
 

  

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen varhaiskasvatuspalveluita koskevat lapsivaiku-

tusten arvioinnit 2019, 15.5.2019 

 

Lapsivaikutusten arviointi on osa laajempaa ennakkovaikutusten arviointia ja vaikutusten seurantaa. Lapsi-

vaikutusten arviointia tehdään tyypillisesti niissä tilanteissa, joissa päätöksillä ennakoidaan olevan merkittä-

viä vaikutuksia lapsiin. Vaikutusten arviointia tehdään esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palvelui-

den suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä tilanteissa.  

 

Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään siihen, että jo päätöksiä tehdessä tiedetään mahdollisimman hyvin 

niin kielteiset kuin myönteiset vaikutukset, jotka päätöksentekoon liittyvät. Tällä tavoin voidaan päätöstä 

tehdessä valita eri vaihtoehdoista parhaiten lapsen etua ja asetettuja tavoitteita toteuttava ratkaisu. Lapsi-

vaikutusten arviointi lisää osallisuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Lapsivaikutusten 

arvioinnin kautta lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksenteon valmisteluun, kun he 

konkreettisesti ovat mukana tekemässä vaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointiin liittyy myös päätök-

sien vaikutusten seuranta. 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen osallisuustyöskentelysuunnitelman mukaan lapsi-

vaikutusten arviointia tehtiin Artjärven varhaiskasvatuspalveluista ja vuorohoidon järjestämisestä Artjär-

vellä, Järvikunnan alueen varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen järjestämisestä, keskustan alueen esi-

opetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä Heinämaan, Pennalan ja Vi-

renojan alueen esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä. 

Artjärven osalta kysely suunnattiin huoltajille, mutta ei lapsille koska lapset ovat varhaiskasvatuksessa jo 

nyt kahdessa eri paikassa. Vuorohoidon kysely suunnattiin yhdelle palvelun käyttäjälle. Järvikunnan ja kes-

kustan esiopetuksen kyselyt suunnattiin huoltajille ja lapset tekivät päiväkodeissa henkilökunnan johdolla 

osallisuustyöskentelyn. Samoin kuin keskustassa meneteltiin Heinämaan, Pennalan ja Virenojan alueella. 

Huoltajille lähetettiin lasten mukana kotiin infokirje, jossa kerrottiin lapsivaikutusten arvioinnista ja ohjat-

tiin huoltajia vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Lasten kanssa henkilökunta toteutti arvioinnit. Arvioinneista 

tiedotettiin myös kaupungin kotisivuilla ja Facebook-sivustolla. Lisäksi osallisuustyöskentelystä lähetettiin 

lehdistötiedote. 

Arviointi tehtiin samalla tavalla kuin jo vuonna 2017 tehty Länsi-Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspal-

veluiden kehittämistä koskettanut lapsivaikutusten arviointi, joka täydentää nyt tehtyä vaikutusten arvioin-

tia. Arviointi noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsivaikutusten arvioinnin mallia. 

Arvioinnissa selvitettiin varhaiskasvatuspalveluiden välittömiä vaikutuksia lapsiin ja välillisiä vaikutuksia, 

jotka kohdistuvat perheisiin ja yhteisöön. Arvioinnilla selvitetään päätöksen teossa huomioon otettavia lap-

sille aiheutuvia hyvinvoinnin uhkia ja päätökseen liittyviä lasten hyvinvointia tukevia tekijöitä.  



 

  

ARVIOITAVA RATKAISUVAIHTOEHTO  

A-vaihtoehto on nykytilanne ja B-vaihtoehto esitetty ratkaisuvaihtoehto 

A) Artjärven alueen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään ennallaan nykyisellä tavalla 

Vekkulassa ja Vuorenmäen koululla. (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

B) Artjärven alueen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään Vuorenmäen koululla ole-

vassa 

päiväkodissa. (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 
 

Vastaajia kyselyyn oli 5 vastaajaa, Artjärven postinumeron alueelta 60%, 20 % Hietalan alueelta ja 20% Villi-

kalan alueelta.  

 

Välittömät vaikutukset 

Vastaajien mielestä nykyinen järjestely jonkin verran heikentää lasten hyvinvointia, lasten vaikuttamista ja 

tasa-arvoa. Yhden vastaajan mielestä nykyiset järjestelyt siirtymät päivähoidosta koululle on hankalia, kun 

lapsi joutuu siirtymään. Kynnyskysymykseksi tulee taksin järjestely ja jatkuva viestittely, mistä lapsi milloin-

kin haetaan. ”Kun lapsia on kahdessa ei paikassa kaverisuhteet kärsivät.” 

” Eskarin on hyvä olla koululla, jotta he saavat tutustua tuleviin koulukavereihinsa ja kouluunsa. Tosin ihmis-

suhteiden luomista huonontaa huomattavasti se, etteivät eskarilaiset saa olla esimerkiksi välitunneilla enää 

koululaisten kanssa samaan aikaan.” 

Yhden vastaajan mukaan pienessä yksikössä lasten sairastamista voisi olla vähemmän ja lasten mielipiteen 

huomioiminen helpompaa.  

Varhaiskasvatuksen keskittämisellä koettiin olevan enemmänkin positiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin, 

sosiaalisiin suhteisiin, liikkumiseen. Lapsille tulee tutuksi kouluympäristöä ja liikuntapalvelut ovat lähellä.  

Välilliset vaikutukset 

Nykyisillä järjestelyillä ei koettu olevan perheen talouteen, palveluihin, yhteisöön. Perheen sosiaalisiin suh-

teisiin koettiin olevan positiivisia vaikutuksia.  

Varhaiskasvatuksen keskittämisellä koettiin olevan perheisiin liittyvää positiivista vaikutusta. ”Yhteistä toi-

mintaa olisi helpompi järjestää koulun ja päivähoidon välillä.” Kaverit ja sisarukset olisivat samassa pai-

kassa”. Koululla on hyvät liikuntamahdollisuudet. Yhtä vastaajaa huolestutti yksikön kasvaminen, voiko 

isommassa yksikössä huomioida niin yksilöllisesti lapsia?  



 

  

Johtopäätökset 

Artjärven varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisen ja kehittämisen kannalta olisi ehdottomasti tärkeä saada 

koululle päiväkotitilat. Uusien tilojen avulla perheiden varhaiskasvatustarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan 

paremmin kuin nykyisin.  

Nykyiset järjestelyt ovat haastavat ja kalliit, kahden eri toimintamuodon vuoksi lapsipaikat ovat pienemmät 

kuin olisi saman katon alla olevassa päiväkodissa. Tästä väliaikatilanteesta johtuen osa pienistä lapsista jou-

dutaan ohjaamaan Orimattilan keskustaan varhaiskasvatukseen.  

Ilman muutospäätöstä, nykyisillä Artjärven varhaiskasvatusjärjestelyillä ei kyetä vastaamaan alueen tarpei-

siin. Tällä hetkellä Artjärvellä toteutetaan esiopetusta ja varhaiskasvatusta kolmessa ryhmässä: esiopetus 

koulun puolella, Vekkulan ryhmäperhepäivähoitoa erillisessä rivitalossa ja pienempi päiväkotiryhmä kou-

lulla erillisessä sivurakennuksessa. Artjärvellä toimii myös yksi kotiperhepäivähoitaja. Kevään 2019 aikana 

Vekkulasta siirrettiin osa lapsista koululle, koska Vekkulan mitoitus ylittyi. Artjärven varhaiskasvatustarpee-

seen tulevalla toimintakaudella eivät riitä pelkästään esiopetusryhmä ja Vekkulan ryhmäperhepäiväkoti. 

Nykyisiin järjestelyihin perheet ovat melko tyytyväisiä.  

Varhaiskasvatuspalveluiden kannalta tilanne on haastava, koska kolmen erillisen ryhmän tehokas ja järkevä 

toteuttaminen on osoittautunut kovin haasteelliseksi ja kalliiksi. Sama lapsimäärä saman katon alla saatai-

siin toteutettua varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla pienemmällä henkilökuntamäärällä. Äärivuo-

roissa kahdessa eri ryhmässä saattaa olla yksi lapsi yhden aikuisen kanssa. Varhaiskasvatuspalveluiden tuot-

tamisen kannalta on paras ratkaisu keskittää Artjärven varhaiskasvatuspalvelut Vuorenmäen koululle päivä-

kotiin. Koulun tiloihin tulisi suunnitella toiminnallisia muutoksia niin, että päiväkotiryhmä voi toimia pysy-

västi koululla. Tällä muutoksella niin vastaajien kuin varhaiskasvatuspalveluidenkin mielestä pystytään tuke-

maan lasten hyvinvointia ja alueen varhaiskasvatustarpeita.  

Miinukset ja huomioon otettavat uhat 

- nykyinen järjestely koetaan jonkin verran heikentävän lasten hyvinvointia, tasa-arvoa ja 

vaikuttamista 

- varhaiskasvatusjärjestelyt ovat sekavat Artjärvellä 

- nykyinen toimintamalli on tehoton ja kallis 

- huoli lasten yksilöllisestä huomioimisesta ja isompien joukkoon laittamisesta 

Plussat 

- vaikutukset perheisiin ja sosiaalisiin suhteisiin koettiin positiivisiksi 

- perheen arki olisi helpompaa, kun kaikki ovat samassa paikassa 

- lapsilla paremmat toimintaedellytykset mm. liikunta 



 

  

- yhden katon alle keskittämällä palvelut tehostuvat ja henkilökunnan monipuolinen osaami-

nen turvataan paremmin 

- samat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti 

  



 

  

ARVIOITAVA RATKAISUVAIHTOEHTO  

A-vaihtoehto on nykytilanne ja B-vaihtoehto esitetty ratkaisuvaihtoehto 

A) Artjärven alueen vuorohoito/varhaiskasvatus (kello 18 - 06 välisenä aikana) toteutetaan nykyisellään 

ryhmäperhepäiväkoti Vekkulassa. (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

B) Artjärven alueen vuorohoito/varhaiskasvatus (kello 18 - 06 välisenä aikana) toteutetaan Lintulan vuo-

ropäiväkodissa Orimattilan keskustassa. (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

Perheille teetettiin kysely, kyselyyn vastasi 1 henkilö. 

Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa työryhmä laati lapsivaikutusten arvioinnin.  

 

Välittömät vaikutukset 

Kyselyyn vastanneen mielestä vuorohoidon keskittämisellä Lintulan päiväkotiin olisi negatiivinen vaikutus 

lasten hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, osallisuuteen, osallistumiseen, mielipiteen ilmaisemiseen, vaikuttami-

seen, liikkumiseen, terveyteen ja tasa-arvoon. Vastaajan mukaan kuormitusta aiheuttaa pitkät hoitomatkat 

ja hoitopäivät. Lasten kaverisuhteet eivät muodostuisi välttämättä oman kylän lapsista ja lapsen esiopetus 

yksikkö saattaisi olla eri kuin lapsen tuleva koulu. 

Työryhmän mielestä Vuorohoidon keskittämisellä Lintulan vuoropäiväkotiin koettiin lasten hyvinvointia jon-

kin verran heikentäviä tekijöitä mm. lasten varhaiskasvatukseen kuljettamismatkat kasvavat 1 – 1,5 h päi-

vässä. Autossa istuminen lisääntyy. Lasten vuorovaikutussuhteisiin vaikutuksia on molempiin suuntiin, hy-

vinvointia tukevia ja heikentäviä. Suhde oman kylän ikätovereihin jää vähäisemälle, mutta Lintulassa vuoro-

hoidossa todennäköisemmin on ikätovereitakin samanaikaisesti. Lintulaan siirryttäessä ikätovereiden 

määrä kasvaa ja todennäköisemmin lapsille löytyisi lähes aina ikätovereiden seuraa, toisin kuin Vekkulassa. 

Vekkulassa useimmiten yksittäiset sisaret tai lapsi viettää iltaa yhden aikuisen kanssa. Enemmänkin vuoro-

hoidon keskittämisellä tässä kohti on hyvinvointia tukevia elementtejä, lasten vertaissuhteet. 

Vuorohoidon keskittämisellä on lasten vapaa-aikaan kohdistua liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä, autossa 

vietetty aika lisääntyy ja näin lapsille jää vähemmän aikaa liikkua vapaa-ajalla. Tätä kautta voidaan ajatella 

sillä olevan myös vaikutuksia terveyteen, mikäli liikkuminen merkittävästi vähenee.  

Välilliset vaikutukset 

Vastaaja koki myös muutoksella olevan myös negatiivisia välillisiä vaikutuksia kuten kuljetusmatkojen kas-

vamisena ja tätä kautta sillä on merkitystä perheen kuljetuskustannuksien kasvamiseen. Kuljettamisesta 

saattaa tulla joillekin perheille hankaluus, ja pahimmillaan perheet voivat joutua miettimään mahdolli-

suutta siirtyä vuorotyöstä päivätöihin.  



 

  

Johtopäätökset 

Artjärvi liittyi Orimattilaan 1.1.2011 vuonna. Siirtymisen jälkeen Artjärven palvelut varhaiskasvatuksessa on 

toteutettu lähes sellaisenaan. Vuorohoidon keskittämisestä on tehty kuitenkin jo kaksi päätöstä Sivistyslau-

takunta 14.06.2011 § 93 ja 15.5.2012 § 51: Kunnan alueella vuorohoitoa antava yksikkö on Lintulan vuoro-

päiväkoti. Näin ei ole kuitenkaan jostain syystä toimittu.  

Artjärvellä vuorohoitoa on toteutettu aina tarpeen mukaan. Aiemmin sitä on toteutettu myös öitä ja viikon-

loppuja. Viime vuosina Vekkulassa varhaiskasvatusta on ollut lähinnä klo 5 – 20 välillä. Kuluvan kevään ai-

kana Vekkulan aukiolo on ollut noin 6.30 – 18.30 välisenä aikana.  Tulevaksi syksyksi vuorohoidon tarvetta 

olisi mahdollisesti 5 lapsella. Huoltajat ovat kuitenkin jo ilmoittaneet, ettei vuorohoidon tarve jatku, jos 

vuorohoito siirretään Lintulan päiväkotiin. Huoltajien kanssa käytyyn keskusteluun pohjautuen vuorohoidon 

tarvetta olisi edelleen arviolta kahdella (2) sisaruksella.   

Vekkulassa vuorohoidon toteuttaminen vaatii aina lisäresurssia, koska iltoihin on aina erikseen jouduttu 

palkkaamaan ylimääräinen työntekijä.  

Työryhmän mielestä keskittämisellä ei ole lasten tasa-arvoon kohdistua heikentäviä vaikutuksia. Pikemmin-

kin toisille perheille ja lapsille tasa-arvoa kohentavia tekijöitä. Tällä hetkellä missään muualla Orimattilan 

varhaiskasvatuksessa ei järjestetä vuorohoitoa. Kaikkialta muualta mennään vuorohoitoon Lintulan vuoro-

päiväkotiin.  Artjärven keskustasta matkaa Lintulaan on noin 26 km ja Kuivannolta Lintulaan tulee melkein 

yhtä pitkä matka eli noin 23 km sekä Luhtikylästä 20 km. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi varhaiskas-

vatuspalveluissa ei voi suosia vain yhden kylän lapsia ja perheitä tarjoamalla heille vuorohoitoa. Nykyinen 

järjestely asettaa Kuivannon ja Luhtikylän asukkaat syrjivään asemaan, koska heille ei järjestetä vuorohoitoa 

omassa kylässä.   

Miinukset ja huomioon otettavat uhat 

- vuorohoitopalvelun loppuminen Artjärvellä 

- pitkät hoitomatkat ja –päivät 

- kaverisuhteet eivät muodostu lähipiiristä ja ei tutustu samaan kouluun meneviin kavereihin 

- vaikutukset huoltajien työhön 

- liikkumiseen käytettävän ajan väheneminen 

Plussat 

- palvelun saatavuuden ennakoitavuus ja laajuus parempi 

- ikätovereiden määrän kasvu ja monipuolisemmat lasten väliset vuorovaikutussuhteet 

 
  



 

  

ARVIOITAVA RATKAISUVAIHTOEHTO  

A-vaihtoehto on nykytilanne ja B-vaihtoehto esitetty ratkaisuvaihtoehto 

A) Järvikunnan alueen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään ennallaan nykyisellä tavalla keskustan 

varhaiskasvatusyksiköissä ja yksityisinä palveluina (ei esiopetusta) (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

B) Järvikunnan alueen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään Hennan päiväkodissa ja yksityisinä palve-

luina (ei esiopetusta). (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

Kyselyyn vastasi yhteensä 10 vastaajaa.  

 

Välittömät vaikutukset 

Vastaajien mielestä nykyisillä järjestelyillä ei ole vaikutuksia lasten hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, osallisuu-

teen, osallistumiseen, mielipiteen ilmaisemiseen, vaikuttamiseen, liikkumiseen, terveyteen taikka tasa-ar-

voon. Vastaajat olivat tyytyväisiä nykyisiin varhaiskasvatusjärjestelyihin, ”tuttu ja turvallinen paikka, jossa 

laadukkaaksi todettu hoito”. 

Järvikunnan kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen Hennan päiväkodissa huonontaa 

vastaajien mielestä jonkin verran lasten hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, osallistumista, mieli-

piteen ilmaisua, vaikuttamista, liikkumiseen, terveyteen, tasa-arvoon. Esimerkiksi nykyiset kaverisuhteet 

keskustassa jäisivät ja heikentyisivät. Siirtyminen tutusta varhaiskasvatuspaikasta esiopetukseen koettiin 

heikentävänä tekijänä. Eräs vastaava koki, että mieluiten käyttävät yksityistä paikkaa kuin siirtyvät esiope-

tusvuodeksi uuteen paikkaan ja taas eri kouluun. Yhden vastaajan mielestä nykyinenkin varhaiskasvatus pi-

täisi olla Järvikunnan koulun yhteydessä. Eräs huoltaja oli huolissaan siitä, että ei ole kovinkaan hyvä ti-

lanne, jos päiväkoti vaihtuu eskariin jossain muualla ja vielä uudestaan, kun koulu alkaa. 

Välilliset vaikutukset 

Joidenkin vastaajien mielestä kulkusuunta Hennaan on aivan väärään suuntaan ja työmatka suuntautuu 

usein Orimattilan keskustan läpi ja näin ollen toisi turhan kierroksen kulkea Hennan kautta. Samoin lasten 

harrastukset ovat keskustassa ja näin ollen automatkat lisääntyisivät hoitomatkojen lisäksi. Kahden vastaa-

jan mukaan kuljetuskustannukset perheille kasvaisivat, koska Hennassa ole edes muita palveluita.  

Johtopäätökset 

Kyselyn tulosten perusteella perheille oli epäselvää, että yksityinen tuottaja ei järjestä esiopetusta. Esiope-

tuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Myös yksityiset perusopetuksen järjestäjät ja valtion oppilaitokset 

voivat erillisen luvan perusteella järjestää esiopetusta. Kunta voi myös hankkia esiopetuksen ostopalveluna 

julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta, esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Orimattilan kaupunki 



 

  

ei osta yksityisiltä päiväkodeilta esiopetusta. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen ja hän voi 

käydä Orimattilan kaupungin järjestämässä toiminnassa. Jos huoltajat eivät valitse esiopetusta, hän vastaa 

lapsen, että lapset ovat muussa esiopetuksen tavoitteet saavuttavassa toiminnassa, mutta ei siis esiopetuk-

sessa. Yksityisessä päiväkodissa edellä mainittu toiminta on maksullista eivätkä lapset saa ole oppilashuol-

lon palveluiden piirissä eivätkä saa opintomerkintää esiopetuksesta opintopolkuun.  

Länsi-Orimattilaa koskevassa lapsivaikutusten arvioinnissa tutkittiin Luhtikylän alueen varhaiskasvatuspal-

veluiden toteutumista ja todettiin, että Länsi-Orimattilaan on järkevää järjestää yhtenäiset palvelut. Palve-

luiden yhtenäisyys tarkoitti kunnallisten palveluiden osalta sitä, että lapsi voi käydä varhaiskasvatuksesta 

esiopetukseen yhdessä paikassa, jolloin hänelle ei tulisi vaihdoksia ennen perusopetukseen siirtymistä. Sa-

maa tavoitellaan myös Järvikunnan alueen lapsille. Huoltajilla on huolena se, että jo nykyisiä lasten varhais-

kasvatuspaikkoja järjestellään uudelleen. 

Lasten kommentit löytyvät keskustan alueen arvioinneista, koska Järvikunnan lapset ovat esiopetuksessa 

keskustan alueen päiväkodeissa. 

Miinukset ja huomioon otettavat uhat 

- vastaajat korostivat, että varhaiskasvatuspalvelut Hennassa huonontavat vastaajien mie-

lestä jonkin verran lasten hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, osallistumista, mie-

lipiteen ilmaisua, vaikuttamista, liikkumiseen, terveyteen, tasa-arvoon. 

- kaverisuhteet katkeavat 

- siirtyminen varhaiskasvatuspaikasta esiopetukseen katkaisee yhtenäisen polun varhaiskas-

vatuksessa 

- perheiden arjen palvelut ja lasten harrastukset ovat keskustassa 

Plussat 

- lapsille pystytään takaamaan yhtenäinen varhaiskasvatus 

- esiopetuspalvelut ovat lähellä ja ryhmässä on samaan kouluun menevät lapset 

- esiopetuksen tarjonta lisääntyy ja perheille tule toteutuspaikkaan vaihtoehto 

- yksityiset palvelut säilyvät alueella 

  



 

  

ARVIOITAVA RATKAISUVAIHTOEHTO  

A-vaihtoehto on nykytilanne ja B-vaihtoehto esitetty ratkaisuvaihtoehto 

A) Keskustan alueen varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään ennallaan nykyisellä tavalla päiväkodeissa 

ja esiopetus osittain koulujen tiloissa. (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

B) Keskustan alueen varhaiskasvatus (0-5 v) keskustan alueen kaupungin päiväkodeissa ja yksityisissä 

päiväkodeissa ja esiopetus sekä esiopetusta (6 v) täydentävä varhaiskasvatus järjestetään kouluilla. (Vä-

littömät ja välilliset vaikutukset) 

Kyselyyn vastasi yhteensä 28 vastaajaa, 96 % 16300 postinumeron alueelta ja Pakaan alueelta 4%.  

 

Välittömät vaikutukset 

Vastaajat olivat tyytyväisiä nykyisiin järjestelyihin. Muutama kommentoi että ”eskarit” pitäisi olla päiväko-

dilla omassa ryhmässä ja liikkuminen eri ympäristöissä on haastavaa, jos ryhmässä on paljon eri ikäisiä lap-

sia. Päiväkotiympäristö on turvallinen/ pienempi ympäristö opetella taitoja. Vastaajien mielestä on hyvä, 

jos esiopetus ja hoito ovat samassa paikassa. Eri kouluihin meno on harmillista. Vanhempien mielestä on 

tärkeää, että edes osa ”eskariryhmän” kavereista menee samaan kouluun.  

Vanhempien mielipiteet esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen siirtämisestä keskustan alueella 

kokonaan kouluilla jakautuivat kahden suuntaisesti, toisen osan mielestä muutos heikentää tai jonkin ver-

ran heikentää lasten hyvinvointia ja toisen osan mielestä muutoksella olisi positiivista tai jonkin verran posi-

tiivista vaikutusta lasten hyvinvointiin.  ”Kouluilla oleva esiopetus on hyvää harjoittelua kouluun siirtymistä 

varten”. Hyvänä koettiin, että ympäristö ja koulumaailma tulevat jo tutuksi esiopetusaikana.  

Lasten ihmissuhteisiin koettiin muutoksella olevat pääosin positiivia vaikutuksia, osan vastaajista mielestä 

muutos voi jonkin verran heikentää lasten sosiaalisia suhteita. Toiveena esitettiin, että samat kaverit jatkai-

sivat kouluun. Lasten osallisuuteen, osallistumiseen, mielipiteen ilmaisemiseen, vaikuttamiseen, liikkumi-

seen, tasa-arvoon ei koettu olevan muutoksella vaikutuksia. Vastaajien mielestä muutos saattaa jonkin ver-

ran heikentää lasten terveyttä. Yhden vastaajan mielestä päiväkoti on parempi ympäristö, saa leikkiä, liik-

kua ja olla lapsi.  

Lapsille teetettiin päiväkodeissa erillinen kysely esiopetuksen siirtymisestä koululle. Kyselyitä tehtiin kekus-

tan alueen päiväkodeissa 

Lasten kyselyiden perusteella lapset olivat myötämielisiä muutokselle. Lapset esittivät hyvinkin luovia rat-

kaisuja esiopetukseen mm.  ”Taikoisin robotin, sellaisen ison, joka tekis sitä mitä mä haluan. Jos joku 

ei leiki mun kanssa, niin se vois olla mun kaa” 



 

  

Lapset ajattelivat, että koululla olisi kivaa, jos ei tarvitse nukkua, saa olla neljä kertaa ulkona, siellä 

olisi iso ruokasali ja siellä voi nähdä tuttuja, iso jumppasali ja jumppajuttuja, paljon kavereita, 

isosisko ja isoveli olisivat myös koulussa, parempi piha ulkoilla.  

Lasten mielestä kurjaa voisi olla läksyjen tekeminen, liian pienet leikkitilat sisällä ja ulkona, oppi-

tuntien takia pitää olla hiljaa, joku isompi voi kiusata, päiväkotiin jäisi vanhat kaverit, saattaisi olla 

vähemmän kavereita kuin päiväkodissa. Yhden vastaajan mielestä jos eskari olisi koululla, ”ei olisi 

mitään mukavaa, kun mä en tykkää siitä.” 

Toiveina koululle esitettiin erilaisia leikkikaluja, robotteja, rakettikeinuja ulos, lentokoptereita, tur-

bomoottoria, karkkia, piirustusjuttuja, aarteen etsintää, kivoja aikuisia, lisää lapsia, kissoja, maka-

ronilaatikkoa, monesti spagettia ja nuudelia, ilmaista jäätelokiskaa.  

Välilliset vaikutukset 

Muutosvaihtoehdolla ei koettu olevan niinkään vaikutusta perheen talouteen ja palveluihin taikka yhtei-

söön. Muutoksen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin jakautuivat, osan mielestä ei ollut mitään vaikutuksia, 

osan mielestä jonkin verran heikentävästi ja osan mielestä enemmänkin jonkin verran positiivisia vaikutuk-

sia. Yhden vastaajan mukaan ” vaikutukset riippuvat hyvin pitkälle siitä, miten esiopetus koululla toteute-

taan. Toivottiin, että esiopetusvaiheessa koulun pitäisi olla se sama, missä lapsi jatkaa ensimmäiselle luo-

kalle. Vanhempia huolestutti, onko koulun tilat turvallisia vielä kuusivuotiaille ja saavatko lapset olla vielä 

lapsia? Onko Isompien koululaisten malli aina hyvää pienille? ” 

”Miten koulun tilat soveltuvat kokopäivähoidon järjestämiseen? Päiväkodilla eskarissa useita pieniä tiloja, 

johon ryhmän lapset voivat jakautua. Miten koulussa? Entä esiopetusryhmien koot kouluissa?” 

Johtopäätökset 

Vastaajien mielestä pääosin siirto kouluntiloihin esiopetukseen on hyväksyttävissä. Kuitenkin perheitä hie-

man huolestuttu tilat, turvallisuus, kiusaaminen, mallioppiminen, saavatko lapset olla lapsia koulullakin. 

Lapsia eniten huoletti myös samat asiat: kaverit, aikuiset, leikki, piha, leikkikalut, ruokailu, jumppatilat ja 

kiusaaminen. Iloisena asiana nähtiin mm. jumppasali, välitunnit, omat sisarukset koululla ja uudet kaverit.  

 

Miinukset ja huomioon otettavat uhat 

- nyt esiopetusryhmästä mennään eri kouluihin eli esiopetuksen kaverisuhteet katkeavat ja 

toive olisi, että kaverit menisivät samaan kouluun 

- lapset miettivät läksyjen tekoa, onko koululla oikeita leikkimahdollisuuksia, päiväkotiin jää-

viä kavereita ja kavereiden määrää eli heidän päivittäisen arkeen liittyviä asioita 



 

  

- esiopetuksen keskittäminen kouluille huoletti osaa vastaajista ja heistä se jonkin verran 

heikentäisi lasten hyvinvointia 

- huoli lasten isompien joukkoon laittamisesta ja vaikutuksesta lapsuuteen 

- esiopetuksen muuttuminen liian koulumaiseksi ja ovatko tilat lapsille sopivia 

Plussat 

- esiopetuksen keskittäminen kouluille osan vastaajista mielestä jonkin verran parantaisi las-

ten hyvinvointia, koska kouluun opettelu olisi luonnollista 

- kaverit menevät samaan kouluun 

- lapset suhtautuivat positiivisesti esiopetuksen järjestämisestä kouluilla ja näkivät siinä 

mahdollisuuksia uudenlaiseen liikuntaan, uusiin kavereihin, sisarusten kanssa samassa pai-

kassa olemiseen ja lasten toiveet olivat yleensäkin hyvin toiminallisia 

- mahdollisuus esiopetuksen toteutumiseen siinä koulussa, johon lapset menevät kouluun  



 

  

ARVIOITAVA RATKAISUVAIHTOEHTO  

A-vaihtoehto on nykytilanne ja B-vaihtoehto esitetty ratkaisuvaihtoehto 

A) Pennalan, Virenojan ja Heinämaan alueen 6-vuotiaiden esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus jär-

jestetään nykyisellä tavalla Pennalan päiväkodissa, Virenojan koululla (pelkkä esiopetus) ja yksityisissä 

palveluissa (ei esiopetusta). (Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

B) B) Pennalan, Virenojan ja Heinämaan alueen 6-vuotiaiden esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus jär-

jestetään Pennalan koulun tiloissa, Virenojan koulun tiloissa ja yksityisissä palveluissa (ei esiopetusta). 

(Välittömät ja välilliset vaikutukset) 

Kyselyyn vastasi yhteensä 12 vastaajaa. 

 

Välittömät vaikutukset 

Nykyisillä järjestelyillä ei suuresti koettu olevan vaikutusta lasten hyvinvointiin. Kaksi vastaajaa kommentoi, 

että ”olisi hyvä, että Virenojan kaikki lapset voisivat osallistua esiopetukseen omalla koululla ja siellä olisi 

myös täydentävä varhaiskasvatus”.  ”Olisi hyvä, että kaikki tulevat ekaluokkalaiset ryhmäytyisivät jo esikou-

lussa”.  Yhden vastaajan mukaan ” huomaa niistä lapsista, jotka ovat Pennalassa olleet eskarissa ja lähtevät 

kouluun niin niiden lasten on huomattavasti hankalempaa lähteä sinne”. 

Vastaajien mielestä liikkumiseen nykyisellä ratkaisulla on jonkin verran hieman heikentävää vaikutusta. 

”Kun on kodin lähiyksikössä, liikutaan usein kävellen tai pyörällä ja se lisää liikuntaa.  

Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen oman alueen koululla koettiin jonkin verran 

vaikuttavan positiivisesti lasten hyvinvointiin. Toki osa vanhemmista ei kokenut asialla oleman vaikutuksia 

lapsiin. ” Jos tarvittavat palvelut olisi saatavilla Virenojalla, se lyhentää lasten päivittäisiä ”työmatkoja”  noin 

20 minuuttia”.  

Myös samansuuntaisesti vastaajat kokivat, ettei muutoksella olisi paljoakaan vaikutuksia lasten ihmissuhtei-

siin, osallisuuteen, osallistumiseen, mielipiteen ilmaisemiseen, vaikuttamiseen. Pääosin ei vaikutuksia tai 

jonkin verran positiivia vaikutuksia, vain muutama koki, että muutoksella saattaisi olla jonkin verran negatii-

visia vaikutuksia. ” On vain positiivista, jos lapset voivat saada palvelunsa läheltä, ilman kuljetusta”. Muutos 

parantaa yhden vastaajan mielestä virenojalaisten lasten tasa-arvoa.  

Lapsille teetettiin Pennalan päiväkodissa erillinen kysely esiopetuksen siirtymisestä koululle. Esiopetuksen 

siirtymisestä koululle lapset ajattelivat, että siellä olisi enemmän tilaa ja ei olisi aitoja pihalla. Myönteisenä 

asiana lapset pitivät sitä, että he näkisivät kouluun siirtyneitä kavereitaan. 

Lasten mielestä kurjaa voisi olla läksyjen tekeminen ja se että näkisi harvoin päiväkodissa olevia kavereita.  



 

  

Toiveena lapsilla oli, että eskarissa ei nukuttaisi. Siellä saisi paljon karkkia ja siellä olisi pieni ravintola, josta 

saisi mitä vaan. Lapset myös toivoivat kiipeilytelinettä ja jumppasalia.  

Välilliset vaikutukset 

Nykyisellä ratkaisulla ei koettu olevan suuria vaikutuksia perheen talouteen, yhteisöön, sosiaalisiin suhtei-

siin ja palveluihin.  Osa koki, että lasten kuljetusmatkat ovat pidentyneet, koska lapsi ei voi olla oman alu-

een esiopetuksessa vanhempien tilanteen vuoksi. Esimerkiksi kuljettaminen eri yksikköön tuo turhan kouk-

kauksen työmatkalle.  Eräs vastaaja koki, että nykyisellä järjestelyllä heikennetään yhteisöä, koska oman 

kylän yhteishenki ei pääse syvenemään, koska lapset joutuvat käyttämään palveluita muualla olevia palve-

luita.  

Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen oman alueen koululla koettiin vaikuttavan 

jonkin verran positiivisesti perheen talouteen, yhteisöön, sosiaalisiin suhteisiin ja palveluihin. Polttoaineku-

lut vähenisivät ja voisi vaikka kävellen viedä lapsen esiopetukseen. Kylän yhteishenki myös syvenisi. ” Täl-

löin useammilla kylän perheillä olisi suora sidos oman kylän kouluun/päiväkotiin ja naapurusto tuntisi toi-

sensa paremmin”. Positiivisena koettiin myös, että muualta muuttaneet vanhemmat pääsevät tutustumaan 

kyläläisiin oman kylän päiväkodissa.  

Johtopäätökset 

Molempien alueiden vetovoimaisuuden ja kasvavana alueena on tärkeää ratkaista molempien kylien esi-

opetus ja täydentävä varhaiskasvatus.   

Miinukset ja huomioon otettavat uhat 

- liikkumiseen heikentävä vaikutus, kun ei ole lähiyksikössä 

- jotkut vastaajista näkivät, että varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen toteuttaminen 

kouluissa heikentävät jonkin verran lasten hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, 

osallistumista, mielipiteen ilmaisua, vaikuttamista, liikkumiseen, terveyteen, tasa-arvoon. 

- nykyiset järjestelyt tuottavat sekavan tilanteen perheelle, kun eri palveluita tarjotaan eri 

paikoissa 

- huoli lasten isompien joukkoon laittamisesta ja vaikutuksesta lapsuuteen 

- esiopetuksen muuttuminen liian koulumaiseksi ja ovatko tilat lapsille sopivia 

- lasten huolena olivat läksyt ja ettei näkisi päiväkodissa olevia kavereita 

 

 

 



 

  

Plussat 

- vastaajat näkivät, että varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen toteuttaminen kouluissa 

lisäävät jonkin verran lasten hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, osallistumista, 

mielipiteen ilmaisua, vaikuttamista, liikkumiseen, terveyteen, tasa-arvoon. 

- lasten saama palvelu olisi lähellä ja parantaisi Virenojan lasten tasa-arvoa 

- esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen oman alueen koululla koet-

tiin vaikuttavan jonkin verran positiivisesti perheen talouteen, yhteisöön, sosiaalisiin suh-

teisiin ja palveluihin 

- lapset näkivät positiivisena liikkumisismahdollisuuksien laajentumisen ja kouluun siirtyneitä 

kavereita näkisi  

 

 

 


