttaa esiopetustoiminnan sisältöön ja toteutukseen. 
Lapsen positioksi määrittyi aikuisuutta kohti kasvaminen ja opetuksen ja kasvatuksen 
kohteena oleminen. Aikuisen tehtävänä oli esiopetustoiminnan ohjaaminen ja johtaminen. 
 
 
Esiopetusuudistus ja uusi opetussuunnitelma-ajattelu 
 
1990–luvulla opetussuunnitelmien kirjoittamisen tapa muuttui Suomessa merkittävästi. 
Aiemmin opetussuunnitelmat olivat keskusjohdossa tehtyjä asiakirjoja, jotka määrittivät 
tarkasti kasvatus- ja opetustyötä. 1990–luvulta lähtien esiopetuksen ja perusopetuksen 
valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat olleet opetussuunnitelman perusteita, joiden 
pohjalta varsinaiset opetussuunnitelmat on kirjoitettu paikallisesti. Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 1996 oli ensimmäinen uutta opetussuunnitelma-ajattelua 
edustava varhaiskasvatuksen asiakirja. Se oli myös ensimmäinen esiopetuksen 
opetussuunnitelma, joka ohjasi laajasti koko esiopetusta niin kouluissa kuin 
päiväkodeissakin. Asiakirja oli velvoittava vain perusopetuksessa toteutetussa 
esiopetuksessa, mutta sitä käytettiin myös päivähoidon esiopetuksen suunnitelmien pohjana. 
Vuosituhannen vaihteessa kuusivuotiaiden maksuton esiopetus vakiintui osaksi suomalaista 
koulutusjärjestelmää ja esiopetusuudistuksen myötä julkaistiin Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2000. Kuten edeltäjänsäkin, se oli asiakirja, jonka pohjalta 
kirjoitettiin paikalliset esiopetussuunnitelmat. Tätä kirjoitettaessa Esiopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet 2000 on edelleen esiopetuksen paikallisten 
opetussuunnitelmien perustana. 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 1996 diskursseiksi muotoutuivat postmoderni 
ja humanistis-konstruktivistinen diskurssi. Esimerkiksi Baumanin (1996) ja Pinarin, 
Reynoldsin, Slatteryn ja Taubmanin (2004) mukaan postmodernia ajattelua kuvataan 
yhteisten ja jaettujen arvojen heikentymisenä sekä yksilön moraalivalintojen ja jatkuvan 
yhteisen ymmärryksen rakentamisena. Postmoderni yksilö etsii jatkuvasti itseään ja 
olemassaolonsa tarkoitusta. (ks. Bauman 1996, 37–38 ja Pinar ym. 2004, 469.) Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 1996 postmoderni diskurssi korosti yksittäistä lasta ja hänen 
persoonallista kehittymistään. Opetussuunnitelma ja oppiminen tuotettiin dynaamisina 
prosesseina ja esiopetuksen perusta oli toiminnan jatkuva arviointi. Opetuksen menetelmissä 
ja arvioinnissa korostettiin yksilön vapautta. Postmodernissa diskurssissa lapsi ja aikuinen 
olivat oman maailmansa, arvojensa ja tavoitteidensa konstruoijia. Se vaati aikuista 
kunnioittamaan lapsen yksilöllisyyttä. Aikuinen suunnitteli ja toteutti esiopetusta lapsen 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lapsi oli aktiivinen päätöksentekijä ja osallistui omaan 
kasvuunsa ja oppimiseensa. Hän oli tärkeä toimija sekä valmis ja kykenevä tekemään 
valintoja ja päätöksiä. Aikuisen näyttäytyi passiivisena taustahenkilönä; hänen tehtävänsä oli 
tukea yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä. 
 
Postmodernin diskurssin lisäksi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1996 ilmiasua 
määritti humanistis-konstruktivistinen diskurssi. Diskurssin humanistinen puoli näyttäytyi 
lapsen mahdollisuuksien korostamisena. Kaikilla lapsilla oli kasvun ja kehittymisen 
potentiaalia, joka toteutui, kun siihen annettiin esiopetuksessa mahdollisuus. Esiopetuksen 
tavoitteena oli mahdollisuuksien luominen lapselle, aikuinen ja lapsi olivat tasa-arvoisia. 
Lapsi määrittyi oman kasvunsa ja kehityksensä subjektiksi.6 Diskurssin konstruktivistinen 
puoli korosti kokemusta sekä lapsen tiedon konstruointia ja käsittelyä oppimisen perustana.7 
Humanistis-konstruktivistisessa diskurssissa lapsi oli aktiivinen tiedon jäsentäjä. Tieto 
kehittyi sosiaalisissa tilanteissa lapsen oman tulkinnan kautta. Aikuinen ei ollut tiedon 
siirtäjä, vaan lapsi konstruoi tietoa omista lähtökohdistaan käsin. Aikuisen asemaksi määrittyi 
oppimisen tukijan ja ohjaajan positio. Tätä kuvaa hyvin se, ettei asiakirjassa ole lainkaan 
sanaa opettaja.  
 
Humanistis-konstruktivistinen diskurssi perustui romanttiseen lapsikeskeiseen näkökulmaan 
ja korosti lapsuuden itseisarvoista asemaa ihmisen elämänkaaressa. Lapsi oli aktiivinen 
subjekti, hän oli kasvattaja, kehittäjä, toimija ja valitsija. Roussealaisessa hengessä 
kasvupotentiaali oli lapsessa ja lapsi kasvoi luonnollisissa olosuhteissa hyödyntäen omia 
kasvun mahdollisuuksiaan. Lapsiryhmän muut jäsenet asettuivat yksittäisen lapsen kasvun 
taustalle. Voimakasta lapsen korostamista ja aikuisen aktiivisen ohjauksen puutetta kritisoi 
esimerkiksi Hytönen (1996, 111–113). 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 diskursseiksi muotoutuivat tulevaisuuden 
ja yksilöllisyyden diskurssit. Tulevaisuuden diskurssissa lapsi määrittyi tulevaksi 

                                                
6 Humanistisen ajattelun piirteistä ks. esim. Aaltola 1988, 8; Hirsjärvi 1982, 32–48 sekä Rauste-von Wright ja 
von Wright 1996, 136–143.) 
7 Konstruktivistisesta ajattelusta ks. esim. Järvelä ja Niemivirta 1997, 222 sekä Taylor ja Richards 1985, 23) 
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yhteiskunnan jäseneksi. Sosialisaatio, kulttuurin siirtäminen seuraavalle sukupolvelle ja 
esiopetuksen valmistava tehtävä korostuivat. Oppiminen oli tärkeää lapsen maailmankuvan 
kehittämiseksi ja laajentamiksesi ja leikki määrittyi useimmiten oppimistoiminnaksi. 
Asiakirjasta löytyi vain muutama heikko viite lapsen vapaaseen leikkiin. Tulevaisuuden 
diskurssissa esiopetuksen tehtävä oli valmistaa lapsia tulevaisuuden vaatimuksiin, ensin 
koulussa ja myöhemmin yhteiskunnassa. Lapsuus näyttäytyi epätäydellisyytenä ja lapsi oli 
matkalla kohti kehityksen päämäärää, aikuisuutta.8 Esiopetuksen tehtävänä oli edistää lapsen 
kehitystä kohti tulevaisuuden haasteita. Lapsen positiona oli olla tulevaisuuteen 
valmistettavana ja aikuinen tekee päätöksiä hänen puolestaan.   
 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 oli useita mainintoja lapsen 
yksilöllisyydestä ja sen huomioimisesta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Yksilöllisyyden diskurssi näyttäytyi lapsen yksilöllisinä suunnitelmina ja niiden 
huomioimisena kaikessa toiminnassa.9 Myös sukupuolten välisiin eroihin ja niiden 
huomioimiseen kiinnitettiin asiakirjassa huomiota. Yksilöllisyyden diskurssi kietoutui 
inklusiivisuuden hengessä kaikille yhteiseen kulttuuriin ja kouluun. Kaikille yhteinen 
yhteiskunta kuvattiin erilaisuuksien tunnistamisena ja tuettiin kaikkien osallisuutta.10 
Esiopetuksen tehtäväksi määrittyi toiminnan suunnittelu ja toteutus lapsen yksilöllisten 
kasvun ja kehityksen tarpeiden kautta. Lapsen positioksi määrittyi aktiivisen toimijan asema. 
 
Tulevaisuuden ja yksilöllisyyden diskurssien välillä on mielenkiintoinen jännite. Niissä 
korostuu lapsi aktiivisena ja arvokkaana kokonaisena ihmisenä, mutta kasvu ja oppiminen 
tarvitsevat aikuisen ohjausta. Esiopetuksen tavoitteet perustuvat toisaalta lapsen yksilöllisille 
tarpeille ja toisaalta tulevaisuuden koulusta ja yhteiskunnasta tuleville haasteille. Asiakirjan 
kahdessa diskurssissa aikuinen tekee lapsen yksilöllisen kehittymisen mahdolliseksi ja tukee 
kasvua ja oppimista, mutta luo myös sääntöjä ja kohdistaa lapseen vaatimuksia. Lapsen ja 
aikuisen suhde ei ole tasa-arvoinen vaan aikuisella on kasvattajan auktoriteettiasema lapseen 
nähden. 
 
 
Johtopäätökset ja tulevaisuuden haasteet 
 
Esiopetuksen opetussuunnitelmat ovat kokeneet huomattavan muutoksen viime 
vuosikymmeninä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että käsitykset lapsesta ja lapsuudesta ovat 
tärkeimpiä opetussuunnitelman piiloasuun vaikuttavia tekijöitä. Ne määrittävät mitä 
opetussuunnitelman ilmiasuun kirjoitetaan esiopetuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä lapsen 
tarpeet ja oppimisen ja opettamisen esiopetuksessa kuvion 2 osoittamalla tavalla. 
 

                                                
8 Ks. Qvortrup 1994, 2–18 
9 Yksilöllisyydestä ks Lee 2001, 5 sekä Turunen ja Fabian 2006 
10 Yksilöllisyyden korostamista on pidetty postmodernille ajattelulle tyypillisenä ilmiönä. Räsänen ja Erola 
(1998, 32) asettavat tämän kyseenalaiseksi ja esittävät, että postmoderni yksilöllisyys näyttäytyy usein 
individualisaationa, jossa aiemmin yhteisölähtökohtaiset seikat muuttuvat yksilölähtökohtaisiksi tai 
yhteisölähtökohtaisten rinnalle syntyy yksilölähtökohtaisia ilmiöitä. Yksilöllisyys lisääntyy yhteisöllisyyden 
rinnalla ja syntyy yksilöllisiä toimintatapoja eri konteksteissa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2000 yksilöllisyys on Räsäsen ja Erolan kuvaamaa individualisaatiota, jossa esimerkiksi lapsen esiopetuksen 
suunnitelma tulee ryhmäkohtaisen tai paikallisen tai molempien opetussuunnitelman rinnalle, ei sen tilalle. 
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Esiopetuksen opetussuunnitelmissa vuodesta 1972 vuoteen 2000 käsitys lapsesta ja 
lapsuudesta on vaihdellut kahden näkemyksen välillä: lapsi täysivaltaisena ihmisenä (human 
being) ja lapsi ihmiseksi tulevana (human becoming).11 1970– ja 1980 –lukujen esiopetuksen 
opetussuunnitelmissa lapsuus määrittyi ihmiseksi tulemisen tilana. Aikuinen sääteli ja ohjasi 
esiopetusta eikä lapsen toiveille ja mielenkiinnon kohteille juurikaan ollut tilaa. Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 1996 lapsesta tuli toiminnan keskipiste ja aktiivinen 
vaikuttaja. Lapsi määrittyi romanttisesta lapsikeskeisestä näkökulmasta ja lapsuuden 
itseisarvo ihmisen elämänkaaressa korostui. Lapsen tehtävänä oli toteuttaa itsessään olevaa 
kasvun ja kehityksen potentiaalia ja aikuinen tuki häntä taustalla. Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2000 molemmat lapsuuden määritelmät olivat esillä: lapsi oli 
edelleen aktiivinen toimija, mutta aikuiselle palautui aktiivisen kasvattajan ja opettajan 
tehtävä. 
 
 

 
 
KUVIO  2  Esiopetuksen opetussuunnitelmien kirjoittamiseen vaikuttavat tekijät 
 
 
Tutkimus osoitti, että opetussuunnitelman piiloasua voidaan tehdä näkyväksi 
diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että käsitys lapsesta ja 
lapsuudesta määrittää kaikkea muuta esiopetuksen opetussuunnitelmatekstiin kirjoitettua. 
Käsitykset lapsesta ja lapsuudesta on kuitenkin useimmiten ilmaistu opetussuunnitelmissa 
implisiittisesti ja siksi on tärkeää tarkastella niiden vaikutuksia opetussuunnitelman 
ilmiasuun. Tämä tekee mahdolliseksi aiempaa tietoisemman esiopetuksen 
opetussuunnitelmien kirjoittamisen. Sanat ja merkitykset ovat yhteisön konstruoimaa 
todellisuutta ja Foucault’a (1969, 68–69) mukaillen sosiaalinen toiminta tuottaa todellisuutta. 

                                                
11 Human being: lapsi on osallinen, yksilöllisesti kasvava ja kehittyvä ihminen. Hänen tarpeensa ja 
mielenkiinnon kohteensa ovat tärkeitä ja hänen ääntään kuunnellaan ja se otetaan huomioon. Human becoming: 
Lapsi on keskeneräinen ja aikuisuus nähdään inhimillisen kehityksen päämääränä. Lapsuus on 
epätäydellisyyden tila, jossa lapsi vähitellen kehittyy kohti aikuisuuden täydellisyyttä. (Lee 2001, 5, 8–9.) 
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Esiopetuksen todellisuus konstruoituu esimerkiksi opetussuunnitelmissa ja muissa 
asiakirjoissa sekä tutkimuksissa.  
 
Vuosikymmeniä kestäneiden kokeilujen jälkeen esiopetus on 2000-luvulla vakiintunut osaksi 
suomalaista kasvatusjärjestelmää. Esiopetuksen tulevaisuuden haasteet ja mielenkiintoiset 
tutkimuskysymykset liittyvät varhaiskasvatuksen ja koulun kulttuurien kohtaamiseen, 
esiopetuksen paikkaan kasvatusjärjestelmässämme sekä lapsen siirtymiin päivähoidosta 
esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. 
 
Esiopetuksessa kohtaavat varhaiskasvatuksen ja koulun kulttuurit ja traditiot. Miten koulun 
kulttuuri ja toimintatavat sekä varhaiskasvatuksen traditio vaikuttavat esiopetukseen? Onko 
toinen niistä hegemonisoitumassa? Huomiotani on kiinnittänyt se, että esiopetusuudistuksen 
myötä kuusivuotiaista muodostettiin monissa päiväkodeissa oma ryhmänsä, kun siihen asti 
oli pääsääntöisesti toimittu ryhmissä, joissa lapset olivat 3–6 -vuotiaita. Koulussahan kukin 
ikäluokka opiskelee omassa ryhmässään. Lisäksi kustantajat tuottivat markkinoille lukuisan 
määrän esiopetukseen tarkoitettuja oppikirjoja. Varhaiskasvatuksessa oppikirjoja ei käytetä. 
Edellä kuvaamani seikat herättävät kysymään varhaiskasvatustradition merkitystä 
kuusivuotiaiden lasten kasvatus- ja opetustyössä. 
 
Esiopetuksen ja koko varhaiskasvatuksen osalta on keskusteltu sen paikasta 
kunnallishallinnossa. Onko esiopetuksen paikka sosiaali- ja terveyshallinnon vai 
kouluhallinnon piirissä? Monissa kunnissa varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan siirretty 
kouluhallinnon alaisuuteen. Lisäksi varhaiskasvatukseen on tullut ensimmäistä kertaa sisältöä 
ohjaava asiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta kunnissa tehdään 
paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ei  ole 
normiasiakirja, kuten vastaavat tekstit esiopetuksessa ja perusopetuksessa, vaan suositus.  
Muutokset saattavat viestittää siitä, että varhaiskasvatuksen painopiste on siirtymässä 
aiempaa pedagogisempaan suuntaan. Tulevaisuudessa olisi tärkeää seurata 
varhaiskasvatuksen diskursseissa tapahtuvia muutoksia, jotta diskurssien funktiot tulisivat 
tiedostetuiksi ja ymmärretyiksi.  
 
Esiopetuksen vakiinnuttua 2000–luvun alkuvuosina kuusivuotiaiden toiminta irtaantui 
päivähoidon muiden lapsiryhmien toiminnasta. Lapsen ja perheen näkökulmasta 
esiopetuksen alkaminen merkitsee uuteen astumista ja uusien haasteiden kohtaamista. 
Esiopetuksesta on tullut uusi siirtymävaihe, jonka tiedostaminen tutkimuksen ja toiminnan 
näkökulmista on tärkeää. Kansainvälisissä tutkimuksissa varhaislapsuuden siirtymävaiheilla 
ja niiden onnistumisella on todettu olevan merkittävä vaikutus lapsen myöhempään 
koulunkäyntiin ja opiskelumenestykseen (Griebel ja Niesel 2003, 28). Suomessakin olisi 
syytä tarkastella esiopetusta myös siirtymänä lapsen elämänkaaressa ja luoda edellytykset 
mahdollisimman turvalliseen ja johdonmukaiseen etenemiseen päivähoidosta esiopetukseen 
ja edelleen perusopetukseen. Suomalaisesta tutkimuksesta puuttuu lapsen näkökulma hänelle 
tärkeässä siirtymävaiheessa ja tulevaisuudessa tutkimusta voitaisiinkin suunnata myös siihen.  
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