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Suomalainen lastentarhanopettajien koulutus alkoi Ebeneserkodissa Helsingissä 

vuonna 1892. Ensimmäiselle vuoden kestävälle ”lastentarhankasvattajakurssille” tosin 

ilmoittautui vain kolme opiskelijaa. Koulutus käynnistyi siis varsin varovaisesti. 

Sittemmin hakijoita on ollut suoranaiseen tungokseen asti. Koulutuksen 

pääsyvaatimuksina olivat 18 vuoden ikä, tyttökoulun päästötodistus tai jollakin 

muulla tavalla hankitut vastaavat tiedot ja taidot.  Myös opiskelijoiden 

pääsyvaatimuksia ja valintakriteerejä on noista ajoista kehitetty voimakkaasti. 

 

Vuonna 1896 seminaarikurssi laajennettiin kaksivuotiseksi. Seuraavana vuonna 

valmistus siirrettiin kouluylihallituksen alaiseksi ja tämän seurauksena koulutusta 

varten alettiin saada myös valtionapua. Opetusohjelmaan sisältyi teoreettisen 

opetuksen lisäksi neljän tunnin päivittäinen harjoittelu lastentarhassa. Vuosina 1892 – 

1909 seminaarin opiskelijoilla oli myös tilaisuus pitää lastentarhan kuusivuotiaiden 

osastolla, jota sanottiin välitysluokaksi, muutamana päivänä viikossa tuokionomaisia 

10 – 20 minuuttia kestäviä puhe-, kirjoitus- ja laskuharjoituksia. Niiden tarkoituksena 

oli valmistaa lapsia vastaanottamaan tulevaa kouluopetusta. 

 

Sotien jälkeen lastentarhanopettajatarpeen kasvaessa perustettiin Ebeneserkodin 

seminaarin alaosasto Jyväskylään vuonna 1947.  Vuonna 1965 Jyväskylän 

seminaariosasto itsenäistyi. Tampereen lastentarhaseminaari perustettiin vuonna 1955 

ja Oulun seminaari vuonna 1968. Viimeinen ruotsinkielinen kurssi valmistui 

Ebeneseristä vuonna 1957 ja seuraavana vuonna perustettiin ruotsinkielinen 

lastentarhaseminaari Pietarsaareen. 

 

Vuonna 1973 säädettiin laki lasten päivähoidosta. Sen seurausvaikutusten ennakointi 

ja jälkihoito käynnistivät lastentarhanopettajien koulutuksessa 1970-luvun 

alkupuoliskolla uudistuksia, jotka monipuolistivat koulutusratkaisuja ja 

moninkertaistivat koulutuksen aloituspaikat. Opetusministeriö vahvisti elokuussa 



1973 Joensuun korkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa suoritettavan 

lastentarhanopettajan tutkinnon väliaikaisen tutkintosäännön. Keväällä 1974 

opetusministeriö päätti edelleen, että uudenmuotoista lastentarhanopettajien 

koulutusta voitiin syyslukukauden 1974 alusta ryhtyä antamaan myös Kajaanin, 

Rauman ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi vuosina 1975 ja 1976 

tarjottiin valintojen kautta mittavalle joukolle lastenhoitajia mahdollisuus pätevöityä 

vuodessa poikkeusvalmistuksen piirissä lastentarhanopettajaksi. 

 

Vuonna 1977 annettiin laki ja asetus lastentarhanopettajaopistoista. Lain mukaan 

kaikki viisi lastentarhanopettajaseminaaria otettiin syyslukukauden 1977 alusta 

valtion haltuun. Tämän jälkeen koko lastentarhanopettajien koulutus oli valtion 

oppilaitoksissa. Vaikka osa koulutuksesta vastaavista yksiköistä oli yliopistoja ja osa 

opistoja, koulutus perustui rakenteeltaan ja statukseltaan yhtenäisiin 

opetussuunnitelmiin. Siten esimerkiksi yliopistoissa suoritettu uudenmuotoinen 

lastentarhanopettajan tutkinto ei kuulunut niiden perinteisiin tutkintorakenteisiin. 

 

Suomalainen lastentarhanopettajan koulutus oli vuoteen 1983 saakka – eli runsaat 90 

vuotta – kestoltaan kaksivuotinen. Koulutus oli lisäksi luonteeltaan varsin 

käytännönläheistä. Likipitäen koko kaksivuotisen valmistuksen ajan noin puolet 

koulutuksen sisällöstä oli harjoittelua lastentarhoissa. Harjoittelu oli osin pelkkää 

työskentelyä tarhoissa. Kun lastentarhanopettajan koulutus laajennettiin vuonna 1983 

kolmevuotiseksi 120 opintoviikon tutkinnoksi, harjoittelu säilytti edelleen opinnoissa 

vankan asemansa. Esimerkiksi Helsingin lastentarhanopettajaopistossa harjoittelua oli 

vielä lukuvuoden 1994 – 1995 opetussuunnitelmassa 30 opintoviikkoa, mikä tarkoitti, 

että harjoittelun osuus tutkinnosta oli neljäsosa. 

 

Lastentarhanopettajan koulutus siirrettiin virallisesti yliopistojen kasvatustieteellisten 

tiedekuntien opettajankoulutusyksiköihin vuoden 1995 elokuussa. Tällöin saavuttivat 

ne pyrkimykset, joiden puolesta erityisesti lastentarhanopettajat ammattikuntana 

olivat määrätietoisesti jo vuosia toimineet, yhden keskeisen tavoitteensa. 

Lastentarhanopettajan tutkinnosta tuli tiedekorkeakouluissa suoritettava alempi 

korkeakoulututkinto, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus oli 120 

opintoviikkoa, kuten sitä edeltäneen kolmevuotisenkin koulutuksen. 

 



Lastentarhanopettajan koulutuksen lopputaival yliopistoihin oli kivinen ja siihen 

ilmaantui myös yllättäviä mutkia. Taloudelliset tekijät olivat ilmeisesti esteistä 

pahimpia. Mutkia tiehen tekivät mm. 1980-luvun alkuvuosina laaditut suunnitelmat 

varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon – joka tuolloin oli ylempi 

korkeakoulututkinto, alempia ei pääsääntöisesti ollut – rakentamiseksi 

jatkotutkinnoksi vain pienelle osalle lastentarhanopettajia ja aivan viime vaiheessa 

esitetty vaihtoehto, jossa lastentarhanopettajien koulutus oli määrä siirtää 

ammattikorkeakouluihin. 

 

Uuden lastentarhanopettajan koulutuksen tutkintovaatimukset kehitettiin yliopistojen 

tiedeperustaisten tutkintorakenteiden mukaisiksi. Pakollista läsnäoloa edellyttävän 

opiskelun määrää vähennettiin voimakkaasti ja opiskelijan omaa aktiivisuutta 

edellyttävän, itsenäisen työskentelyn määrää ja valinnaisuutta lisättiin. Sisällöllisiä 

uudistuksia olivat muun muassa kasvatustieteen (varhaiskasvatus) opintojen 

laajentaminen 35 opintoviikon aineopintokokonaisuuteen, uusien opintojaksojen 

lisääminen tiedonalaopintoihin (lähinnä matematiikan ja kielen opetuksen perusteet) 

ja eräissä yksiköissä valinnaisen sivuaineen ottaminen tutkinnon osaksi. 

 

Tilaa uusille opinnoille raivattiin supistamalla harjoittelua. Kun esimerkiksi Helsingin 

lastentarhanopettajaopiston viimeisessä opetussuunnitelmassa ohjattua harjoittelua oli 

– kuten edellä jo totesin – kaiken kaikkiaan 30 opintoviikkoa, Helsingin yliopiston 

lastentarhanopettajan koulutuksen ensimmäisessä opetussuunnitelmassa sitä oli 12 

opintoviikkoa. Harjoittelun kvaliteettia oli kuitenkin nostettu selvästi. 

Harjoittelujaksojen tavoitteita ja sisältöjä selkiinnytettiin muun muassa nivomalla 

teoriaopinnot palvelemaan niitä aikaisempaa kiinteämmin. Toisaalta kevennettiin 

myös ilmaisuaineiden kokonaisuutta tutkintovaatimuksissa ratkaisulla, jossa kaikkien 

lastentarhanopettajaksi opiskelevien ei enää tarvinnut opiskella yhtä laajoja pakollisia 

opintojaksoja kaikissa taito- ja taideaineissa, vaan he voivat – aikaisempaa 

suppeampien pakollisten jaksojen jälkeen – itse valita ne ilmaisuaineet, joihin he 

erityisesti syventyivät. 

 

Kandidaatin tutkintoon johtavan lastentarhanopettajien koulutuksen sisältöjä ja 

toiminta-ajatusta on maamme eri yksiköissä kehitetty kunkin oman tieteellisen ja 



tutkimuksellisen profiilin mukaisina. Myös tutkinnon pääaineen 

(kasvatustiede/varhaiskasvatus) rakennetta ja painotuksia on muokattu aikaisempaa 

moni-ilmeisemmiksi. Riittävän väljät ja toimivat tutkintoasetukset sekä 

opettajakunnan tieteellinen pätevöityminen ovat tehneet tämän mahdolliseksi.  – 

Tänään iltapäivällä meillä on mahdollisuus perehtyä eri yksiköiden tutkimus- ja 

kehitystyön tuloksiin. 

 

Kaikkia lastentarhanopettajan koulutuksia yhdistävä tekijä on ollut, että niiden 

koulutusohjelmat rakentuvat tieteellisen, tutkimuspohjaisen opettajankoulutuksen 

ideologian varaan. Opiskelu on lisäksi pääsääntöisesti tapahtunut kasvatustieteen 

perusopinnoissa yhdessä muiden opettajankoulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa, 

minkä tuloksena myös keskeiset opetussuunnitelman, opetuksen ja opettajan 

työkentän elementit ovat tulleet tutuiksi ennen siirtymistä oman koulutusohjelman 

erityisaineksiin. 

 

Tällaisen koulutuksen eri areenoilla lastentarhanopettajaopiskelijat oppivat vähitellen 

näkemään, kokemaan ja ymmärtämään, miten he kykenevät kehittämään 

varhaiskasvatusta osana suomalaisen yhteiskunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, 

työtään ja toimintojaan lastentarhanopettajina päivähoidossa sekä itseään kasvattajina. 

Kokoavasti voidaan todeta, että kun lastentarhanopettajien koulutus on yliopistoissa, 

sen eri toiminnot ja kehittämistyö ovat jatkuvassa ja monimuotoisessa 

vuorovaikutuksessa kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. 

 

Lastentarhanopettajan koulutuksen siirto yliopistojen akateemiseksi koulutukseksi 

tapahtui ajankohtana, jolloin päivähoito oli vain löyhästi kiinni yhteiskunnan 

kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Parlamentaarisen komitean työn tuloksena 

päivähoito oli saanut jo vuonna 1980 kasvatustavoitteet. Varsinainen kasvatus- tai 

opetussuunnitelma mietintö ei kuitenkaan ollut. Vuonna 1996 opetus- ja 

sosiaalihallituksen yhteinen virkamiestyöryhmä laati esiopetukselle 

opetussuunnitelman perusteet. Esiopetus ymmärrettiin opetussuunnitelman perusteissa 

hyvin yksilökeskeiseksi kehitys- ja oppimistapahtumaksi. Lisäksi asiakirjan velvoite 

kohdistui loppujen lopuksi vain opetustoimen piirissä tapahtuvaan esiopetukseen, 

mikä tarkoitti murto-osaa maamme kyseisestä toiminnasta. 

 



Vuosituhannen taitteessa alettiin päivähoitoa kasvatuksellisena instituutiona kiinnittää 

nopeassa tahdissa yhteiskunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmän toimivaksi osaksi. 

Vuonna 1999 liitettiin perusopetuslakiin esiopetusta koskevat ja kuntia velvoittavat 

säädökset. Opetushallitus laati vuonna 2000 lakisääteiselle esiopetukselle 

valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Vuonna 2003 STAKES julkaisi 

asiantuntijoiden ja kentän työntekijöiden yhteistyönä valmistetun varhaiskasvatuksen 

kasvatussuunnitelman perusteet. Asiakirja on valtakunnallinen suositus siitä, mitä on 

päivähoitoon kuuluva kasvatus ja miten sitä tulisi toteuttaa. Varhaiskasvatuksen 

kasvatussuunnitelman perusteet laadittiin valtioneuvoston periaatepäätöksen 

määrittelemälle pohjalle. 

 

Demokraattisen yhteiskunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ohjeistamiseksi 

lausutaan virallisesti julki, minkälaisia kasvatuspäämääriä ja -tavoitteita kohden 

yhteiskunnan tarjoamassa kasvatuksessa pyritään ja minkälaisten oppisisältöjen avulla 

päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen oletetaan toteutuvan. Määräysten tai 

suositusten valinta ja muotoilu ovat poliittista päätöksentekoa, jonka taustalla 

vaikuttavat asiantuntijoiden käsitykset ja yhteiskunnassa käyty kasvatuskeskustelu. 

Opetus- ja kasvatussuunnitelmien perusteet konkretisoidaan ja täsmennetään 

kasvatustehtävää toteuttavissa yksiköissä opetus- ja kasvatussuunnitelmiksi. 

 

Vertauskuvallisesti ja asiaa yksinkertaistaen voidaan sanoa, että opetus- ja 

kasvatussuunnitelmat ovat yhteiskunnan kasvatusjärjestelmän merikortteja. Niiden 

avulla opettajan on mahdollista pitää yksittäisten kasvatustilanteidensa jatkumoa 

oikeassa kurssissa. Niiden avulla hän voi myös suunnata kasvatuksen purren kulkua 

kohti uusia ulapoita ja satamia. Perusopetuksessa hallitsevassa asemassa on 

koulukohtainen opetussuunnitelmaideologia, joka otettiin käyttöön perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa vuonna 1994. Asiakirjan mukaan yksittäisen 

peruskoulun työskentelyä ohjaa opetussuunnitelma, joka on laadittu koulun ja sen 

lähiympäristön muodostamassa kulttuurisessa kontekstissa ja joka heijastelee tämän 

yhteisön arvoja. 

 

Perusopetuksen tapaan myös päivähoidossa keskeisessä asemassa ovat 

päiväkotikohtaiset opetus- ja kasvatussuunnitelmat. Päiväkotien merikortit ovat 

varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Päiväkodeissa 



laaditaan edellisten lisäksi yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa jokaiselle 

päivähoidossa olevalle lapselle myös lapsen henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma. Tämän tason kasvatussuunnitelman – joka siis 

perusopetuksesta puuttuu – voisi vertauskuvallisesti nimetä uusien, ainutkertaisen 

kulkureittien piirtämiseksi päiväkodin yhteiseen merikorttiin. 

 

Ilmeisesti vain harva lastentarhanopettajan koulutuksen siirtoa valmistellut ja 

suunnitellut tai siirrosta päättänyt kykeni aikanaan ennakoimaan, millaisia haasteita 

yliopistollisen tutkinnon suorittaneet lastentarhanopettajat joutuisivat 2000-luvun 

alkuvuosikymmenillä työkentällään kohtaamaan. Kentältä saadun palautteen ja 

kentällä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että 

opettajankoulutusyksiköissä koulutetut, akateemiset lastentarhanopettajat ovat olleet 

asiantuntijoita, kun tehtävänä on ollut laatia päiväkoteihin esiopetussuunnitelmia ja 

varhaiskasvatussuunnitelmia. Heillä on ollut myös taitoa suunnitella ja ohjata niiden 

pohjalta toteutettavia kasvatus- ja opetustilanteita. Lisäksi he ovat olleet varsin 

osaavia, kun vanhempien tai huoltajien kanssa on kasvatuskeskusteluissa päädytty 

kunkin lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 

Yllä kuvattu 2000-luvun alun voimakas mullistus lastentarhanopettajan työkentässä 

oli yhteiskunnan sisällä suunniteltu ja toteutettu kasvatusjärjestelmän 

kehittämisoperaatio. Sen kanssa liki samanaikaiseksi muodostui myös 

varhaiskasvatuksen kenttään vaikuttanut toinen muutosprosessi, jonka 

syntymekanismit olivat pääosin suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella. 

Kotimaissaan uhanalaisessa asemassa olleita perheitä tuli lapsineen eri puolilta 

maailmaa Suomeen turvapaikkaa hakemaan. Maahamme pääsyn ehtojen lievennyttyä 

myös perinteinen maahanmuutto erityisesti lähialueilta lisääntyi voimakkaasti. 

Samoin Euroopan yhdentymisprosessi kasvatti muuttoliikettä Suomeen. Edellä 

kuvatusta prosessista oli seurauksena, että kulttuuriselta rakenteeltaan suhteellisen 

homogeeninen suomalainen yhteiskunta alkoi nopeasti muuttua monikulttuuriseksi. 

 

Usean muun opettajankoulutusyksikön tapaan Helsingin yliopiston 

opettajankoulutuslaitos reagoi yhteiskunnalliseen murrokseen varsin nopeasti. 

Opiskelijavalintojen kautta ja tutkintovaatimuksia uudistamalla pyrittiin kouluttamaan 

monikulttuurisesti aikaisempaa tietoisempia ja osaavampia opettajia. Kehittämistyö 



aloitettiin luokanopettajan koulutuksessa 2000-luvun alussa. Lastentarhanopettajan 

koulutus tuli mukaan omalla, valintakokeissa muodostetulla keihäänkärkiryhmällään 

muutamaa vuotta myöhemmin. 

 

Sittemmin opettajankoulutuslaitoksen kehittämistyö on laajentunut koko yliopiston 

tasolla tapahtuvaksi toiminnaksi, johon on saatu mukaan eri kulttuurien ja 

monikulttuurisuuden asiantuntijoita useasta tiedekunnasta. Valittujen erillisryhmien 

kouluttamisen sijaan monikulttuurisuuskasvatus on tänä päivänä vaikuttavana osa-

alueena jokaisen opettajankoulutusohjelman opetussuunnitelmassa. 

Opettajankoulutuslaitoksessa tämän toiminnan tieteellisenä johtajana on 

kansainvälisen haun kautta saatu, vakinaistamispolkujärjestelmässä oleva 

monikulttuurisuuskasvatuksen apulaisprofessori. 

 

Koulutuksen voimakkaasta kehittämisestä ja sen eittämättä myönteisistä tuloksista 

huolimatta lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden lastentarhanopettajien osuus 

maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä on viime vuosina selvästi pienentynyt. 

Kentällä työskentelevien lastentarhanopettajien vitjaan on alkanut ilmaantua uhkaavia 

aukkoja. Varsinaista rintamakarkuruutta ei niinkään ole esiintynyt, vaan eläkkeelle 

siirtyvien, suuriin ikäluokkiin kuuluvien lastentarhanopettajien tehtäviin ei ole 

hakeutunut riittävässä määrin uusia, vasta valmistuneita lastentarhanopettajia.  

Kunnissa on erityisesti voimistunut tarve palkata yliopistollisen lastentarhanopettajan 

koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Perusteluja tämän tarpeen synnylle 

käsittelin jo edellä. 

 

Aukkojen muodostuminen on ilmeisesti kahden, lähtökohdiltaan vastakkaisen 

mekanismin yhdysvaikutuksen tulosta. Nykyinen lastentarhanopettajan koulutus 

tarjoaa koulutuksen aikana opiskelijalle mahdollisuuden vaihtaa 

opettajankoulutuksessa toiseen koulutusohjelmaan. Tilanne muodostuu vielä 

suotuisammaksi valmistumisen jälkeen, jolloin lastentarhanopettajalla on alemman 

yliopistollisen tutkinnon suorittaneena selkeitä korvautuvuuksia opinnoissaan, kun 

hän saa opinto-oikeuden maisteritason opettajatutkinnon suorittamiseen. Joustava 

järjestelmä on yksilön etu: opiskelija voi kokemustensa kartuttua vaihtaa opetusalalle, 

jonka kokee itselleen alkuperäistä luontevammaksi ja soveltuvammaksi. Olen 

vakuuttunut, että useasta lastentarhanopettajaopiskelijasta esimerkiksi tulisi niin 



halutessaan erinomainen luokanopettaja. Edellä sanottuun on kuitenkin syytä lisätä, 

että usein pontimina suuntautua maisterintutkintoa edellyttäviin opettajan tehtäviin 

ilmeisesti ovat myös mainittujen tehtävien palkkaus ja arvostus. 

 

Päiväkotien työskentelyolosuhteet ovat toinen mekanismi, joka synnyttää kentällä 

aukkoja lastentarhanopettajien riveihin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös 

muualla Suomessa, päiväkotien työtaakka on henkilökunnalle varsin raskas kantaa. 

Lapsiryhmät ovat suuria, henkilökuntaa on vähän, sijaisia ei voi palkata, 

erityisopetuksen tuki on niukkaa jne. Ilmiön taustalla ovat jo pidempään jatkuneet 

kuntien heikko taloudellinen tila ja siitä seuranneet säästövelvoitteet. 

Lastentarhanopettajaksi opiskelevat tekevät harjoittelujaksojensa aikana havaintoja 

päiväkotien tilanteesta. Osa heistä saanee näistä havainnoista vahvistusta 

pyrkimyksilleen siirtyä toisen alan opettajan tehtäviin. 

 

Lastentarhanopettajan koulutukseen on perinteisesti hakeutunut runsain mitoin 

pienten lasten kasvattajiksi motivoituneita ja soveltuvia pyrkijöitä. Parhaita heistä 

myös on vuosikymmenten ajan kyetty valitsemaan opiskelijoiksi. Vaikka yliopistojen 

valintakokeisiin on lisätty akateemista ainesta, se ei kuitenkaan ole eliminoinut 

valintakokeen ratkaisevasta loppupistemäärästä hyväksyttävältä pyrkijältä edellytettyä 

soveltuvuutta pienten lasten kasvattajaksi. Meillä on ollut ja on edelleen kentällä 

osaavia ja työhönsä sitoutuneita pienten lasten kasvattajia. 

 

En tässä yhteydessä malta olla viittaamatta tutkimushankkeeseen, jossa viime 

vuosikymmenen puolivälissä selvitimme lakisääteisen esiopetuksen toimivuutta ja 

vaikuttavuutta Helsingissä. Oma vastuualueeni projektissa oli esiopetusta antavien 

opettajien kasvatusnäkemysten ja -kokemusten analysoiminen. Tutkimusaineistonani 

olivat kaikki Helsingin esiopettajat. Esiopettajien työskentelyn taustatekijöiden 

joukossa tarkastelin myös heidän esiopetustaan ohjaavaa kasvatusnäkemystä. 

 

Yhdessä projektin julkaisuista vertasin keskenään esiopetusta antavien opettajien 

kasvatusnäkemystä toimintaympäristöissä, joissa oli enemmän monikulttuurisen 

taustan omaavia päiväkotilapsia, ja toimintaympäristöissä, joissa oli vähemmän 

monikulttuurisen taustan omaavia päiväkotilapsia. Käyttämilläni kriteereillä 

monikulttuurisiksi toimintaympäristöiksi muodostui kolme silloista Helsingin 



suurpiiriä (lähinnä itäisistä kaupunginosista) ja valtakulttuuria edustaviksi 

toimintaympäristöiksi loput neljä silloista suurpiiriä. Kyselyyn vastasi kaikista 

Helsingin esiopettajista 365 opettajaa, mikä tarkoittaa 66 %:n 

osallistumisaktiivisuutta. Opettajista 186 työskenteli monikulttuurisissa 

toimintaympäristöissä ja 179 valtakulttuuria ilmentävissä toimintaympäristöissä. 

 

Verratessani mainittujen kahden esiopetusta antaneen opettajaryhmän 

kasvatusnäkemysten profiileja havaitsin, että monikulttuurisissa 

toimintaympäristöissä työskentelevillä esiopettajilla ja valtakulttuurin hallitsemissa 

toimintaympäristöissä työskentelevillä esiopettajilla olivat toisiinsa verrattuna 

kasvatusnäkemyksissään esiopetusta ohjaavina kasvatusideologioina keskimäärin yhtä 

voimakkaina lapsilähtöinen pedagogiikka, lapsikeskeinen pedagogiikka, 

yhteisösuuntautunut pedagogiikka ja opetussuunnitelmalähtöinen pedagogiikka. 

 

Monikulttuuristen toimintaympäristöjen esiopetusta antaneet opettajat ja 

valtakulttuuria ilmentävien toimintaympäristöjen esiopetusta antaneet opettajat 

erosivat kuitenkin kahdessa kasvatusnäkemyslomakkeen skaalassa keskimäärin 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä 

työskentelevien esiopettajien opetusta ohjasivat heidän valtakulttuuria edustavissa 

ympäristöissä toimivia kollegoitaan keskimääräisesti enemmän 

yhteiskuntasuuntautunut pedagogiikka ja kykenevien yksilöiden kehittymistä 

painottava pedagogiikka. 

 

Ensin mainitun ulottuvuuden ydinainesta kuvaavat sen kärkimuuttujina ilmaisut 

”Esiopetuksessani pyrin siihen, että lapset voisivat opetustilanteissa aloittaa kasvunsa 

kohti demokraattista elämäntapaa ja yhteiskuntaa” ja ”Sisällytän esiopetukseeni 

alkeismuodoissaan myös sellaisia taitoja, joita jatko-opinnot ja työelämä edellyttävät”. 

Jälkimmäisellä ulottuvuudella taas latautuivat voimakkaimmin osiot 

”Esiopetuksessani keskeistä on itsenäisten ja kykenevien yksilöiden kasvattaminen” ja 

”Esiopetuksessani pidän tärkeänä saada arvioinnissa näkyviin jokaisen lapsen 

osaamis- ja suoritustason”. 

 

Monikulttuurisen toimintaympäristön esiopettajien kasvatusnäkemys heijastelee 

profiililtaan hämmästyttävässä määrin kasvatusajattelua, joka oli osaltaan 



vaikuttamassa avoimen kasvatuksen kokeilujen päättymiseen Yhdysvalloissa 1970-

luvun lopussa. Kritiikkiä avointa kasvatusta kohtaan esittivät tutkijat ja opettajat, 

mutta myös lasten vanhemmat. Erityisen äänekkäitä olivat etnisen taustan omaavia 

maahanmuuttajaperheitä ja alimpia yhteiskuntaluokkia edustavat vanhemmat. 

Kritiikin sanoma oli kaikilla ryhmillä yhteinen: ulkokohtaisia tunnuspiirteitä 

korostavia pedagogisia kokeiluja tärkeämpää on, että lapset saisivat kasvatusta 

demokratiaan ja oppisivat hyvin akateemisten taitojen perusteita. Näin vaikutettaisiin 

sekä yhteiskuntaan että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten 

mahdollisuuksiin osallistua aikanaan oman asemansa parantamiseen yhteiskunnassa. 

 

Vaikka tässä tapauksessa on kyseessä aineistoltaan varsin mittava ja mitä ilmeisimmin 

ainakin pääkaupungissa annettua esiopetusta edustava tutkimus, sen tulokseen on 

syytä suhtautua varauksin. Mielelläni kuitenkin ajattelisin, että suomalaiset 

esiopetusta antavat lastentarhanopettajat, jotka työskentelevät monikulttuurisissa 

päiväkodeissa ja lapsiryhmissä, ovat kasvatustyössään myös edistämässä 

monikulttuurisen ja tasa-arvoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä. 

 

 


